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Resumo 

Atualmente, a Gestão de Recursos Humanos, procura explicar a forma como as 

organizações se mobilizam na relação com o capital humano.  

É imprescindível que estas reconheçam a importância de uma gestão eficaz do capital 

humano para se alcançar um bom desempenho organizacional e que reformulem as suas 

práticas, para que o papel dos recursos humanos esteja constantemente alinhado com a 

missão e com os objetivos organizacionais. 

O presente Relatório de Estágio, para a obtenção do grau de Mestre em Gestão e 

Economia de Serviços de Saúde, pretende apresentar e descrever as atividades realizadas e 

desenvolvidas ao longo do estágio curricular, no Serviço de Gestão de Recursos Humanos 

da Unidade Local de Saúde do Alto Minho e, refletir sobre a importância dessas mesmas 

atividades quer para a organização e para os seus trabalhadores, quer para o 

desenvolvimento e enriquecimento da estudante.   

Ao longo deste trabalho final será dado especial destaque ao processo de avaliação de 

desempenho da ULSAM, mas também à elaboração e importância do Balanço Social, à 

Gestão Administrativa de Recursos Humanos e ainda à Gestão da Qualidade no serviço. 
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Abstract 

Currently, Human Resource Management seeks to explain how organizations mobilize in 

relation to human capital. 

It is essential that they recognize the importance of effective management of human capital 

to achieve a good organizational performance and rethink their practices, so that the role of 

human resources is constantly aligned with the mission and organizational objectives. 

The present Internship Report, for obtaining the Master's degree in Health Services 

Management and Economics, intends to present and describe the activities carried out and 

developed during the curricular internship, in the Human Resources Management Service 

of the Local Health Unit of the Alto Minho, and reflect on the importance of these same 

activities both for the organization and its workers, and for the development and 

enrichment of the student. 

Throughout this final work, special emphasis will be placed on the ULSAM performance 

evaluation process, but also on the elaboration and importance of Social Balance, 

Administrative Management of Human Resources and Quality Management in the service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

v 
 

Índice 

 

Agradecimentos ................................................................................................................................. ii 

Resumo .............................................................................................................................................. iii 

Abstract .............................................................................................................................................. iv 

Índice ................................................................................................................................................... v 

Lista de abreviaturas ........................................................................................................................ vii 

Lista de figuras .................................................................................................................................. ix 

Lista de gráficos ................................................................................................................................. x 

Introdução .......................................................................................................................................... 1 

Instituição de acolhimento: Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E. ......................... 3 

Enquadramento da organização ................................................................................................. 3 

Missão, Visão e Valores ............................................................................................................... 4 

Estrutura Organizacional ............................................................................................................. 5 

Recursos Humanos ....................................................................................................................... 7 

Estágio Curricular .............................................................................................................................. 9 

O Serviço de Gestão de Recursos Humanos ............................................................................ 9 

Objetivos do estágio curricular ................................................................................................. 11 

Funções desempenhadas e enquadramento teórico ................................................................... 13 

Avaliação de Desempenho ........................................................................................................ 13 

Balanço Social .............................................................................................................................. 27 

Gestão Administrativa de Recursos Humanos ....................................................................... 35 

Gestão da Qualidade................................................................................................................... 41 

Conclusão ......................................................................................................................................... 48 

Bibliografia ........................................................................................................................................ 50 

Anexo I ............................................................................................................................................. 53 



  

vi 
 

Anexo II ............................................................................................................................................ 96 

Anexo III ........................................................................................................................................ 117 

Anexo IV ........................................................................................................................................ 124 

Anexo V .......................................................................................................................................... 126 

 

  



  

vii 
 

Lista de abreviaturas 

ACES- Agrupamento de Centros de Saúde 

ACSS- Administração Central do Sistema de Saúde 

AD- Avaliação de Desempenho 

APPO- Avaliação Participativa por Objetivos 

ARS- Administração Regional de Saúde 

BS- Balanço Social 

CA- Conselho de Administração 

CCA- Conselho Coordenador de Avaliação 

CGA- Caixa Geral de Aposentações 

CIT- Contrato Individual de Trabalho 

CTFP- Contrato de Trabalho em Funções Públicas 

DGAEP- Direção Geral da Administração e do Emprego Público  

DGO- Direção Geral do Orçamento  

EIHSCP- Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos  

EPE- Entidade Pública Empresarial 

GEP- Gabinete de Estratégia e Planeamento   

MGESS- Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde 

MS- Ministério da Saúde 

RH-Recursos Humanos 

RHV- Recursos Humanos e Vencimentos 

SGQ- Sistema de Gestão da Qualidade 



  

viii 
 

SGRH- Serviço de Gestão de Recursos Humanos 

SI- Sistemas de Informação 

SIADAP- Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho da Administração 

Pública 

SNS- Serviço Nacional de Saúde 

SS- Segurança Social 

TDTs- Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

TSS- Técnico Superior de Saúde 

ULSAM- Unidade Local de Saúde do Alto Minho 

 

 

 

 

 

 

  



  

ix 
 

Lista de figuras 

Figura 1- Área de influência da ULSAM ........................................................................................ 3 

Figura 2- Organograma da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM, 2016b) ........ 6 

Figura 3- Organograma do Serviço de Gestão de Recursos Humanos da ULSAM (SGRH, 

2016b) ................................................................................................................................................ 10 

Figura 4- As diferentes etapas da Avaliação de Desempenho na ULSAM (SGRH, 2018) .. 23 

Figura 5- Metodologia PDCA (Instituto Português da Qualidade, 2015)Erro! Marcador 

não definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

x 
 

Lista de gráficos 

Gráfico 1- Recursos Humanos da ULSAM, por grupo profissional ......................................... 7 

Gráfico 2- Recursos Humanos da ULSAM, por grupo profissional (%) .................................. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 
 

Introdução 

Os hospitais e, de forma mais ampla, o setor da saúde, enfrentam diversos desafios, como 

o aumento dos custos, a diminuição do financiamento e a falta de investimento em 

tecnologia. Contudo, a pressão para a eficiência e eficácia são uma constante no setor 

hospitalar, altamente intensivo em recursos e mão de obra, o que faz da gestão eficiente e 

eficaz de pessoal uma prioridade para melhorar a prestação de cuidados de saúde e alcançar 

o sucesso de uma organização (Townsend & Wilkinson, 2010). 

Uma das preocupações que merece, atualmente, atenção por parte das organizações é 

compreender como uma gestão adequada das pessoas pode levar a um aumento da 

produtividade e qualidade, mantendo limites sustentáveis dos custos associados ao 

trabalho. Estas necessidades são especialmente relevantes para a área da saúde, uma vez 

que os recursos humanos representam um grande peso no orçamento disponível para este 

setor (Townsend & Wilkinson, 2010).  

Assim, no âmbito do Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (MGESS), da 

Faculdade de Economia do Porto, no ano letivo 2017/2018, foi proposta a realização de 

um Estágio Curricular numa organização ou instituição prestadora de cuidados de saúde.  

Este estágio visou desenvolver competências profissionais na área da Gestão de Recursos 

Humanos, complementando e articulando a formação académica obtida nas unidades 

curriculares do MGESS.  

O estágio teve início no dia 29 de Janeiro de 2018, no Serviço de Gestão de Recursos 

Humanos da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) e durou, 

aproximadamente, 4 meses, sendo supervisionado pela Doutora Almerinda Alves, chefe da 

Unidade Técnica de Acompanhamento deste serviço e pela Professora Doutora Helena 

Martins, da Faculdade de Economia do Porto. 

O principal objetivo do estágio foi a aquisição de experiência em contexto de trabalho e a 

compreensão da dinâmica e funcionamento do Serviço de Gestão de Recursos Humanos 

da Unidade Local de Saúde, podendo esta experiência ser facilitadora para a integração 

futura no mercado de trabalho e enriquecedora a nível pessoal.  



  

2 
 

Adicionalmente, esta experiência proporcionou a oportunidade para desenvolver 

competências técnicas, relacionais e organizacionais, bem como para aprofundar 

conhecimentos na área da Gestão de Serviços de Saúde, nomeadamente ao nível da Gestão 

de Recursos Humanos. 

Ao longo do presente relatório de estágio será realizado um enquadramento da instituição e 

do serviço de acolhimento, assim como a descrição das atividades e competências 

desenvolvidas durante o estágio e a sua importância quer para organização quer para o 

enriquecimento pessoal e profissional da estudante. Será ainda feita uma crítica e reflexão 

às atividades efetuadas e, para finalizar, será apresentada uma breve conclusão. 
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Instituição de acolhimento: Unidade Local de Saúde do Alto 

Minho, E.P.E. 

Enquadramento da organização 

A Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) foi criada a 1 de Outubro de 2008 por 

intermédio do Decreto-Lei 183/2008 de 4 de Setembro e mais tarde retificada ao abrigo do 

Decreto-Lei 12/2009 de 12 de Janeiro (ULSAM, 2016c). 

Esta unidade constitui uma Entidade Pública Empresarial (EPE) integrada no Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), que possui “autonomia administrativa, financeira e patrimonial” 

(ULSAM, 2011, p. 3) e abrange todo o distrito de Viana do Castelo, com uma área 

territorial de 2.213 Km2 e uma população estimada “residente de 236.270 habitantes” 

(ULSAM, 2017, p. 5).  

 

Figura 1- Área de influência da ULSAM 

Esta instituição tem como principal atividade garantir a “prestação de cuidados de saúde 

primários, diferenciados e continuados à população, bem como assegurar as atividades de 

saúde pública” e os meios necessários para tal (ULSAM, 2011, p. 4). A sua atuação no 

âmbito do SNS é controlada “através de um Contrato-Programa assinado entre a 

Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, Administração Central do Sistema de 

Saúde (ACSS), e a Unidade Local de Saúde do Alto Minho” (ULSAM, 2016a, p. 2). Esta 

instituição é ainda responsável por “desenvolver atividades de investigação, formação e 

ensino”, e a sua participação na formação de profissionais de saúde está sujeita à sua 

“capacidade formativa” (ULSAM, 2011, p. 4).  
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A ULSAM é composta por  2 Unidades Hospitalares (o Hospital de Santa Luzia em Viana 

do Castelo e o Hospital Conde de Bertiandos em Ponte de Lima), 13 Centros de Saúde 

(Arcos de Valdevez, Barroselas, Caminha, Darque, Freixo, Melgaço, Monção, Paredes de 

Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de 

Cerveira), 1 Unidade de Saúde Pública e 1 Unidade de Convalescença.  

Relativamente à prestação de Cuidados de Saúde Primários, estes são suportados pelo 

Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alto Minho, formado pelos treze Centros 

referidos anteriormente (ULSAM, 2017).  

A prestação de Cuidados Diferenciados à população é assegurada pelas duas unidades 

hospitalares, e foca-se nas seguintes especialidades: Consulta Externa, Urgência, 

Internamento, Cirurgia Convencional, Cirurgia de Ambulatório, Hospital Dia e Meios 

Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (ULSAM, 2017). 

No que diz respeito aos Cuidados Continuados Integrados, este são da responsabilidade da 

unidade de Internamento (ou Unidade de Convalescença) e das dez Equipas Domiciliárias 

(Equipas de Cuidados Continuados Integrados). A equipa de gestão de altas e o serviço de 

internamento são as responsáveis por dar resposta aos doentes que necessitam de 

“seguimento dos seus problemas de saúde e socias” (ULSAM, 2017, p. 15). 

A Unidade Local de Saúde do Alto Minho possui ainda uma Equipa Intra-Hospitalar de 

Suporte em Cuidados Paliativos (EIHSCP), responsável por prestar auxílio e assistência a 

todos os serviços de internamento hospitalar da instituição (ULSAM, 2017). 

Missão, Visão e Valores 

Segundo consta no Regulamento Interno da instituição, mais especificamente no artigo 2º: 

“A missão da ULSAM assume um caráter compreensivo que vai desde a identificação das 

necessidades de saúde da população residente até à resposta integrada a essas necessidades, 

através dos serviços públicos, privados contratualizados, comunitários ou de solidariedade 

social, no respeito pela integridade e dignidade dos utentes, otimizando os recursos, 

garantindo a qualidade e efetividade da prestação de cuidados, com eficiência e eficácia, 

tendo em vista a excelência”(ULSAM, 2011, p. 3). 

A visão da instituição, apresentada no artigo 3º do Regulamento Interno, garante que:  
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“A visão da ULSAM, como organização otimizada e centrada na gestão integrada da saúde 

dos cidadãos do distrito de Viana do Castelo, é elevar-se a modelo de referência para 

outros prestadores de cuidados de saúde” (ULSAM, 2011, p. 3). 

Na sua atuação, a Unidade Local de Saúde bem como os seus colaborados pautam-se pelos 

seguintes valores: “Atitude centrada no cidadão e respeito pela dignidade humana; cultura 

do conhecimento como um bem em si mesmo; cultura da excelência técnica e do cuidar; e 

cultura interna de multidisciplinaridade e do bom relacionamento no trabalho”(ULSAM, 

2011, p. 3). 

Assim, a ULSAM, pretende obter ganhos em saúde satisfazendo as necessidades da 

população da sua área de atuação, prestar cuidados de saúde de qualidade em tempo 

adequado e acessíveis a todos os cidadãos, ser eficiente e eficaz e melhorar continuamente a 

qualidade dos serviços prestados.   

Estrutura Organizacional 

A ULSAM é composta por um Conselho de Administração, constituído por um Presidente 

e quatro vogais. O conselho de administração (CA), juntamente com o conselho fiscal, 

constituem os órgãos sociais da ULSAM. 

Além dos órgãos socias, a ULSAM é ainda formada por órgãos de suporte ao conselho de 

administração, órgãos de apoio técnico, órgãos de prestação de cuidados, órgãos de suporte 

à prestação de cuidados e órgãos de suporte à gestão e logística. 

Pode dizer-se que a Organização Hospitalar é uma estratégia do sistema de gestão da saúde, 

na medida em que uma organização eficiente permite obter ganhos crescentes na prestação 

de cuidados de saúde. 

A ULSAM apresenta uma organização funcional como praticamente todos os hospitais. As 

suas diversas especialidades encontram-se organizadas por diferentes departamentos como 

se pode visualizar no organograma da Instituição, o qual nos ajuda na perceção da sua 

complexa estrutura orgânica e operativa. A estrutura da organização tem sofrido algumas 

alterações a nível departamental ao longo dos anos, sempre com o objetivo de melhorar os 

serviços prestados aos utentes e obter ganhos no que respeita a cuidados de saúde.  

 



  

6 
 

Figura 2- Organograma da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM, 2016b) 
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Recursos Humanos 

No final do mês de Março do presente ano (2018), a ULSAM apresentava um número total 

de 2 638 colaboradores. 

Gráfico 1- Recursos Humanos da ULSAM, por grupo profissional 

Fonte: Base de dados da distribuição de efetivos da ULSAM (disponível no SGRH) 

Do total de colaboradores, 68.17% dizem respeito aos grupos profissionais dos Médicos, 

dos Enfermeiros, dos Técnicos Superiores de Saúde e dos Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica, ou seja, mais de 2/3 do pessoal efetivo está diretamente ligado à prestação de 

cuidados de saúde. 

Gráfico 2- Recursos Humanos da ULSAM, por grupo profissional (%) 

Fonte: Base de dados da distribuição de efetivos da ULSAM (disponível no SGRH) 
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Atualmente, os recursos humanos de uma organização são, sem dúvida, um elemento 

fulcral de diferenciação e obtenção de vantagens competitivas sustentáveis, tanto no setor 

público como no setor privado. A melhoria e o desenvolvimento de uma organização 

dependem completamente dos seus conhecimentos e competências. 

Além disso, na área da saúde, as competências e capacidades humanas desempenham um 

papel fundamental, uma vez que influenciam claramente a produção e utilização de serviços 

e cuidados de saúde. O facto de existir uma relação direta entre prestador e utente, e de ser 

da responsabilidade dos profissionais de saúde decidir os serviços que serão prestados, 

quando e em que quantidade, torna importante que a gestão destes recursos seja feita de 

forma eficiente. 
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Estágio Curricular 

O estágio teve lugar no Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Unidade Local de 

Saúde do Alto Minho, iniciou no dia 29 de Janeiro do presente ano, com a duração de 450 

horas, distribuídas ao longo de cerca de 4 meses, e terminou no dia 22 de Maio. O estágio 

foi realizado de segunda a quinta-feira das 9:00 às 17.30 horas e foi supervisionado pela 

Doutora Almerinda Alves. 

O Serviço de Gestão de Recursos Humanos 

O Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) está integrado nos serviços de 

Suporte à Gestão e Logística e tem como missão “promover o apoio e a informação aos 

colaboradores da Instituição, de forma humanizada, bem como garantir a valorização e 

desenvolvimento do seu Capital Humano”. Este serviço visa ainda “contribuir para a 

satisfação e motivação dos recursos humanos no ambiente de trabalho”, e os seus valores 

assentam na “ética profissional, atenção e valorização do ser humano” (SGRH, 2016b).  

 

Os objetivos do serviço, segundo o seu Regulamento Interno, são: 

 “Garantir um processo de avaliação de desempenho que promova a evolução em 

termos de crescimento profissional e conhecimentos;  

 Assegurar a formação necessária ao desenvolvimento de competências; 

 Manter a base de dados atualizada, em termos de dados administrativos e cadastrais 

 Processar correta e atempadamente salários e outros vencimentos devidos ao 

trabalhador; 

 Avaliar as necessidades de recrutamento e requalificação de colaboradores, 

procurando ajustar os processos de seleção às necessidades da organização;” 

(SGRH, 2016b). 

O SGRH da ULSAM encontra-se dividido em quatro unidades:  

1. Unidade Técnica de Acompanhamento,  

2. Unidade de Administração de Pessoal,  

3. Unidade de Gestão de Pessoal e  

4. Unidade de Formação.  
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Estas unidades trabalham de forma articulada para que o serviço funcione sempre da 

melhor forma e possa dar resposta a todas as questões relacionadas com os recursos 

humanos da instituição. 

A Unidade Técnica de Acompanhamento é a responsável pela implementação, dinamização 

e controlo do processo de Avaliação de Desempenho na instituição; por “dinamizar e 

elaborar o Relatório Único e Balanço Social e promover o seu envio para as devidas 

entidades”; por “remeter periodicamente indicadores de recursos humanos” à ACSS, e 

ARS Norte, Direção Geral do Orçamento (DGO), Gabinete de Estratégia e Planeamento 

(GEP) e Direção Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP); “elaborar 

relatórios internos e externos” com informação que permita tomar decisões de gestão; 

“dinamizar a elaboração do mapa de pessoal de acordo com as necessidades de recursos 

humanos”, depois de ouvidas as necessidades dos vários serviços que constituem a 

ULSAM e de acordo com os rácios previstos pela Tutela; desenvolver “aplicativos de apoio 

à elaboração de indicadores de RH”; “gerir o processo de certificação (ISO 9001) no 

SGRH”; e ainda “apoiar o diretor do serviço na elaboração e revisão de documentos chave 

da Unidade e do Serviço” (SGRH, 2017). 

 

Figura 3- Organograma do Serviço de Gestão de Recursos Humanos da ULSAM (SGRH, 2016b) 
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médicas” e “controlar as faltas, férias e licenças”; “organizar, informar e acompanhar os 

processos de aposentação”, e ainda “processar os vencimentos, remunerações acessórias e 

respetivos encargos” (SGRH, 2016a). 

A Unidade de Gestão de Pessoal é a responsável por “identificar as necessidades de 

recursos humanos”, por “gerir o quadro de pessoal da organização, nas suas vertentes 

pública e empresarial, garantindo a execução de todos os procedimentos, do recrutamento 

à aposentação”/cessação do vínculo laboral, “assegurar e garantir a legalidade de todos os 

processos de recrutamento, seleção, contratação e mobilidade de recursos 

humanos”(SGRH, 2016a). 

A Unidade de Formação tem como funções “divulgar os cursos de formação” e 

acompanhar os mesmos, garantindo “todo o material pedagógico/equipamentos” 

necessários; “colaborar com os serviços da ULSAM ou entidades externas na divulgação e 

organização de cursos, seminários, encontros, jornadas ou outras ações de formação de 

idêntica natureza que visam a formação complementar ou atualização profissional”; 

“rececionar os pedidos de autoformação” e são ainda os responsáveis pelos “processos 

inerentes aos pedidos de estágios curriculares, ensinos clínicos, formação em contexto de 

trabalho e estágios de acesso à ordem realizados na ULSAM” (SGRH, 2017). 

A Gestão de Recursos Humanos tem sofrido diversas alterações desde a sua origem e, 

atualmente, esta considera as pessoas como um dos principais fatores competitivos numa 

organização. O serviço de Gestão de Recursos Humanos de uma organização pode mesmo 

ser considerado um elemento fundamental para o desenvolvimento da mesma, uma vez 

que este setor é o responsável por selecionar, motivar e formar as pessoas de que a 

organização necessita para alcançar os seus objetivos. É importante que este esteja 

internamente bem organizado e estruturado, para que possa dar as respostas a todas as 

solicitações internas e externas que possam surgir sobre os recursos humanos da 

instituição. 

Objetivos do estágio curricular 

O estágio curricular, quando bem estruturado e orientado, revela-se um importante 

componente no processo de formação académica e profissional, preparando o aluno para a 

inserção no mercado de trabalho, uma vez que proporciona a oportunidade para este 

participar em situações reais de trabalho (Bolhão, 2013). Esta atividade permite ainda uma 
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formação mais integral do estudante estimulando o desenvolvimento de atitudes e 

comportamentos que possibilitam uma melhor integração social, o desenvolvimento da sua 

responsabilidade e iniciativa, da sua organização pessoal e capacidade crítica, entre outras.  

No que diz respeito a objetivos específicos e mais direcionados para o serviço onde o 

estágio foi realizado, foi definido que este proporcionaria a oportunidade de perceber como 

funcionava o SGRH e as diferentes unidades que o compõem, bem como a forma como 

cooperavam entre si; como se processava a avaliação de desempenho na instituição e qual a 

sua importância para os trabalhadores; e o funcionamento de algumas 

plataformas/sistemas de informação utilizados no serviço e qual a sua utilidade para a 

gestão eficaz e eficiente dos recursos humanos da instituição. O estágio permitiu ainda 

acompanhar todo o processo de renovação da certificação de qualidade (ISO 9001) e ainda 

realizar e auxiliar nas tarefas do quotidiano no serviço.  
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Funções desempenhadas e enquadramento teórico  

Os Serviços de Gestão de Recursos Humanos não funcionam todos da mesma forma nem 

apresentam a mesma estrutura, mas todos se focam para que seja feita uma gestão eficaz e 

eficiente do capital humano da organização para, consequentemente, se alcançar um bom 

desempenho organizacional (Kehoe & Wright, 2013).  

Assim, numa fase inicial do estágio foram cedidos diversos documentos internos para 

análise, pertinentes para o exercício de funções e para perceber o enquadramento e 

funcionamento do serviço e da própria instituição, tais como: o plano de atividades, o 

plano de gestão, o manual de funções, o regulamento interno da ULSAM (ver Anexo I) e 

do SGRH e ainda os indicadores de RH que periodicamente são analisados e tratados na 

unidade técnica, onde foram desenvolvidas a maior parte das atividades ao longo do 

estágio. 

Numa fase seguinte, e com o objetivo de fazer o enquadramento da estagiária naquilo que é 

a avaliação de desempenho da instituição, do SNS e da própria Administração Pública 

(AP), foi facultada diversa documentação e legislação sobre o seu Sistema Integrado de 

Gestão e Avaliação do Desempenho (SIADAP), mais concretamente, legislação atual 

referente a este sistema de avaliação1 (ver Anexo II, III e IV), documentos cedidos pela 

ACSS com esclarecimentos e respostas a dúvidas colocadas sobre determinados pontos da 

avaliação (ver Anexo V) e ainda circulares internas da ULSAM para esclarecer os 

trabalhadores da instituição. 

Antes de apresentar o SIADAP e a avaliação da ULSAM, importa falar e desenvolver um 

pouco o conceito de avaliação de desempenho e de perceber qual a sua importância e 

benefícios quando implementada numa organização, de forma adequada.  

Avaliação de Desempenho  

Enquadramento Teórico 

A gestão de desempenho é considerada uma prática central nas organizações e pode ser 

definida como o processo organizacional através do qual se definem os padrões de 

resultados e valores organizacionais, alinhados com a estratégia e objetivos da organização. 

É esperado que o processo de gestão do desempenho estimule melhorias, nomeadamente 

                                                 
1 Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro; Lei nº 114/2017 de 29 de Dezembro (Capítulo III) 



  

14 
 

nos resultados do trabalho das pessoas, de forma a atingir ou ultrapassar os padrões 

previamente definidos. Este processo engloba diversos sub-processos como: a definição de 

objetivos; a implementação de um sistema de avaliação de desempenho e sistemas de 

compensação apropriados à estratégia; programas de formação e desenvolvimento; 

promoção do feedback, comunicação e coaching e o planeamento de carreiras (Hartog, 

Boselie, & Paauwe, 2004). 

Assim, a avaliação de desempenho nas organizações, é considerada uma das áreas mais 

importantes e discutidas, uma vez que esta é essencial para identificar problemas que 

possam surgir no que diz respeito ao recursos humanos da instituição, integrar os 

colaboradores e analisar se estes se enquadram nas funções que desempenham, identificar e 

avaliar as suas competências e ainda tomar decisões e implementar medidas em relação à 

melhoria do desempenho. Este é um processo que já existe desde que se conhecem as 

relações laborais, mas foi a partir da segunda Guerra Mundial que os sistemas de avaliação 

mais formais se desenvolveram nas organizações (Chiavenato, 2010). 

A avaliação de desempenho (AD) tem sofrido alterações ao longo do tempo, com o 

objetivo de se ajustar à realidade de cada momento e atualmente tornou-se uma ferramenta 

de grande importância para as instituições (Pacheco, 2007). 

Esta pode ser vista como uma medida adotada para estabelecer os resultados a atingir, 

acompanhar todo o trabalho realizado e oferecer constantemente um feedback sobre o 

desempenho dos indivíduos, para que se estabeleçam novas ações e consequentemente se 

verifique uma melhoria nos resultados (Pacheco, 2007). A AD permite alcançar “melhorias 

ao nível da produtividade, criatividade e satisfação” dos avaliados; “estabelecer os 

resultados esperados” dos trabalhadores e obter o seu “comprometimento em relação aos 

objetivos estipulados”; “identificar problemas que interfiram no desempenho individual” 

de cada colaborador; possibilitar o “acompanhamento do trabalhador no desempenho da 

sua função”; “identificar as potencialidades e possíveis carências profissionais”, atuando no 

sentido de as combater; “melhorar a comunicação entre os níveis hierárquicos na empresa” 

e “estabelecer um clima de confiança, motivação e cooperação entre os membros”; mostrar 

que o resultado alcançado se deve também ao trabalho em equipa dos diferentes 

departamentos da organização e que a avaliação pode ser vista como um meio para os 

trabalhadores progredirem na carreira (Pacheco, 2007, p. 10).  
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Para enfrentarem e solucionarem os problemas diários, melhorando continuamente os seus 

resultados, as organizações, têm a necessidade de alinhar o seu desempenho com os 

objetivos organizacionais, ajustando, sempre que necessário, as suas práticas de gestão e 

estratégias, preocupando-se em desenvolver continuamente os conhecimentos e as 

capacidades dos seus colaboradores, apostando na sua formação e exigindo destes mais 

competências. Para tal, toda a organização tem de ser avaliada com um sistema de 

avaliação, em função das suas finalidades organizacionais (Lara & Silva, 2004). Assim, a AD 

é um processo imprescindível tanto para a organização como para os colaboradores. 

Existem diversas formas para se avaliar o desempenho dos colaboradores e estas variam de 

organização para organização, consoante as características e complexidade da mesma e das 

pessoas responsáveis pelo processo avaliativo. Um bom sistema de avaliação permite 

executar e desenvolver uma política de recursos humanos que se adeqúe às necessidades da 

organização, para que seja possível detetar e solucionar problemas que, inevitavelmente, se 

manifestam no desenvolvimento das tarefas e no desempenho de cada colaborador 

(Chiavenato, 2001). 

Contudo implementar um sistema de avaliação que seja justo pode ser bastante desafiante e 

existem erros associados à implementação destes processos avaliativos, que ocorrem com 

alguma frequência; e apresentá-los-emos seguidamente. Segundo Pacheco (Pacheco, 2007, 

p. 11), por vezes, são utilizados “fatores comportamentais para a avaliação”, sem existir 

ligação entre “avaliação de desempenho individual e institucional”; são definidos 

“indicadores de desempenho” fundamentados em cargos ocupados e não no trabalhado 

efetivamente realizado; existe “falta de procedimentos” e ferramentas que “permitam 

analisar o desempenho” dos avaliados, ou são utilizados instrumentos “complexos e de 

difícil compreensão”; é frequente ocorrerem falhas na “periodicidade de 

acompanhamento”; por vezes o sistema é utilizado, apenas, parcialmente; não são tidas em 

conta as “variáveis do contexto em que o trabalho é realizado e que influenciam o 

desempenho”; por vezes é utilizado um “único método de avaliação para diferentes grupos 

e cargos” ou são utilizados demasiados; entre outras situações.  

Apesar de a avaliação de desempenho ser uma tarefa complexa e que acarreta alguma 

subjetividade, não existem dúvidas que é uma mais valia para um organização e como tal, o 

sistema deve ser bem formalizado, para que sejam definidos critérios que tornem o sistema 

válido e menos suscetível a erros (Madureira & Rodrigues, 2011).  
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Relativamente aos métodos utilizados para a avaliação de desempenho, estes podem 

dividir-se em métodos tradicionais e métodos modernos. Os tradicionais são: o método das 

escalas gráficas, o método da escolha forçada, o método da pesquisa de campo, o método 

dos incidentes críticos e métodos misto. Os métodos modernos, criados com o objetivo de 

melhorar alguns aspetos menos positivos dos tradicionais, são: a avaliação participativa por 

objetivos (APPO) e o feedback de 360º (Chiavenato, 2009) e serão apresentados em 

seguida. 

A avaliação participativa por objetivos consiste na contratualização do desempenho, através 

da formulação de objetivos concretos e mensuráveis, de acordo com os meios disponíveis e 

alinhados com as políticas e a missão da organização. Estes são “negociados”, entre o 

avaliado e avaliador, no início de cada ciclo avaliativo e devem preferencialmente ser 

selecionados entre 3 a 5 objetivos (Almeida, 2012). Este método implica que seja feito um 

esforço total do colaborar para atingir os objetivos fixados sendo sempre apoiado e 

monitorizado pela organização na concretização dos mesmos. A avaliação é feita em 

função das metas e dos resultados alcançados (Chiavenato, 2009). 

O feedback 360º é um sistema que permite analisar os comportamentos e competências 

dos indivíduos, por parte das pessoas que trabalham diretamente com eles (colegas, clientes 

internos e externos, colaboradores, chefia, fornecedores, entre outros) (Almeida, 2012). 

Embora este seja um método que, para ser aplicado, utiliza bastantes recursos, é certo que 

permite obter um grande número de informações relativas ao desempenho dos avaliados, 

através de diferentes fontes, podendo revelar-se fulcral na contribuição que oferece para o 

desenvolvimento das várias componentes das competências. Se a informação fornecida for 

de facto verdadeira e justa poderá ser benéfica para o avaliado, uma vez que este terá uma 

maior noção e consciência do seu desempenho e de quais os pontos que poderão ser 

melhorados. (Chiavenato, 2009). 

Resumindo, todos os métodos de avaliação de desempenho são fundamentais para 

perceber se os objetivos estão a ser seguidos e executados corretamente, ou se existe 

alguma falha que necessita ser corrigida. O método de avaliação escolhido por cada 

organização deve ter em conta a sua complexidade e estrutura, para que sejam alcançados 

os objetivos pretendidos.  

 

Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho da Administração 

Pública 
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No que diz respeito ao SNS e, consequentemente, à ULSAM, a avaliação de desempenho é 

efetuada utilizando-se o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho da 

Administração Pública (SIADAP) que, além de outras coisas, também se baseia na 

concretização de objetivos previamente fixados e como tal enquadra-se no método de 

avaliação participativa por objetivos, referido anteriormente, contudo o SIADAP apresenta 

algumas particularidades comparativamente à APPO. 

O SIADAP é um processo resultante da Reforma da Administração Pública que pretende 

“contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade dos seus serviços, para a coerência 

e harmonia da ação dos serviços, dos dirigentes e dos seus trabalhadores e para a promoção 

da sua motivação profissional e desenvolvimento de competências” (Lei n.º 66-B, 28 de 

Dezembro, 2007, p. 2). Aplica-se aos serviços da administração direta e indireta do Estado, 

aos serviços da administração regional autónoma e autárquica (com as devidas adaptações) 

e ainda aos órgãos e serviços de apoio ao Presidente e Assembleia da República, aos 

tribunais e ao Ministério Público e respetivos órgãos de gestão. Este sistema destina-se ao 

desempenho dos serviços, dos dirigentes e dos trabalhadores, independentemente da sua 

relação jurídica de emprego (Lei n.º 66-B, 28 de Dezembro, 2007).  

Este trata-se de um processo faseado que permite a monitorização periódica do 

desempenho dos serviços, bem como a análise do contributo individual de cada 

funcionário na concretização da melhoria contínua dos serviços prestados. Este sistema 

visa incentivar o envolvimento de todos os funcionários na missão do serviço, 

responsabiliza os dirigentes e disponibiliza os instrumentos necessários para um correta 

política de recursos humanos e desenvolvimento profissional.  

O SIADAP subdivide-se em três subsistemas: (i) Avaliação do Desempenho dos Serviços 

da AP, designado de SIADAP 1 com um ciclo anual de avaliação; (ii) o SIADAP 2 que se 

aplica à Avaliação do Desempenho dos Dirigentes da AP com um ciclo de avaliação de três 

ou cinco anos, dependendo da duração da comissão de serviço e (iii) o Subsistema de 

Avaliação de Desempenho dos trabalhadores, designado de SIADAP 3 com um ciclo de 

avaliação bienal (Lei n.º 66-B, 28 de Dezembro, 2007). 

Relativamente ao SIADAP 3, para que um trabalhador reúna os requisitos necessários para 

ser avaliado, é fundamental que este apresente, no biénio em que requer a avaliação, pelo 

menos um ano de relação jurídica de emprego e o correspondente serviço efetivo, 
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independentemente do local onde o tenha conferido. O serviço efetivo deve ser prestado, 

preferencialmente, em contacto com o avaliador, contudo, sempre que este contacto não 

seja possível, devido por exemplo a situações funcionais, a avaliação só é realizada por 

decisão favorável do Conselho Coordenador de Avaliação (CCA). Se no decorrer do biénio 

em questão, se verificarem vários avaliadores, o que apresentar competências para avaliar 

no momento da avaliação, deve reunir os contributos e opiniões de todos os avaliadores. 

Caso um trabalhador apresente relação jurídica de emprego de pelo menos um ano, mas 

não o tenha em serviço efetivo ou este mesmo serviço não tenha sido efetuado em 

contacto com o avaliador e, o CCA não tenha concedido decisão favorável para a avaliação, 

o trabalhador não deverá ser avaliado por não reunir requisitos de avaliação. No entanto, 

para efeitos da respetiva carreira, os trabalhadores podem fazer relevar a ultima avaliação de 

desempenho. Quando o titular da relação jurídica de emprego não tiver uma avaliação que 

releve, ou pretende que esta seja alterada, poderá requerer avaliação por ponderação 

curricular (Lei n.º 66-B, 28 de Dezembro, 2007). 

A avaliação de desempenho dos trabalhadores baseia-se na confrontação entre resultados 

obtidos na sequência de objetivos fixados (tanto individuais como objetivos da unidade 

orgânica), mas também nas competências demonstradas e a desenvolver, que permitem 

avaliar os conhecimentos e capacidades técnicas e comportamentais, necessárias ao 

desempenho de funções (Lei n.º 66-B, 28 de Dezembro, 2007). Em casos extraordinários, a 

avaliação de desempenho pode focar-se apenas sobre o parâmetro competências e aplica-se 

a trabalhadores que quando recrutados lhes foi exigida habilitações literárias ao nível da 

escolaridade obrigatória e as tarefas que realizam são maioritariamente rotineiras, 

padronizadas e que foram previamente determinadas (Lei n.º 66-B, 28 de Dezembro, 2007).  

Segundo o artigo 61º do Capítulo III da lei 66-B/de 2007, o processo de avaliação 

compreende as seguintes fases:  

 “Planeamento do processo de avaliação e definição dos objetivos e resultados a 

atingir”; 

 “Realização da auto avaliação e avaliação”; 

 “Harmonização das propostas de avaliação” pelo Conselho Coordenador de 

Avaliação, assegurando o cumprimento das percentagens relativas à diferenciação 
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de desempenhos e transmitindo, sempre que necessário, novas orientações aos 

avaliadores; 

 “Reunião entre avaliado e avaliador” para dar conhecimento da avaliação de 

desempenho e contratualização dos objetivos e competências para o próximo ciclo 

de avaliação;  

 “Validação das avaliações e reconhecimento dos Desempenhos Excelentes”, pelo 

CCA; 

 “Apreciação do processo de avaliação pela comissão paritária”, se o avaliado assim 

o entender; 

 “Homologação” pelo Conselho de Administração; 

 “Reclamação e outras impugnações”; 

 “Monitorização e revisão dos objetivos” (Lei n.º 66-B, 28 de Dezembro, 2007, p. 16); 

A avaliação final resulta da média calculada das pontuações que são obtidas nos dois 

parâmetros de avaliação, ou seja nos resultados e competências. O parâmetro resultados 

advém da “verificação do grau de cumprimento dos objetivos que previamente foram 

definidos”. O outro parâmetro de avaliação resulta das “competências previamente 

escolhidas” pelo avaliado e avaliador, prevalecendo a escolha do superior hierárquico 

sempre que não existir consenso (Lei n.º 66-B, 28 de Dezembro, 2007, p. 12). A avaliação final 

é apresentada em “menções qualitativas mediante as pontuações finais” obtidas em cada 

parâmetro. Assim, o desempenho relevante corresponde a uma avaliação final de 4 a 5 

valores, o desempenho adequado a uma pontuação de 2 a 3,999 valores e o desempenho 

inadequado a uma avaliação final de 1 a 1,999 valores (Lei n.º 66-B, 28 de Dezembro, 2007, p. 

13). 

A diferenciação de desempenhos é assegurada através da “fixação de percentagem de 25% 

para as avaliações finais de desempenho relevante” e, destas, “5% do total dos 

trabalhadores para o reconhecimento de Desempenho Excelente”, sendo aos restantes 

atribuída a avaliação final de desempenho adequado ou inadequado. É da responsabilidade 

do dirigente máximo do serviço a atribuição destas percentagens e ainda assegurar o seu 

cumprimento (Lei n.º 66-B, 28 de Dezembro, 2007, p. 18).  

O SIADAP 3 e, consequentemente, a avaliação do desempenho individual dos 

trabalhadores tem como efeitos a “identificação das potencialidades pessoais e profissionais 
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que devem ser desenvolvidas”, o reconhecimento das “necessidades de formação” e 

“identificação das competências e comportamentos profissionais que necessitam de 

aperfeiçoamento”, “melhoria dos postos de trabalho”, possíveis “alterações no 

posicionamento remuneratório na carreira dos trabalhadores e a atribuição de prémios de 

desempenho” (Lei n.º 66-B, 28 de Dezembro, 2007, p. 13). 

Relativamente à alteração da posição remuneratória, importa esclarecer que, a uma 

avaliação de desempenho adequada no biénio, acumulam mais dois pontos para a posição 

remuneratória atual (1 ponto por cada ano), uma avaliação de desempenho relevante, 

equivale a 4 pontos para a posição remuneratória (2 pontos por cada ano), e para um 

desempenho inadequado são somados zero pontos. Sempre que um trabalhador acumule 

10 pontos, vê alterada a sua posição remuneratória para o nível imediatamente superior. 

Importa ainda referir que no SNS (e consequentemente na ULSAM), o SIADAP apenas se 

aplica às carreiras gerais (que engloba as carreiras de assistentes técnicos, assistentes 

operacionais, técnicos superiores), à carreira de informática, à carreira de técnico superior 

de saúde (TSS), à carreira de enfermagem e à carreira especial médica. A carreira ainda não 

revista dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT´s) tem uma avaliação própria.  

A avaliação de desempenho de todos os profissionais será efetuada pelo SIADAP embora 

ainda nem todas as carreiras a tenham definida, pelo facto de ainda não terem sido revistas 

na sua totalidade. 

Funções desempenhadas 

A avaliação de desempenho na ULSAM, de acordo com o SIADAP, foi iniciada no ano 

2010 aos trabalhadores em contrato de trabalho em funções públicas (CTFP) e, a sua 

aplicação deu-se a nível das carreiras gerais, informáticos e TSS. O CA definiu, como 

prática de gestão, aplicar as mesmas regras aos contratos individuais de trabalho (CIT), 

sendo assim, todos os trabalhadores das carreiras gerais, avaliados de igual forma. 

O SIADAP estendeu-se mais tarde, no biénio 2013/2014 aos trabalhadores médicos em 

CTFP e CIT. O mesmo se sucedeu na carreira de enfermagem no biénio 2015/2016, 

embora a avaliação de desempenho já se encontrasse devidamente legislada aquando da 

última revisão da carreira através do Decreto lei n.º 248/2009, de 22 de Setembro (Decreto-
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Lei 248/2009 de 22 Setembro, 2009), adaptado mais tarde aos enfermeiros em CIT através da 

Portaria n.º242/2011, de 21 de junho (Portaria nº 242/2011, de 21 de Junho, 2011). 

Na ULSAM, a avaliação de desempenho é da responsabilidade do Serviço de Gestão de 

Recursos Humanos, mais concretamente da Unidade Técnica de Acompanhamento. É 

tarefa da unidade planear, gerir e monitorizar a avaliação de desempenho na instituição e 

garantir toda a legalidade do processo.  

O meu papel em relação a esta matéria foi receber as fichas de avaliação, das diversas 

carreiras, ainda do biénio 2015/2016 e também 2013/2014, perceber em que ponto se 

encontrava a avaliação e analisar qual seria o passo seguinte do processo (processo este 

descrito anteriormente), encaminhando-as nesse sentido, sendo sempre supervisionada e 

auxiliada pela Doutora Almerinda Alves. A maioria das fichas já tinha passado pelo CCA 

para proceder à harmonização das avaliações e, também, já tinha sido dado conhecimento 

ao avaliado, por parte do avaliador, da sua avaliação. Como tal, as fichas foram novamente 

remetidas para o serviço para ser dada continuidade ao processo avaliativo. Neste sentido 

foi necessário perceber qual o passo seguinte da avaliação e separar as fichas com 

desempenho adequado das de desempenho relevante, uma vez que o trajeto é ligeiramente 

diferente para estas duas situações.  

Relativamente aos desempenhos adequados, após darem entrada no serviço, foram 

encaminhados para o Conselho de Administração para se proceder à sua homologação, 

uma vez que estes não necessitam ser validados pelo CCA. Depois as fichas foram 

remetidas novamente para os avaliadores para que estes informassem os avaliados da 

homologação da sua avaliação. Caso não tenham ocorrido reclamações por parte destes, as 

fichas de avaliação foram enviadas novamente para o serviço para que se introduzisse a 

classificação dos trabalhadores no programa Recursos Humanos e Vencimentos (RHV) e 

fossem contabilizados os pontos para uma possível alteração da posição remuneratória. O 

sistema de informação RHV foi desenvolvido em 2000 mas sofreu diversas atualizações 

tecnológicas em 2012 para melhorar e facilitar a sua utilização. Este programa é o 

responsável pelo processamento de remunerações e gestão de recursos humanos em todas 

as instituições do SNS e em todas as entidades e serviços do Ministério da Saúde. Após 

concluído todo o processo avaliativo, as fichas de avaliação do biénio em questão foram 

arquivadas por ordem mecanográfica. 
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Por outro lado, as fichas de avaliação com desempenhos relevantes, após darem entrada no 

serviço e antes de serem homologadas pelo Conselho de Administração, foram submetidas 

ao Conselho Coordenador de Avaliação para ser validado o seu desempenho. Caso isso 

não se verifique, a avaliação baixa para 3,999 pontos, ou seja desempenho adequado. 

Depois segue o mesmo percurso descrito anteriormente para os desempenhos adequados. 

Importa realçar, uma vez mais, que tanto o envio das fichas para o CCA, CA, como para o 

avaliador, assim como a introdução da respetiva classificação no sistema RHV e o seu 

arquivo, foram da minha responsabilidade, sendo sempre devidamente supervisionada e 

orientada. 

Para controlar todo o processo de avaliação e saber o número de trabalhadores avaliados e 

não avaliados na instituição, sempre que as fichas de avaliação deram entrada e saída do 

serviço (tanto para ser dar feita a validação pelo CCA ou a homologação da avaliação) 

foram registadas num programa desenvolvido internamente na Unidade, que permite 

controlar a classificação final de cada trabalhador e a fase do processo em que se encontra a 

avaliação. Isto evita que ocorram erros ou fraudes em todo o processo e garante uma 

avaliação de desempenho rigorosa. Esta aplicação, como já foi referido, foi desenvolvida 

internamente pelo serviço e tem facilitado este processo complexo e faseado que é a 

avaliação de desempenho, ajudando e facilitando no controlo da mesma.  

Apesar de o SIADAP não se aplicar à carreira dos TDTs, é necessário, tal como nas outras 

carreiras, acompanhar todo o processo avaliativo. Assim após ser dada a avaliação pelo 

avaliador, e das fichas terem sido homologadas pelo órgão competente, estas foram 

submetidas para o serviço. Depois foi da responsabilidade deste encaminhar as mesmas no 

sentido de dar continuidade à avaliação e, como tal, numa fase seguinte, estas foram 

enviadas novamente para o avaliador, para que este desse conhecimento, ao avaliado, da 

homologação da sua avaliação. Assim, como nos outros casos, se não foram apresentadas 

reclamações, as fichas de avaliação dos trabalhadores foram novamente enviadas para o 

serviço, para que fossem introduzidas as classificações e os respetivos pontos no sistema 

RHV, sendo todas estas tarefas também da minha responsabilidade. 

Ainda relativamente à avaliação de desempenho, outra das minhas funções foi organizar as 

fichas de avaliação referente ao biénio de 2017/2018. Assim, depois de serem definidos os 

objetivos e resultados a atingir para este período de avaliação, por parte do avaliado e do 
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avaliador, as fichas de avaliação foram enviadas para o serviço, onde se procedeu à 

organização das mesmas, separando-as por carreira e avaliador, com o objetivo de facilitar a 

continuidade do processo numa fase posterior. 

 

Figura 4- As diferentes etapas da Avaliação de Desempenho na ULSAM (SGRH, 2018) 
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Além disso, e com a finalidade de controlar e gerir a receção das avaliações, estas foram 

registadas no programa criado pela unidade (e referido anteriormente), e assim foi possível 

saber, com exatidão, o número de fichas existentes no serviço, e a que avaliador e 

trabalhador pertenciam. No fundo foi feita, da minha parte, uma organização e 

contabilização das fichas de avaliação do biénio 2017/2018 para monitorização da mesma. 

Competências desenvolvidas e reflexão crítica 

A participação na avaliação de desempenho da ULSAM proporcionou-me a oportunidade 

de perceber, na prática, em que consiste o SIADAP. Apesar de já ter, anteriormente, uma 

noção das caraterísticas deste sistema, só com o estágio percebi, efetivamente, como 

funcionava, quais os principais objetivos para a sua implementação, quais os possíveis 

efeitos que poderá causar no futuro e se tudo se tem processado como estava inicialmente 

estipulado. Numa altura de grande mudança e num mercado tão competitivo é 

fundamental perceber as potencialidades deste sistema uma vez que, quando bem utilizado, 

permite diferenciar o desempenho dos diferentes profissionais que compõem uma 

organização e demonstrar que os RH são uma preciosa ferramenta de vantagem 

competitiva, capaz de conduzir ao sucesso da mesma.  

Concluí que o SIADAP e a gestão por objetivos marcaram realmente uma grande mudança 

na AP. Além disso este sistema foi também importante para realçar a necessidade de 

desenvolvimento das capacidades de liderança e de responsabilização dos dirigentes e para 

envolver todos os trabalhadores naquilo que são os objetivos organizacionais, com a 

finalidade de se prestar, cada vez mais, serviços de excelência.  

O estágio permitiu-me perceber que o SIADAP foi um sistema introduzido com a 

finalidade de melhorar a avaliação de desempenho das organizações e se ajustar à realidade 

estrutural da mesma, tornando a avaliação mais justa e objetiva. Para tal este sistema 

baseou-se na fixação de objetivos e resultados a atingir e avalia as competências dos 

colaboradores, eliminando, desta forma, alguma da subjetividade que surge, 

frequentemente, associada aos sistemas de avaliação de desempenho. Este sistema 

possibilita também que sejam detetadas falhas na atribuição e desenvolvimento de 

tarefas/competências, funcionando como ferramenta de “identificação de necessidades” e 

causando efeitos ao nível da progressão da carreira dos profissionais da organização. Esta 

experiência permitiu-me ainda entender quais são os requisitos necessário para se ser 
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avaliado e como se processa a alteração da posição remuneratória, consequência dessa 

avaliação.  

Através da participação na avaliação de desempenho da ULSAM, percebi, também, que o 

SIADAP é um sistema relativamente moroso, uma vez que apresenta bastantes fases até 

que o processo de avaliação seja concluído. Além disso, aperecebi-me que apesar do 

SIADAP se ter apresentado como um sistema vantajoso para todas as partes envolvidas no 

processo, a adesão ao mesmo não foi total por parte dos trabalhadores da instituição, que 

por variadas razões nem sempre o cumpriram da forma previamente estabelecida. Como 

consequência, existiam vários trabalhadores sem avaliação de desempenho em 

determinados biénios e que só agora, com o processo de descongelamento de todas as 

carreiras da Administração Pública, consagrado no artigo 18.º da Lei do Orçamento do 

Estado para 2018 (LOE, 2018) (Lei nº 114/2017, 29 de Dezembro, 2017) que vem permitir 

alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível 

ou escalão, se preocuparam com a situação em que se encontravam. Por consequência, em 

alguns casos, a atualização da posição remuneratória e a respetiva remuneração não se 

processaram com a rapidez desejada pelos trabalhadores e pelo próprio serviço. Contudo, 

esta situação poderá ter alertado e esclarecido os funcionários para certas particularidades 

da sua avaliação, de todo o processo em si e poderá ter evitado que esta situação se 

verifique novamente no futuro. Contudo, esta questão leva-me a crer que seria importante 

haver um maior acompanhamento e monitorização do avaliado e avaliador durante todo o 

processo. 

As principais razões para a falta de adesão demonstrada foram a falta de conhecimento do 

funcionamento do sistema e também a desmotivação em relação ao mesmo. A 

desmotivação deveu-se ao facto do SIADAP não ter proporcionado os efeitos que estavam 

inicialmente estipulados, principalmente no que diz respeito à progressão da carreira, o que 

acabou por afetar o valor dado, por todos os intervenientes, ao processo. Devido ao 

congelamento de todas as carreiras da AP, alguns profissionais não se sentiram estimulados 

nem motivados para proceder à avaliação de desempenho.  

Além disso a criação de um nível de expetativa em relação ao desenvolvimento da carreira, 

e ritmo de progresso da mesma, que não sejam realistas, pode ter conduzido a níveis de 

frustração irreversíveis, o que se poderá certamente refletir na sua atividade diária de 

prestação de cuidados de saúde e de apoio aos mesmos. Não há dúvidas que o SNS é 
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constituído por profissionais extremamente competentes, mas é fundamental que estes se 

sintam valorizados pelo mesmo, para que sejam capazes de melhorar continuamente a sua 

prestação.  

Na ULSAM existem trabalhadores com muitos anos de serviço efetivo e que nunca, ou 

raramente, viram alterada a sua posição remuneratória. É perfeitamente natural, que haja, 

por parte destes profissionais, desmotivação e insatisfação o que se poderá refletir na 

importância que dão (ou não) à AD. Para que a perceção menos otimista por parte de 

alguns não afete a adesão ao sistema é essencial que a instituição exponha e se demonstre 

disponível para explicar quais as vantagem e efeitos que a avaliação poderá ter na carreira 

dos trabalhadores.  

É importante salientar que, na ULSAM, para que tal fosse minimizado, foram 

desenvolvidas várias formações sobre o tema, por parte da unidade de formação do SGRH. 

Além disso, no serviço, foi sempre dada a devida importância à avaliação de desempenho e 

sempre houve a preocupação com a realização da mesma, incentivando os trabalhadores da 

instituição para que a executassem, apesar de esta não estar a causar os efeitos que estavam 

inicialmente previstos. Desta forma, todo o histórico da avaliação de desempenho dos 

trabalhadores foi mantido em suporte de papel, encontrando-se arquivado 

mecanograficamente e separadamente por carreiras e as classificações dos diferentes 

biénios foram inseridas no sistema de informação RHV. Esta organização foi fundamental 

para extrair, trabalhar e analisar a informação produzida ao longo destes anos para os 

efeitos preconizados na LOE 2018.   

Acredito que implementar um sistema que pretenda avaliar de forma justa e objetiva todo o 

desempenho dos trabalhadores de uma instituição não é de todo fácil, e apesar do SIADAP 

ter sido introduzido com esse propósito, na minha opinião, é difícil de o ser na sua 

totalidade. No entanto, também me parece extremamente complexo implementar um 

sistema de avaliação cem porcento justo, e que agrade a todas as partes, e o fato deste ter 

sido estruturado com base em objetivos e resultados a atingir, aproxima-se mais da 

objetividade e equidade que se pretendia. 

Contudo, considero que existem certos pontos que podem facilmente ser melhorados neste 

sistema. Na minha opinião, o SIADAP permite que haja pouca diferenciação de 

desempenhos entre os trabalhadores e que a progressão, consequência da avaliação, ocorre 
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de forma muito demorada, o que pode acabar por influenciar negativamente o 

comportamento e satisfação dos trabalhadores e, consequentemente, os resultados 

organizacionais.  

Assim, acredito que deveria haver mais diferenciação de desempenhos, e a alteração da 

posição remuneratória para certos casos não deveria ocorrer de forma tão demorada, para 

que fosse possível valorizar e diferenciar ainda mais certos profissionais, tornando assim 

este sistema mais justo e equitativo e valorizando de facto os trabalhadores que 

apresentaram um comportamento exemplar.  

Além disso, não acho justo, que trabalhadores que se encontraram de baixa médica e, por 

este motivo, não reuniram condições de avaliação em determinado biénio, possam fazer 

relevar para esse período a ultima avaliação, caso esta se trate de um desempenho relevante. 

A meu ver, os desempenhos relevantes só deveriam ser atribuídos a pessoas que de facto 

realizaram serviço efetivo durante o biénio de avaliação.     

Apesar das limitações/problemas apresentados, é fundamental que os trabalhadores 

percebam que também têm um papel importante e ativo neste sistema de avaliação e que 

apesar de moroso, este processo pode trazer vantagens a nível pessoal e profissional. É 

fulcral que todos os intervenientes no processo avaliativo conheçam o sistema de avaliação 

a que estão sujeitos, e todas as fases do mesmo, para que este seja implementado na sua 

totalidade, de forma correta, e proporcione vantagens para todas as partes envolvidas.  

Balanço Social 

Outra das funções desempenhadas durante o estágio, e mais concretamente na unidade 

técnica de acompanhamento, foi o tratamento de dados em excel referentes ao balanço 

social do ACES e dos Hospitais da instituição. Assim importa perceber em que consiste 

este documento e qual a utilidade do mesmo para as organizações. 

Enquadramento teórico 

O processo de globalização da economia que tem ocorrido nas últimas décadas tem 

influenciado o modo de gerir as organizações. Os modelos de gestão baseados apenas na 

obtenção de resultado económicos têm cada vez menos importância. Atualmente as 

empresas valorizam o seu capital humano e percebem que é importante identificar a 

contribuição que este oferece à organização. O Balanço Social (BS) é um instrumento que 
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pode então, de certa forma, ser utilizado para medir o valor desta contribuição humana 

para uma organização (Ferreira, Pucci, Lopes, & Alboneti, 2004).  

Este pode ser definido como …“ um instrumento de gestão e informação que tem por 

objetivo mostrar, da forma mais transparente, informações económicas e principalmente 

socias, relativas ao desempenho das entidades…”, tanto aos seus funcionários, 

fornecedores e investidores como à sociedade em geral (Tinoco, 2001).  

Se por um lado todo o processo de gestão das organizações sofreu diversas 

transformações, é verdade que, também a sociedade está cada vez mais exigente e 

consciente do papel que as organizações têm para com ela. Assim, a origem e o 

desenvolvimento do Balanço social deveu-se também à necessidade das organizações não 

permanecerem alheias ao impacto social da sua atividade sobre o meio envolvente, 

efetuando assim a sua responsabilidade social. Desta forma, as empresas procuraram dar 

resposta às exigências da sociedade, dando-lhes a conhecer informações sobre o 

desenvolvimento da sua atividade não só a nível económico e financeiro como também a 

nível social (Ferreira et al., 2004).  

Este instrumento de gestão não deve ser visto como uma obrigação, mas sim como uma 

necessidade, uma vez que permite à empresa avaliar o seu contributo para com a sociedade 

e é ainda considerado um poderoso instrumento de informação e definição de políticas de 

recursos humanos (Silva, Girardi, Martins, Gonçalves, & César, 2017).  

Não existe um consenso sobre o local onde o Balanço Social terá sido utilizado pela 

primeira vez como instrumento de gestão. Para alguns investigadores a Alemanha terá sido 

o primeiro país, na década de 20, a apresentar os seus relatórios socias, contudo outros 

apontam os Estados Unidos ou a Holanda como pioneiros no desenvolvimento deste tipo 

de relatórios. Apesar de tudo isto, não existem dúvidas que foi a França o país onde a 

elaboração do mesmo passou a ser regulamentada por lei, em 1977 (Lei 77-706 de 12 de 

Julho de 1977). Esta lei instituiu a obrigatoriedade de elaboração do BS para as empresas 

cujo número de trabalhadores ascendesse a 750, e a partir de 1982, alargou esta exigência às 

empresas com mais de 300 trabalhadores (Ferreira et al., 2004). 

O Balanço Social está sujeito a alterações em função do país onde é realizado mas, em 

regra, este documento expressa os impactos sociais e ambientais das atividades da empresa, 

os investimentos e ações realizados nesses campos e a sua relação com o próprio negócio 
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da empresa, sendo publicados (normalmente) anualmente pelas empresas que o adotam 

(Gomes & Rocha, 2008).  

Em Portugal, o BS é um instrumento de informação essencial à gestão das organizações, na 

medida em que permite avaliar o desempenho social e o desenvolvimento do seu capital 

humano através de um conjunto de indicadores nas áreas dos recursos humanos e 

financeiros. Neste país, o conceito de balanço social foi inicialmente proposto para as 

empresas privadas com pelo menos 100 trabalhadores, pela Lei do Balanço Social (Lei n.º 

141/85, de 14 de Novembro, alterada pelo Decreto-Lei n.º 9/92, de 22 de Janeiro). 

Contudo, com o passar dos anos, percebeu-se que o BS foi, para as empresas privadas, um 

instrumento extremamente importante uma vez que, forneceu um conjunto de 

informações essenciais sobre a situação social da empresa, evidenciando os pontos forte e 

fracos da gestão social dos recursos humanos, o grau de eficiência dos investimentos 

sociais e os programas de ação que contribuíram para a realização pessoal dos 

trabalhadores, a sua identificação com a empresa e a melhoria da sua própria vida (Decreto-

Lei nº 190/96 de 9 de Outubro).  

Devido a tudo isto, em 1988, o Secretariado para a Modernização Administrativa procurou 

estimular a introdução voluntária do balanço social na Administração Pública, facilitar a sua 

elaboração e promover a sua uniformidade, mas sem grande sucesso. Por este motivo o 

Decreto-Lei n.º155/92, de 28 de Julho, dirigido aos organismos autónomos da 

Administração Pública, instituiu a obrigatoriedade da sua elaboração. Mais tarde esta 

obrigatoriedade estendeu-se aos serviços e organismos da Administração Pública Central, 

Regional e Local, Institutos Públicos com natureza de serviços personalizados e fundos 

públicos, que no final de cada ano civil tenham um número mínimo de 50 trabalhadores ao 

serviço, independentemente do regime contratual que os ligue à Instituição, de acordo com 

o Decreto-lei n.º190/96, de 9 de Outubro do Balanço Social (Decreto-Lei nº 190/96 de 9 de 

Outubro).  

A sua obrigatoriedade foi imposta com o objetivo de alcançar, por parte da Instituição, 

uma maior eficiência, qualificação e transparência, traduzindo-se num maior empenho dos 

funcionários e numa melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

 

O Balanço Social na ULSAM 
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Na ULSAM, o Balanço Social é composto por um conjunto de indicadores de gestão 

diretamente relacionados com o seu funcionamento, mas mais especificamente com a área 

de Recursos Humanos. Estes indicadores são ferramentas extremamente importantes na 

gestão diária da organização, e permitem uma resposta rápida a várias questões do 

quotidiano, simplificando o planeamento que é necessário para uma gestão eficaz e 

operacional. 

Este é um documento com estrutura própria, onde é disponibilizada diversa informação 

sobre os recursos humanos, com o objetivo de demonstrar o valor da sua contribuição para 

a Instituição. É ainda um importante instrumento de controlo e tomada de decisão uma 

vez que apresenta as atividades que são desenvolvidas na organização. 

A elaboração deste documento é da responsabilidade da unidade técnica do Serviço de 

Gestão de Recursos Humanos, estando nele observadas as disposições do Decreto-lei n.º 

190/96, de 9 de outubro, e compreende os seguintes capítulos: 

 Recursos Humanos; 

 Remunerações e Encargos com Pessoal; 

 Higiene e Segurança no Trabalho; 

 Formação Profissional; 

 Relações Profissionais; 

No capítulo I, que se refere aos recursos humanos, são apresentados dados sobre o número 

de trabalhadores por grupo profissional e género segundo o vínculo que têm com a 

instituição, o escalão etário, o nível de antiguidade e escolaridade e ainda a nacionalidade. É 

apresentado o número de trabalhadores admitidos, regressados e saídos da instituição, por 

grupo profissional e motivo, e o número de trabalhadores portadores de deficiência. São 

também incluídos neste capítulo dados sobre as horas de trabalho noturno, normal e 

extraordinário, a contagem dos trabalhadores em greve, a contagem dos dias de ausência ao 

trabalho e respetivo motivo e a contagem dos trabalhadores segundo a modalidade de 

horário e período normal de trabalho. 

No capítulo II, de remunerações e encargos, são facultadas informações sobre a estrutura 

remuneratória dos trabalhadores da ULSAM e o total de encargos com o pessoal durante o 

ano. O total de encargos é calculado através do somatório da remuneração base, dos 

suplementos remuneratórios, dos prémios de desempenho, das prestações e benefícios 

sociais, e outros encargos com o pessoal. 
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Relativamente ao capítulo III, de higiene e segurança, são apresentados dados sobre o 

número de acidentes de trabalho e os dias de trabalho perdidos com baixa médica; o 

número de casos de incapacidade declarados durante o ano, relativamente aos 

trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho; o número de situações confirmadas de 

doença profissional; o número e encargos das atividades de medicina no trabalho ocorridas 

durante o ano; o número de ações de formação e sensibilização em matéria de segurança e 

saúde no trabalho; os custos com a prevenção de acidentes e de doenças profissionais, 

entre outros. 

No que diz respeito ao capítulo da formação, são disponibilizadas informações relativas ao 

número de participações em ações de formação profissional durante o ano, à contagem das 

horas despendidas em formação e as despesas anuais com a toda a formação da instituição. 

Por fim, no Capítulo V, são exibidas as relações profissionais dos trabalhadores (como por 

exemplo, o número de trabalhadores sindicalizados) e os casos disciplinares ocorridos 

durante o ano, transitados do ano anterior e transitados para o ano seguinte. 

Este documento, depois de elaborado, deve ser enviado para o Ministério da Saúde (MS), 

normalmente até ao primeiro trimestre do ano seguinte e, posteriormente, é encaminhado 

para o membro do Governo que tiver a seu cargo a Administração Pública, para que seja 

feito um adequado tratamento estatístico da informação para posterior tomada de decisão. 

O BS é considerado um instrumento indispensável para o planeamento e gestão da 

atividade da organização, e reflete os aspetos mais relevantes do seu capital organizacional: 

os recursos humanos. 

De acordo com orientações da ACSS, têm de ser elaborados dois balanços sociais. Um para 

os cuidados de saúde primários e outro para os cuidados de saúde hospitalares. 

Para a elaboração do balanço social são considerados todos os trabalhadores que se 

encontram efetivamente a exercer funções na entidade até 31 de dezembro do ano em 

análise, sendo considerados entre outros: 

 Trabalhadores que se encontram em exercício efetivo de funções; 

 Trabalhadores em acumulação de funções. 

 Trabalhadores a tempo parcial; 
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 Trabalhadores temporariamente ausentes, por motivo de férias, parentalidade, em 

regime de licença sem vencimento, ou por doença e acidentes de trabalho de 

duração inferior ou igual a 6 meses. 

 Trabalhadores que estando vinculados a outras entidades exercem funções na 

ULSAM; e 

 Pensionistas em exercício de funções. (Incluindo os trabalhadores pensionistas que 

optam por receber a pensão e não a respetiva remuneração devida pelo trabalho). 

Por outro lado, são excluídos do BS: 

 Trabalhadores com contratos de trabalho celebrados com empresas (empresas de 

trabalho temporário, sourcing e situações equiparadas). 

 Trabalhadores ausentes por período superior a 6 meses (licença sem vencimento ou 

remuneração, doença, acidente de trabalho ou outros motivos); 

 Trabalhadores com vínculo à entidade mas que se encontram deslocados para 

outras instituições. 

Na ULSAM, e mais especificamente na unidade técnica do SGRH, depois de este 

documento ser enviado para o MS foi ainda realizada, internamente, uma análise 

comparativa do BS social desse ano, com os dois anos anteriores, para se perceber todas as 

evoluções que ocorreram, e atuar no sentido de as solucionar, se assim fosse necessário. 

Depois de elaborado, este documento deve ser partilhado pela instituição para que todos os 

trabalhadores tenham acesso ao mesmo, se assim o desejarem. 

Funções desempenhadas 

Durante o período de estágio, outra das atividades desempenhadas foi a análise de diversos 

indicadores, principalmente de recursos humanos, para a elaboração do balanço social dos 

Hospitais e ACES da ULSAM, ou seja, foi feita um contabilização e confirmação da 

veracidade dos dados para, posteriormente, este documento ser enviado para as devidas 

entidades.   

Após o envio deste documento, foi ainda feita, internamente, uma análise dos dados 

contidos no balanço social da ULSAM no ano 2017 e a sua comparação com os dados 

apresentados no balanço social dos dois anos anteriores (2016 e 2015), para que se 

percebesse qual a evolução que ocorreu ao longo do triénio ao nível dos recursos humanos 

da instituição.  
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Reflexão e competências desenvolvidas 

Através da análise deste documento foi possível perceber se ocorreu ou não uma evolução 

positiva no número de efetivos da ULSAM, e se esta evolução se deveu a algum grupo 

profissional em específico ou a todos de modo geral. Pôde ainda ser feita uma análise da 

situação jurídica de emprego dos trabalhadores da instituição, e perceber se existiram 

mudanças significativas ou não ao longo do triénio. 

É possível também, através desta análise comparativa, perceber como tem evoluído a 

estrutura etária dos funcionários, e perceber se há tendência para o envelhecimento ou não, 

podendo esta informação ser importante para a gestão dos recursos humanos da 

instituição. 

Este documento permite também identificar qual o índice de rotatividade da instituição e se 

a taxa de absentismo apresenta valores crescentes. Relativamente ao absentismo é possível 

concluir ainda quais os principais motivos das ausências e quais os grupos de profissionais 

que apresentam uma taxa mais elevada, podendo atuar no sentido de contrariar essa 

realidade, para que estas situações sejam atenuadas e não afetem a prestação de serviços ao 

utente. 

O BS permite conferir também qual o investimento que foi feito a nível de formação 

profissional e qual a evolução deste ao longo do triénio. É importante que se perceba que a 

formação profissional numa organização é, sem dúvida, uma mais valia, uma vez que 

constitui um instrumento indispensável para alcançar os objetivos organizacionais 

permitindo e contribuindo para um maior desenvolvimento das estratégias da instituição, 

principalmente quando se fala do setor da saúde, constituído por uma vasta gama de 

profissionais qualificados e diferenciados. 

O objetivo da formação é, no fundo, permitir adaptar os recursos humanos às mudanças 

estruturais das condições de trabalho que resultam da evolução tecnológica e económica. 

Com a formação profissional, os níveis de qualificação, profissionalismo e competência dos 

membros que compõe uma Instituição ganham uma maior importância, sendo-lhe 

identificados e realçados os fatores de excelência e de sucesso. É necessário apostar 

estrategicamente no desenvolvimento profissional, como fator de sucesso na Instituição. 
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Através da participação na análise do Balanço Social do ano de 2017 da Unidade Local de 

Saúde do Alto Minho, e tendo em consideração os anos de 2016 e 2015 retirei 

determinadas conclusões, sendo estas apresentas em seguida.  

O número de efetivos pertencentes à instituição apresentou uma evolução positiva, ao 

longo do triénio considerado, acompanhada por um aumento do número de efetivos em 

todos os grupos profissionais à exceção do grupo dos assistentes técnicos, que apresentou 

uma pequena diminuição ao longo do período em análise. 

A idade média dos trabalhadores rondou os 45 anos de idade, pelo que se pode considerar 

que a estrutura etária desta Instituição apresenta tendência para o envelhecimento apesar 

do aumento de efetivos ao longo do triénio. Isto aconteceu porque, apesar do número 

crescente de entradas, o grupo dos assistentes técnicos e dos assistentes operacionais, que 

representam uma percentagem bastante significativa dos efetivos da ULSAM, continua a 

não ser renovada como deveria e apresenta uma tendência significativa para o 

envelhecimento. Assim esta informação é extremamente relevante para que a instituição se 

consciencialize deste problema e tome as devidas medidas para que este seja resolvido sem 

por em causa os resultados e a qualidade dos serviços prestados 

Relativamente ao índice de Rotatividade, este apresenta valores crescentes ao longo do 

triénio em análise, o que se reflete no número de recrutamento de pessoal para a 

Instituição. 

No que respeita à estruturação das carreiras, não se verificou nenhuma progressão devido 

ao congelamento das mesmas e ao nível de promoções apenas se registaram alterações no 

grupo Médico. 

A taxa de absentismo tem apresentado valores crescentes, embora pouco significativos, 

sendo as principais causas: a parentalidade e a doença. Além disso o principal género 

responsável pela maioria das ausências é o sexo feminino. Os grupos que apresentam uma 

maior taxa de absentismo são o grupo dos Enfermeiros, dos Assistentes Operacionais, dos 

Médicos e dos Assistentes Técnicos.  

Relativamente à formação profissional, pela análise do triénio, constata-se que, na ULSAM, 

o número de horas que os profissionais despendem para formação tem, de modo geral, 

aumentado ao longo do triénio, à exceção do grupo dos Informáticos. Relativamente às 

despesas anuais com a formação, estas aumentaram ao longo do triénio, o que significa que 
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a ULSAM tem investido nos seus profissionais para que estes possam prestar, cada vez 

mais, serviços de qualidade aos seus utentes e clientes. 

Assim, resumindo, a participação na elaboração deste documento foi fundamental para 

perceber e me inteirar da realidade social existente na ULSAM e de compreender quais as 

mudanças que ocorreram nos últimos anos. Sem dúvida que qualquer organização necessita 

de conhecer a sua realidade social e qual a evolução da mesma ao longo dos anos, para 

prevenir ou evitar que determinados problemas se verifiquem no futuro, ao nível dos 

Recursos Humanos da instituição, melhorando a gestão da própria organização.  

Concluí que o Balanço Social é uma importante ferramenta de gestão e que fornece valiosas 

informações sobre os recursos humanos de uma organização. Na minha opinião, é 

importante que as devidas entidades analisem as informações contidas nestes documentos e 

atuem no sentido de resolver ou minimizar determinadas situações.  

O setor da saúde necessita de facto de diversas melhorias mas as instituições, por si só, não 

conseguem solucionar tudo. É necessário que se aposte na renovação e qualificação dos 

profissionais para que se consiga dar resposta às necessidades, cada vez mais exigentes, da 

sociedade e para que seja possível prestar, continuamente, serviços e cuidados de qualidade. 

Gestão Administrativa de Recursos Humanos 

Outra das tarefas que foi proposta durante o estágio curricular, e integrada na unidade de 

administração de pessoal, foi a gestão administrativa de dados sobre os recursos humanos 

da instituição, mais concretamente a gestão e o controlo das faltas, férias e licenças através 

de um sistema de informação próprio e específico utilizado no serviço de gestão de 

recursos humanos. Apesar de esta ser uma tarefa meramente administrativa é fundamental 

para organizar todo o trabalho no serviço e dar resposta a todas as solicitações, o que 

influenciará de forma positiva o bom funcionamento do serviço e da própria instituição e 

ainda a satisfação de todos os profissionais da mesma. Como tal é importante esclarecer 

qual a importância da gestão administrativa no setor da saúde e qual o papel dos sistemas 

de informação para o sucesso da mesma. 

Enquadramento teórico  

A gestão de recursos humanos como se conhece atualmente sofreu diversas alterações 

desde a sua origem, acompanhando a mudança das sociedades, das culturas, das pessoas e 

das próprias organizações. 
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Nos últimos anos, as organizações têm feito diversos esforços no sentido de se adaptarem 

a todas as mudanças e às necessidades exigidas pela sociedade, que têm vindo a aumentar. 

Estas alterações sociais conduziram a uma sociedade onde a informação e o conhecimento 

alcançaram um papel fundamental e com grande valor para todas as organizações. Nos dias 

de hoje, uma organização ter informação relevante no momento certo pode ser 

fundamental para esta se inserir num determinado mercado e ter sucesso no mesmo, 

interagindo com todas as partes que o constituem (Cardoso, 2010). 

O Estado e, consequentemente, as instituições públicas sempre foram pressionadas e 

incentivadas para a mudança e inovação, mas apesar disso, só nos últimos anos é que estes 

se mentalizaram de tal situação, iniciando assim os processos de mudança e modernização 

organizacional (Cardoso, 2010). Uma dessas mudanças foi a implementação de sistemas de 

informação para auxiliar e melhorar o controlo e gestão das organizações.  

A implementação de sistemas de informação (SI) em instituições de saúde traduz-se em 

aspetos positivos tanto para os cidadãos como para as organizações. Estes permitem que 

sejam disponibilizadas diversas informações, promovendo relações entre profissionais e 

utentes mais seguras, acessíveis e eficientes. Os sistemas de informação no setor da saúde 

(e não só) são imprescindíveis tanto para que se consiga alcançar a eficiência económica 

como uma boa gestão organizacional (Simões, 2009). Estes permitem apoiar os 

funcionários nas suas funções diárias e oferecem um melhor serviço ao utente 

(Ammenwertha, Gräber, Herrmannc, Bürkle, & König, 2003).  

Algumas das aplicações desenvolvidas para as organizações estão relacionadas com a área 

da gestão de recursos humanos porque, com todas as mudanças tecnológicas que têm 

ocorrido, é necessário adaptar e reestruturar os processos relativos a este setor. Os sistemas 

de informação já são utilizados há alguns anos nos departamentos de recursos humanos 

(RH) contudo, só recentemente, estes passaram a desempenhar um papel mais estratégico, 

auxiliando os profissionais e principalmente os gestores de RH (Hussain & Prowse, 2004). 

Existem estudos que referem que o aumento da utilização de SI nos recursos humanos 

originou um melhor desempenho profissional e facilitou o acesso a informações de 

qualidade, importantes para a tomada de decisão das empresas (Boateng, 2007). Além 

disso, estes permitem reduzir os custos administrativos, aumentar a produtividade, diminuir 

o tempo de resposta e melhorar a tomada de decisão e o atendimento às pessoas e, por isso 

mesmo, estes podem ser vistos como soluções de RH (Snell, Stueber, & Lepak, 2001). É 

importante referir que, para que isto realmente se processe, é necessário existir um 
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envolvimento dos colaboradores em todo o processo para que haja um aumento e 

melhoramento do seu desempenho individual (Vrontis & Razali, 2010). 

Nas organizações, são os profissionais que gerem os sistemas de informação. Estes 

sistemas dão suporte ao departamento de RH e têm diversas funções que permitem 

organizar e administrar vários processos alusivos aos trabalhadores, tais como: 

armazenamento de dados pessoais, seleção e recrutamento dos profissionais para a 

organização, emissão da folha de vencimento, realização do horário de trabalho, admissões, 

realização de formações, avaliações de desempenho e respetiva classificação, entre outras. 

Assim, é possível que ocorra um aumento na eficiência administrativa das organizações e 

que sejam tomadas melhores decisões baseadas em dados seguros e concretos. 

Como qualquer método que é implementado, também estes sistemas apresentam algumas 

limitações ou possíveis desvantagens na sua utilização. Além dos custos elevados que estão 

associados à implementação dos mesmos, estes sistemas podem não satisfazer as 

necessidades e expetativas da organização e dos seus utilizadores. O processo de 

implementação destes sistemas pode ser bastante moroso e por vezes estes são instalados 

sem grande conhecimento das suas funcionalidades e nem sempre são compatíveis com os 

outros sistemas já utilizados na organização. Para além de tudo isto, é necessário que haja 

uma formação adequada dirigida a todos os profissionais para que a utilização destes 

sistemas de informação não fique comprometida nem haja por parte dos seus utilizadores 

resistência à mudança (Bettencourt, 2015). Contudo, se for feito um rigoroso e detalhado 

planeamento para a implementação destes sistemas o resultado será bastante satisfatório. 

Por conseguinte, importa realçar uma vez mais que, a implementação de sistemas de 

informação nas organizações têm sido extremamente benéfica para melhorar os resultados 

organizacionais. Os sistemas direcionados para a área de RH através da recolha de 

informação, processamento e partilha promovem uma redução nos custos administrativos 

e são um importante difusor de vantagem competitiva (Kovach, Hughes, Fagan, & 

Maggitti, 2002). 

É também importante perceber que os profissionais de uma organização têm um papel 

fundamental na implementação e sucesso de um sistema de informação, uma vez que, 

quando é implementado um projeto que visa desenvolver e melhorar o funcionamento de 

uma organização, este tem, naturalmente, impacto (direta ou indiretamente) na gestão das 

pessoas. (Magalhães, 2006). Uma vez que são estas as principais responsáveis e 
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fundamentais para a vantagem competitiva de uma organização é necessário que estas se 

identifiquem e dominem estes sistemas para que os mesmos sejam benéficos para ambas as 

partes. 

Funções desempenhadas  

Durante o estágio, como foi referido anteriormente, outra das tarefas que desempenhei foi 

a gestão e o controlo das faltas, férias e licenças através do sistema de informação Gestão 

de Horários- RISI.  

Este sistema “permite efetuar uma gestão eficiente da bolsa de horas dos colaboradores”, 

torna possível “lidar com a problemática das trocas e permite gerir o plano de férias, 

integrando horas realizadas e absentismo em sistemas de pagamento de salários e controlo 

de ponto, assente num fluxo de trabalho de aprovação”. Este software possibilita a “redução 

de custos através da otimização da utilização de recursos” e da produção de “indicadores 

de gestão fundamentais para a tomada de decisões estratégicas” (RISI, 1996). 

Este sistema de informação é fundamental para as seguintes funções (RISI, 1996): 

 “Gestão de trocas”; 

 “Gestão de bolsa de horas”; 

 “Gestão do plano de férias”; 

 “Gestão de ausências”; 

 “Controlo da assiduidade e pontualidade”; 

 “Exportação de horas normais, suplementos, horas extra, prevenções e ausências”; 

 “Workflow de aprovação de horário”; e 

 Fornecimento de “Indicadores de Gestão” 

As principais vantagens, que estão associadas à utilização deste sistema de informação, são: 

os horários de trabalho são realizados tendo em conta as “necessidades de planeamento 

definidas, eliminando conflitos de agendamento”; permite “melhorar a comunicação 

pessoal” e que os “horários sejam aprovados hierarquicamente”; fornece “informações 

preciosas de gestão, que torna possível tomar decisões eficientes e mais rapidamente”; 

possibilita a “redução de custos”, uma vez que as “tarefas relacionadas com o planeamento 

do colaborador e com a gestão da força de trabalho são significativamente reduzidas”; 

facilita o “eficiente controlo” do trabalho suplementar e das horas extra; permite a 
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integração com outras plataformas; apresenta um design e tecnologia inovadores, com uma 

navegação intuitiva e está disponível on-line (RISI, 1996). 

Assim, relativamente à gestão das faltas dos trabalhadores e, sempre que estes apresentaram 

um certificado temporário de incapacidade para o trabalho, foi necessário introduzir, no 

sistema, esta informação, para que fosse feita uma correta gestão da mesma. Para tal bastou 

introduzir o número mecanográfico do colaboradorr, perceber se este descontava para a 

Segurança Social (SS) ou para a Caixa Geral de Aposentações (CGA), introduzir 

corretamente o código referente ao motivo da ausência e introduzir o período de 

incapacidade temporária para o trabalho. Importa salientar que o código introduzido varia 

segundo o motivo de ausência (por exemplo: doença natural, doença prolongada, doença 

profissional, assistência a familiares, assistência a filho com idade superior ou inferior a 12 

anos, gravidez de risco, entre outros) e se o trabalhador pertence à SS ou CGA e portanto é 

necessária bastante atenção para que não sejam cometidos erros nem que nenhuma das 

partes seja prejudicada. Sempre que os períodos de incapacidade temporária apresentados 

coincidiram com períodos de férias, estes ficaram automaticamente anulados, podendo ser 

posteriormente remarcados.  

Ainda relativamente aos certificados de incapacidade temporária, depois de introduzir toda 

a informação no sistema, foi necessário separar as baixas médicas superiores a sessenta dias 

para seguidamente serem enviadas para junta médica. 

No que diz respeito à marcação das férias, esta tarefa processa-se de forma semelhante à da 

gestão das ausências. Para tal, foi necessário introduzir no sistema o número do funcionário 

e o código de ausência que se refere ao motivo férias, para ser feita a correta marcação das 

mesmas. Este código varia consoante se tratem de férias do próprio ano, ou de referentes 

ao ano anterior. O que me foi pedido, em relação a esta matéria, foi a confirmação da 

utilização do código correto e a sua alteração sempre que a situação o exigisse. Existiam 

inúmeros funcionários a gozar férias do ano 2017 em 2018 e como tal, teve de ser 

verificado se o código utilizado foi o correto, para que fosse possível ser feita a marcação 

do período de férias de 2018 na sua totalidade. Se as férias do ano de 2017 tivessem sido 

marcadas com o código errado, o número de dias de férias disponíveis para 2018 seria 

inferior ao previsto na lei e ao que o trabalhador teria direito. 
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Ainda no que diz respeito à unidade de administração, outra das tarefas realizadas foi a 

introdução dos médicos internos do ano comum nos diversos serviços por onde passariam 

ao longo do internato e a criação do respetivo horário e plano mensal de trabalho (PMT), 

através do sistema RISI- Gestão de Horários. Esta tarefa foi importante porque como os 

internos mudam de serviço constantemente e, consequentemente, de horário praticamente 

todos os meses, garantiu-se que quando estes iniciarem funções já têm um serviço e o 

respetivo horário associado. Isto facilitará, posteriormente, toda a gestão que é necessária 

ser feita a nível do serviço em questão, pela pessoa responsável pelo mesmo. 

Reflexão e competências desenvolvidas  

Apesar de estas serem funções meramente administrativas permitiram-me perceber como 

se processam diversas tarefas no serviço, nomeadamente ao nível da assiduidade, e qual a 

importância do sistema de informação para a correta concretização e gestão das mesmas. 

Além disso considero importante que qualquer profissional conheça os diversos sistemas e 

tarefas do seu serviço, e como tal, esta experiência foi também uma mais valia nesse 

sentido. Percebi que o sistema de gestão de horários permite que seja feita uma organização 

eficiente e simplificada dos processos dos trabalhadores, possibilita a correta gestão das 

ausências e do respetivo motivo, permite controlar e gerir o horário dos trabalhadores, é de 

fácil utilização e é fundamental para a gestão das pessoas da organização.  

Além disso, concluí que a introdução dos sistemas de informação tem sido também 

benéfica para a simplificação do trabalho e para desmaterialização dos processos e do papel 

na organização, no entanto, acredito que ainda existe um longo caminho a percorrer nesse 

sentido. Contudo, esta desmaterialização tem sido benéfica tanto para os funcionários da 

instituição, como para a própria organização (nomeadamente para o serviço de gestão de 

recursos humanos). Desta forma, os trabalhadores conseguem aceder mais facilmente a 

determinadas informações, de forma mais rápida e evitando deslocações ou filas de espera. 

Por outro lado, as organizações conseguem diminuir a utilização do papel; reduzir 

significativamente o número de pessoas necessárias ao atendimento presencial, permitindo 

que estes se debrucem preferencialmente nas questões mais complexas; melhorar 

significativamente o atendimento, uma vez que é disponibilizada mais informação e de 

forma mais transparente; melhorar a qualidade da informação e diminuir os erros de 

processamento. Além disso, a desmaterialização de processos na organização pode ser útil 

para otimizar os mesmos e aumentar a competitividade e eficiência da instituição. 
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Relativamente à gestão das ausências, mais concretamente no que diz respeito à introdução 

do motivo, do período de ausência e da entidade para qual são contabilizados os descontos, 

compreendi o quão importante poderá ser essa tarefa para a gestão da situação do 

colaborador e também para o processamento e remuneração do mesmo. Qualquer erro que 

ocorra nas situações referidas afetará obrigatoriamente e de forma negativa alguma das 

partes intervenientes no processo e, o mesmo se aplica à gestão das férias dos 

trabalhadores. 

De facto, se uma instituição conseguir manter todos os processos referentes aos seus 

funcionários atualizados, isto será uma mais valia para o bom funcionamento e gestão da 

organização e, consequentemente, será ainda benéfico para a satisfação e perceção que os 

colaboradores terão do serviço e da própria instituição.  

Sem dúvida que nos serviços de saúde há uma estreita ligação entre os resultados dos 

profissionais (por exemplo, a satisfação no trabalho) e a forma como os cuidados de saúde 

são prestados (por exemplo, a satisfação do cliente). Para que seja possível oferecer 

cuidados de saúde de elevada qualidade, é necessário também que as organizações 

identifiquem e façam um gestão adequada dos elementos internos que a produzem.  

Gestão da Qualidade 

Ainda durante o período de estágio, tive a oportunidade de acompanhar o processo de 

renovação da certificação de qualidade (ISO 9001 de 2015) no serviço, estando presente na 

auditoria interna e externa. A primeira é desempenhada por um departamento da própria 

instituição que atua com o objetivo de verificar e avaliar os sistemas, processos e 

procedimentos do serviço, minimizando a probabilidade de fraudes e erros, acrescentando 

valor e melhorando as suas operações, preparando-o para a auditoria externa. Assim 

importa, antes de mais, falar da importância da gestão da qualidade nas organizações, 

nomeadamente de saúde, e perceber qual o papel da Norma ISO 9001 e da certificação 

para a implementação da qualidade e do sucesso organizacional. 

Enquadramento teórico 

Nos últimos anos, a preocupação com a melhoria contínua da qualidade na saúde tem sido 

uma preocupação demonstrada pelas organizações e pelos profissionais prestadores de 

cuidados de saúde. O crescente interesse e preocupação pela qualidade no sistema de saúde 
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em Portugal tem acompanhado a tendência mundial, o que se reflete na evolução das 

práticas de qualidade implementadas nos mais diversos setores.  

A qualidade em saúde é definida como: “a prestação de cuidados de saúde acessíveis e 

equitativos, com um nível profissional ótimo, que tenha em conta os recursos disponíveis e 

consiga a adesão e satisfação do cidadão (Saturno P et al, 1990). Implica, ainda, a 

adequação dos cuidados de saúde às necessidades e expetativas do cidadão e o melhor 

desempenho possível. O acesso a cuidados de saúde de qualidade, durante todo o tempo e 

em todos os níveis da prestação, é um direito fundamental do cidadão, a quem é 

reconhecida toda a legitimidade para exigir qualidade nos cuidados que lhe são prestados” 

(SNS, 2012, p. 2). Assim, são cada vez mais os fatores que se conjugam para a exigência de 

uma maior e melhor qualidade nos cuidados de saúde.  

A implementação de um sistema de gestão de qualidade (SGQ), por parte de uma 

organização, é vista como uma decisão estratégica, uma vez que ajuda a melhorar o seu 

desempenho global e propicia a criação de uma estrutura segura para iniciativas de 

desenvolvimento e crescimento sustentáveis. Este inclui atividades que permitem 

identificar os objetivos e estipular quais os processos e recursos de que a organização 

necessita para alcançar os resultados desejados (Instituto Português de Qualidade, 2015). 

Nos Serviços de Saúde, a necessidade de implementar Sistemas de Gestão da Qualidade, 

conduz à aplicação de Normas, como é o caso da ISO 9001, onde através da sua aplicação 

fica garantido e assegurado que os níveis de qualidade impostos e estipulados previamente 

foram conseguidos. 

A Norma NP EN ISO 9001 dá indicações de quais os requisitos necessários para a 

implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade, para que as organizações sejam 

capazes de comprovar a sua capacidade para oferecer produtos e serviços que vão de 

encontro aos requisitos dos clientes e cumpram a regulamentação em vigor (Instituto 

Português da Qualidade, 2015). Todos os recursos e processos capazes de oferecer valor e 

proporcionar resultados positivos para a organização, são geridos por este sistema, 

permitindo à Gestão de Topo otimizar a utilização dos recursos ponderando as 

consequências das suas decisões a longo e a curto prazo (Instituto Português de Qualidade, 

2015). 
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De acordo com a Norma NP EN ISO 9000 (Instituto Português de Qualidade, 2015) e tal 

como também é apresentado na ISO 9001 (Instituto Português da Qualidade, 2015), a 

Gestão de topo de uma organização deve reger-se pelos seguintes princípios da gestão da 

qualidade: 

 Foco no cliente  

 Liderança  

 Comprometimento das pessoas  

 Abordagem por processos  

 Melhoria  

 Tomada de decisão baseada em evidências  

 Gestão das relações  

A aplicação destes princípios pode levar ao sucesso sustentado da organização. Estes 

devem ser considerados e analisados em conjunto uma vez que, nenhum é mais importante 

que outro ou menos necessário para o alcance dos resultados (Instituto Português da 

Qualidade, 2015).  

Os processos e o próprio Sistema de Gestão da Qualidade podem ser geridos através do 

ciclo de Deming ou ciclo PDCA (Plan, Do, Check and Act – Planear, Executar, Verificar e 

Atuar). Neste ciclo, há uma relação entre os processos estratégicos e as atividades 

desenvolvidas, que têm como objetivo alcançar a melhoria contínua da Organização. O 

ciclo PDCA inicia-se pela planificação, ou seja, devem ser planeados os objetivos, os 

processos e os recursos do Sistema de Gestão, para que seja possível obter resultados de 

acordo com os requisitos do cliente e com as políticas da Organização. Em seguida são 

executadas as ações planeadas, verificando posteriormente se o que foi efetuado está de 

acordo com as políticas, os objetivos, os requisitos e as atividades delineadas. Por fim, 

devem ser tomadas medidas para melhorar o desempenho ou eliminar erros que tenham 

surgido. Todos estes pontos são executados de forma constante e repetida (ISO, 2015).  

O ciclo PDCA, sempre que é finalizado, garante que ocorra a melhoria contínua, na 

organização, garantindo que os seus processos e recursos sejam geridos adequadamente e 

que as oportunidades de melhoria são de facto identificadas e executadas. Deste modo, é 

possível otimizar a concretização dos processos, propiciar a redução de custos e melhorar a 
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produtividade, o que por sua vez leva ao aprimoramento do SGQ da organização (Instituto 

Português da Qualidade, 2015).  

 

Figura 5- Metodologia PDCA (Instituto Português da Qualidade, 2015) 

Numa sociedade cada vez mais informada e num mercado cada vez exigente é fundamental 

que as organizações procurem ferramentas e soluções para se tornarem mais competitivas e 

diferenciadoras, fazendo frente às suas opositoras. Uma das medidas fundamentais e 

adotadas para que tal se processe é a adesão à certificação dos SGQ dos seus produtos ou 

serviços. 

A certificação pode ser vista como uma ferramenta estratégica de gestão, uma vez que é 

extremamente importante para a inovação e para o desenvolvimento sustentável numa 

organização, o que por sua vez contribui para a melhoria contínua da mesma, conferindo-

lhe assim valor acrescentado. A certificação pode também ser vista como um relevante 

fator de motivação e de reconhecimento do desempenho organizacional, tornando-a mais 

eficiente, monitorizada e eficaz, traduzindo-se isto numa vantagem para a mesma. Esta 

permite ainda certificar os processos tendo em conta a realidade da empresa, melhorando 

esses processos e otimizando os procedimentos internos que provocam também o 

aumento da produtividade a custos mais reduzidos (Coelho, 2006a, 2006b). 

No que diz respeito ao Sistema Português da Qualidade, a Norma ISO 9001 é o referencial 

normativo mais utilizado para a Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade e 

encontra-se disponível na versão portuguesa como NP EN ISO 9001:2015 - Sistemas de 

Gestão da Qualidade, conferindo à Organização uma abordagem organizada e direcionada 

para a satisfação dos clientes (Instituto Português da Qualidade, 2015).  
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Para que seja possível obter a certificação, uma organização tem de reunir um conjunto de 

processos que estejam em conformidade com as normas ISO e em concordância com as 

atividades e missão da instituição. Todos os processos realizados e as medidas 

implementadas para efetuar a monitorização dos mesmos têm de estar corretamente 

documentados, assim como a evidência de que a organização aderiu a esses processos. 

Após ser conseguida a certificação e com o objetivo de se verificar se a organização 

mantém as condições necessárias para a manutenção dessa certificação, anualmente, esta 

está sujeita a auditorias internas e externas (Furtado, 2003).  

Segundo a Norma NP EN ISO 9001, as auditorias internas devem ser conduzidas pela 

organização, em intervalos planeados, para ser possível a determinação de vários elementos 

de gestão da qualidade, nomeadamente se o SGQ se encontra conforme as disposições 

planeadas com os requisitos da Norma e com os requisitos da qualidade estabelecidos pela 

organização. A auditoria interna, de certa forma, funciona como um teste ou uma 

preparação para a auditoria externa. Os auditores destacados para efetuar este tipo de 

avaliações devem ter formação de gestão da qualidade e devem ser independentes da área 

que irão auditar para serem o mais imparciais possível. Futuramente, realiza-se uma 

auditoria externa a esses processos para que se confirme a harmonização em relação às 

normas ISO e se possa certificar a empresa, em caso de êxito (Furtado, 2003).  

Quando uma organização implementa ou certifica o seu SGQ tem obviamente as suas 

motivações e estas podem ser internas ou externas. Segundo vários autores, as motivações 

internas referem-se a questões relacionadas com a melhoria organizacional interna, com o 

aumento da produtividade e com a melhoria da integração dos colaboradores e do SGQ. 

Por outro lado, as motivações externas referem-se a situações associadas a questões 

promocionais, ao marketing, à melhoria da imagem da organização, aos requisitos dos 

clientes e do próprio mercado, à pressão da concorrência, ao acesso a novos mercados, ao 

seguimento das tendências, entre outras. (Buttle, 1997; Corbett, Luca, & Pan, 2003; Feng, 

Terziovski, & Samson, 2008; Huarng, Horng, & Chen, 1999; Prajogo, 2008; Sampaio, 

Saraiva, & Rodrigues, 2009; Viadiu, Fa, & Saizarbitoria, 2006). Normalmente, estas 

motivações desenvolvem-se em simultâneo, mas poderá existir uma ou outra que seja mais 

determinante e decisiva da motivação existente para se obter a certificação na organização 

(Casadesús, Giménez, & Heras, 2001). 

Reflexão e competências desenvolvidas 
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Durante este estágio tive o privilégio de acompanhar o processo de renovação da 

certificação da qualidade do Serviço de Gestão de Recursos Humanos da ULSAM e de 

estar presente na auditoria interna e externa realizadas ao mesmo. Este serviço é certificado 

pela norma ISO 9001 desde 2016 e anualmente está sujeito a auditorias para analisar se os 

seus processos e procedimentos estão organizados e estruturados segundo as especificações 

referidas na norma. As auditorias interna e externa foram realizadas por um grupo de 

auditores do hospital e por uma auditora APCER, respetivamente. A auditoria externa 

incidiu maioritariamente sobre duas das unidades do serviço, a unidade de formação e a 

unidade técnica de acompanhamento no entanto, esta informação não é conhecida antes da 

realização da mesma, e a auditoria poderia ter incidido sobre qualquer unidade e processo 

do serviço, o que implica que todas as unidades se preparem para serem auditadas.  

Após ser finalizado o processo de auditoria, foi efetuado um relatório, pela pessoa 

responsável pela realização da mesma, onde foram apresentadas as não conformidades 

encontradas, assim como as sugestões de melhoria e especificado se o serviço continuava 

com a certificação de qualidade ou não. No caso do SGRH, a certificação foi mantida e as 

não conformidades apresentadas não foram muitas, sendo este um fator positivo e de 

orgulho para o mesmo. 

No Serviço de Gestão de Recursos Humanos da ULSAM a certificação é vista como um 

elemento essencial para melhorar os serviços prestados e a eficiência interna bem como 

melhorar o conhecimento a nível de qualidade. É através do conhecimento da satisfação 

dos clientes que se consegue melhorar a gestão do serviço. Para tal é necessário identificar 

as situações de risco e de não conformidades, aplicando medidas corretivas e preventivas e 

identificar os objetivos, definindo metas para que seja possível atingir os mesmos.  

A certificação tem também ajudado no aumento da satisfação e na redução das reclamações 

por parte dos trabalhadores, na melhoria da imagem do serviço, na diferenciação e 

valorização do mesmo e das atividades e funções desempenhadas por este. Por tudo isto, a 

certificação é uma ferramenta estratégica de gestão de grande utilidade e têm sido feitos 

todos os esforços para que esta seja mantida, ano após ano, no serviço.  

Apesar de não ter tido um papel ativo e preponderante na renovação da certificação da 

qualidade (ISO 9001) no serviço, tive a oportunidade de observar, e assim perceber como 

se desenrola todo o processo e qual a preparação que tem de ser feita a nível do serviço 
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para a mesma, podendo esta experiencia e perceção ser extremamente relevante para o meu 

futuro profissional.  

É importante que todos os funcionários de um serviço percebam qual a importância da 

implementação de um sistema de gestão de qualidade e certificação do mesmo e colaborem 

para que seja possível melhorar constantemente os serviços prestados por parte do serviço. 

Uma vez que este sistema, para ser eficiente e para responder a todas as exigências dos 

clientes, necessita de ser melhorado continuamente, é importante que todos os 

colaboradores percebam que são realmente importantes para que tal se processe. O facto 

de as atividades serem especificamente definidas, detalhadas e pradonizadas permite que os 

profissionais se especializem nas mesmas, facilitando a deteção de não conformidades nos 

processos da organização e melhorando desta forma o seu sistema de gestão da qualidade. 

Assim, esta experiência foi fundamental para que eu pudesse aprofundar os meus 

conhecimentos na área da gestão da qualidade e compreender a finalidade e os principais 

benefícios na implementação de um sistema deste tipo.  

É importante que num mercado cada vez mais competitivo e exigente, as organizações 

sejam capazes de inovar e se diferenciar para que continuem a prestar serviços de grande 

qualidade e possam assim satisfazer os seus clientes, cada vez mais rigorosos e informados. 
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Conclusão 

Finalizados, tanto o estágio como o relatório de estágio, apraz-me concluir que estes meses 

constituíram um período inequívoco de desenvolvimento profissional e pessoal. O 

processo de acolhimento e integração, por parte do Serviço de Gestão de Recursos 

Humanos da ULSAM foi bastante positivo e teve um grande impacto no período de 

estágio que se seguiu. Considero que o serviço sabe, verdadeiramente, receber novos 

colaboradores, e compreende as vantagens acarretadas tanto a curto como a médio/longo 

prazo. 

Para além de todas as atividades e projetos em que estive envolvida, a maior aprendizagem 

foi o simples facto de estar presente e ter a oportunidade de conhecer a dinâmica 

organizacional em que estive inserida. Foi, sem dúvida, uma fase bastante marcante no meu 

desenvolvimento, que me permitiu ter uma visão mais clara e objetiva do funcionamento 

de uma instituição prestadora de cuidados de saúde, porque existe, de facto, uma distância 

entre a teoria e a prática. Creio que a perceção desta distância e a procura pela integração 

ideal e pelo ajustamento da teoria com a realidade é fundamental e permite o 

desenvolvimento e crescimento de bons profissionais. 

O estágio permitiu-me perceber também qual a importância do trabalho em equipa e como 

a cooperação numa organização e num serviço é vantajosa para todos. Esta realidade é 

ainda mais evidente na área da saúde, onde as equipas são bastante heterogéneas e são 

muitas vezes compostas por profissionais de diferentes áreas de atuação, de diferentes 

faixas etárias e com experiências profissionais distintas. Não menos importantes são as 

diferenças inerentes a cada indivíduo, tais como as suas convicções, personalidades e 

vivências. Todos estes fatores são determinantes no funcionamento das equipas de 

trabalho, uma vez que afetam a relação entre os profissionais que as constituem. É 

fundamental, para o sucesso do trabalho em equipa, e consequentemente para o bom 

desempenho do serviço, que haja a capacidade de delegar e partilhar funções, e que a 

divisão de tarefas seja feita tendo em conta quais os profissionais mais capacitados para 

desempenhar e desenvolver as mesmas; que a equipa desenvolva sistemas e ferramentas 

que permitam desenvolver mais rapidamente e com maior eficácia e eficiência as suas 

tarefas e que haja cooperação e comunicação entre os membros de uma equipa para que 

seja possível prestar serviços de qualidade.  

Para que tal seja de facto exequível é também fundamental a presença de um bom líder no 

serviço, uma vez que este é fundamental para tomar decisões sustentadas e que 
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acrescentem valor ao serviço, para manter a harmonia e o bom funcionamento do mesmo e 

para conseguir resultados positivos, incentivando e motivando sempre os seus 

trabalhadores. Sem dúvida que trabalhadores motivados são mais capazes de desenvolver o 

seu trabalho com qualidade e daí ser fundamental a implementação de práticas de gestão de 

recursos humanos, para manter e desenvolver as competências e o compromisso 

organizacional dos profissionais de uma organização (como por exemplo: práticas de 

recrutamento e selecção justas, avaliação de desempenho direcionada para o 

desenvolvimento, promoções e recompensas com base no mérito, práticas de formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores…). Numa altura de grande pressão no mercado e de 

grande preocupação com a qualidade dos cuidados prestados, é essencial para o sucesso de 

uma organização, desenvolver e promover um espirito saudável e de entre ajuda entre os 

profissionais que a compõem. São estes os principais responsáveis pela qualidade de uma 

organização e por este motivo é crucial que seja feita uma boa gestão dos mesmos. 

Durante o estágio, e em diversas situações do dia a dia do serviço, apercebi-me também 

que a forma como falamos com as pessoas é relevante e pode mesmo influenciar e moldar 

a opinião e satisfação que estas têm do serviço. Os trabalhadores da instituição não 

apresentam todos a mesma escolaridade, nem o mesmo nível de compreensão e, por vezes, 

é necessário adaptar e ajustar o discurso à situação e à pessoa com que nos deparamos para 

que a mensagem que se pretende transmitir seja realmente compreendida. 

Além de tudo isto, cheguei ainda à conclusão que o bom funcionamento do serviço é 

fundamental para que seja feita uma gestão eficaz e eficiente dos trabalhadores da 

instituição e para que todas as questões e dúvidas que sejam da responsabilidade do mesmo 

sejam atendidas e resolvidas com a brevidade desejada, o que influenciará positivamente a 

qualidade da prestação de cuidados de saúde aos doentes. Assim, é fundamental apostar na 

seleção e recrutamento de pessoal qualificado e com formação específica, nomeadamente, 

na área de recurso humanos, para que seja possível dar resposta a questões cada vez mais 

complexas de gestão e a uma sociedade igualmente informada, consciente e exigente dos 

seus direitos. 

Fazendo uma avaliação geral do período de estágio posso afirmar convictamente que este 

permitiu que eu me tornasse uma profissional mais ciente do funcionamento de uma 

organização e por isso mais preparada para gerir as situações que futuramente se 

apresentarão.   
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