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“… Inspira-te e vai à procura de mais para contares, porque as coisas boas estão ao virar da 

esquina mas tens de ir atrás delas.” 
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Resumo 

A criação de uma empresa municipal permite um melhor desempenho em termos de eficiência 

e eficácia comparativamente às burocracias locais. Este objetivo é acompanhado de uma 

reestruturação organizacional, tecnológica e procedimental. No âmbito da estruturação do 

Departamento de Planeamento, Investigação e Desenvolvimento da Porto Ambiente definiu-se 

como objetivo a identificação e análise do fluxo de informação, por forma a detetar as lacunas 

existentes e propor melhorias ao atual modelo.  

A recolha de informação teve por base entrevistas semiestruturadas, observação direta e 

observação participante, enquanto colaboradora do departamento em estudo. Foram 

inicialmente definidos os macroprocessos do departamento e selecionados os processos chave 

a analisar. Para cada um dos processos chave desenharam-se os diagramas de processos, 

utilizando para tal as ferramentas: SIPOC (Supplier, Inputs, Process, Outputs, Customers); 

matrizes de responsabilidade e swimlane. Foram definidos indicadores de performance chave 

de forma a avaliar o desempenho individual dos colaboradores e do departamento. Com base 

na análise desta informação, registaram-se as dificuldades e lacunas existentes, apresentando-

se para cada uma delas oportunidades de melhoria. Para tal, utilizou-se a metodologia de FCA 

(Factos-Causas-Ações). 

Com base no projeto desenvolvido, destacam-se limitações como (1) deficiência na 

normalização e documentação dos processos e atividades; (2) negligência na priorização de 

tarefas; (3) falha na comunicação entre os colaboradores; (4) inexistência de métricas de 

desempenho. De forma a melhorar a atual situação, são cruciais as seguintes medidas: (a) 

integração e comunicação entre os diferentes softwares utilizados pela equipa de PI&D; (b) 

uniformização das bases de dados e a estruturação dos dados; (c) definição e implementação de 

indicadores chave de desempenho para avaliação do desempenho individual dos colaboradores 

e do departamento. No âmbito dos indicadores chave de desempenho destacam-se a “melhoria 

na comunicação com o departamento de produção”; o “Incremento da cultura de melhoria 

contínua”; a “Adequação dos sistemas de informação às necessidades dos colaboradores”.  

As melhores políticas internas contribuem para o aumento da motivação e satisfação dos 

colaboradores, refletindo-se na melhoria da qualidade do serviço prestado aos munícipes. 

Palavras-chave: diagramas de fluxo; notação de gestão de negócio; diagramas de processo 

As-Is e To-Be 
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Definition of the internal map of processes in the area of planning, 

research and development of a municipal company 

Abstract 

The development of a municipal company allows a better performance in terms of efficiency 

and effectiveness compared to local bureaucracies. This is accomplished by an organizational, 

technological and procedural re-structuring. Within the framework of the Department of 

Planning, Research and Development of Porto Ambiente, the aim of the project was the 

identification and analysis of the information flow, in order to find the existing gaps and propose 

improvements to the current model. 

The information was gathered based on semi-structured interviews, direct observation and 

participant observation, as a collaborator of the department. Initially, the macro-processes of 

the department were defined and the key processes to be analysed were selected. For each key 

process, process diagrams were designed using the SIPOC (Supplier, Inputs, Process, Outputs, 

Customers); the responsibility matrix and the swimlane. Key performance indicators were 

defined in order to evaluate the individual performance of employees and the department. Based 

on the treated information the gaps were identified, and suggestions for improvement were 

proposed by making use of the methodology of FCA (Facts-Causes-Actions). 

From the work developed in this project, the most crucial limitations are the following: (1) lack 

of standardization and documentation of processes and activities; (2) lack of task prioritization; 

(3) lack of communication among the employees; (4) lack of performance metrics. In order to 

improve the current situation, some measures/ideas should be implemented, such as (a) the 

integration and communication between the different softwares used by the R & D team; (b) 

the standardization of databases and structuring of the corresponding data; (c) the definition 

and implementation of key performance indicators for evaluation of employees and the 

department itself. The "improved communication with the production department"; the 

"Implementation of the ideals of the culture of continuous improvement"; and the "Adaptation 

of the information systems to the employees´ needs“ are some of the key performance 

indicators. 

Good internal policies contribute to the increase of the motivation and satisfaction of the 

employees, which are reflected on the improvement of the quality of the services provided to 

the citizens. 
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 Introdução  

Este capítulo enquadra o tema da dissertação que tem como objetivo a análise e modelação do 

fluxo de informação do Departamento de Planeamento, Investigação e Desenvolvimento 

(DPI&D) da Empresa Municipal de Ambiente do Porto, E.M., S.A, doravante designada por 

Porto Ambiente. 

1.1 Contexto do projeto  

Em 2017, a Câmara Municipal do Porto (CMP) delegou sobre a Porto Ambiente, empresa 

municipal, a responsabilidade de gestão dos resíduos urbanos e a limpeza do espaço público do 

Município. Com o objetivo de melhorar o desempenho em termos de eficácia e eficiência e 

garantir a qualidade na prestação dos serviços aos munícipes, é necessária uma adequada gestão 

organizacional, tecnológica e procedimental.  

Os processos e práticas do passado, enquanto divisão municipal, transitaram, numa fase inicial, 

para a Porto Ambiente. Pretende-se, com este trabalho, estudar esta abordagem de forma a 

propor melhorias, atualizar os procedimentos e adequá-los às novas necessidades da empresa. 

1.2 Descrição do Problema 

A Porto Ambiente encontra-se numa fase embrionária, tendo sido criada em 2017 com o 

propósito de assumir a gestão dos resíduos urbanos e a limpeza do espaço público do município 

do Porto. Como tal, existe a necessidade de organização do fluxo de informação transversal a 

toda unidade orgânica, bem como das tarefas associadas a cada departamento. No âmbito da 

estruturação do DPI&D, a Porto Ambiente pretende a identificação e análise dos principais 

processos do departamento, assim como o levantamento das necessidades e lacunas existentes. 

As dificuldades na estruturação das tarefas e informação, assim como na definição de 

estratégias resultam em ineficiência dos processos, atrasos de produção e sobrecarga dos 

colaboradores. 

1.3 Objetivos de investigação 

O objetivo do projeto de investigação consiste em: 

● Identificar e analisar os processos críticos do DPI&D; 

● Identificar os problemas e lacunas existentes; 

● Apresentar propostas de melhorias para as limitações identificadas; 

● Apresentar indicadores chave de desempenho do departamento. 

 

Com base nos objetivos traçados apresentam-se as seguintes questões de investigação: 

● Quais os problemas e necessidades associados à estruturação do departamento de uma 

organização? 

● A definição clara dos processos permite uma melhoria no desempenho dos 

colaboradores? 
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1.4 Estudo e Desenvolvimento na Empresa Municipal do Ambiente do Porto 

A metodologia adotada no presente trabalho pretendeu alcançar os objetivos propostos, tendo 

sido ajustada ao caso de estudo. De forma a conseguir cumprir os objetivos foi identificada a 

necessidade de recolher informação. Esta informação foi obtida a partir de entrevistas 

semiestruturadas aos colaboradores da Porto Ambiente, observação direta e realização de 

tarefas enquanto colaboradora da empresa e do departamento em estudo. Foi efetuada uma 

revisão da bibliografia relacionada com o tema da dissertação A informação recolhida foi 

crucial para a definição dos processos críticos, nomeadamente as atividades, intervenientes, 

dependências e interações.  

Foi inicialmente efetuada a caracterização da empresa e analisado o seu modelo de negócio 

recorrendo à ferramenta Business Model Canvas. Posteriormente foi caracterizado o 

departamento em estudo usando diferentes metodologias: 

 Supplier-Inputs-Process-Outputs-Clients; 

 Matriz de responsabilidades; 

 Swimlane; 

 Factos-Causas-Ações; 

A aplicação das diferentes ferramentas permitiram uma análise detalhada dos processos críticos 

do departamento. Foram identificadas as lacunas e dificuldades sentidas pelos colaboradores, 

sistemas de informação e fluxo de informação. Foram desenvolvidos indicadores de 

desempenho para o departamento e para a avaliação da equipa do departamento de 

planeamento, investigação e desenvolvimento. São apresentadas propostas de melhorias 

recorrendo a diagramas swimlane numa perspetiva To-Be.  

1.5 Organização da dissertação 

A dissertação encontra-se dividida em seis capítulos.  

No primeiro capítulo é realizada uma introdução ao trabalho, na qual se apresenta o caso de 

estudo, a contextualização do projeto, a descrição do problema, a identificação dos objetivos e 

metodologia adotada para o desenvolvimento do projeto. 

No capítulo dois é feita uma revisão bibliográfica do estado de conhecimento atual de conceitos 

relacionados com o tema do trabalho, identificando-se conceitos, ferramentas e teorias 

utilizadas. 

No capítulo três é apresentado em detalhe a empresa onde decorreu o projeto de dissertação e 

identificados os processos chave do departamento em estudo. 

No capítulo quatro é realizada uma análise aos processos e sistemas de informação do 

departamento. 

No capítulo cinco são apresentadas propostas de melhoria aos processos internos e sistemas de 

informação, e indicadores chave de desempenho a implementar no departamento. 
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O capítulo seis apresenta os principais resultados e conclusões, e identifica as perspetivas para 

trabalhos futuros com vista a novos desenvolvimentos do tema da presente dissertação. 
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 Revisão de Literatura 

2.1 Processos de negócio: modelação e gestão 

A gestão de processos de negócio (em inglês, Business Process Management, BPM) é 

considerada como um fator chave de sucesso de uma empresa ou organização (Seeley 1995). 

Esta visa a identificação, modelação e implementação de processos essenciais para o bom 

funcionamento de um negócio (Weske 2012; Dumas et al. 2013).  

Os processos de negócio (Figura 1) definem-se como um conjunto de atividades ou tarefas 

inter-relacionadas que produzem um resultado específico para o cliente ou para os outros atores 

do processo. Os processos de negócio chave oferecem um valor significativo para a operação 

de um negócio, isto porque permitem uma ágil adaptação e resposta por parte da organização à 

mudança. Para além de que possibilitam reduções de custos, tempo e recursos, e ainda 

benefícios ao nível da qualidade e serviço prestado (Seeley 1995; Weske 2012). 

 

Figura 1. Conceito de processo adaptado de Hammer and Champy (Seeley 1995). 

Os processos devem ser constantemente monitorizados, avaliados e melhorados, como parte 

integrante das atividades diárias de um negócio. BPM é frequentemente usado para automatizar 

processos de negócios, aumentar a produtividade, avaliar e melhorar os processos de negócios 

existentes. As vantagens são muitas e distintas, enumeram-se as seguintes (Weske 2012; Ko 

2009; Paschek et al. 2016): 

 Melhoria na prestação dos serviços e satisfação dos clientes; 

 Redução de custos operacionais e otimização de lucros; 

 Desenvolvimento de serviços e produtos a custos mais baixos; 

 Eliminação de procedimentos, objetos e software obsoletos, e implementação de 

políticas e condições que respondam às reais necessidades; 

 Aumento da transparência e clareza dos processos, melhorias na comunicação interna e 

automatização dos processos; 

 Potencia a identificação de lacunas e a otimização e redução dos tempos de espera; 

 Fomenta a definição das funções dentro da organização de forma objetiva. 

 

Ciclo de vida BPM  

Assim que uma empresa inicia o mapeamento dos seus processos, inicia também o ciclo de vida 

do BPM (Figura 2). Neste ponto são definidos objetivos concretos e meios que irão assegurar 

o sucesso da implementação. Estes são a base para a criação de um sistema metodológico 

fundamental à empresa num ponto inicial (Weske 2012; Dumas et al. 2013). Segue-se a fase do 

“desenho”, que passa por reconhecer os atuais (As-Is) processos da empresa ou o desenho de 



Definição do mapa interno de processos na área de planeamento, investigação e desenvolvimento de uma 

empresa municipal 

5 
 

novos. De destacar a representação do fluxo de atividades. Segue-se a “modelação”, isto é, a 

inserção de variáveis de negócio de modo a antever o comportamento dos processos perante 

diferentes conjunturas. O próximo passo define-se como “execução” uma vez que se pretende 

criar aplicações capazes de desempenhar as tarefas definidas pelos processos. A 

“monitorização” segue todos os processos para que seja feito um acompanhamento real da 

informação. Os indicadores de desempenho devem evidenciar a realidade dos processos 

(Dumas et al. 2013; Weske 2012). 

Por fim resulta a “otimização” que corresponde a uma análise aprofundada da informação dos 

processos nas fases anteriores de Modelação e Monitorização. Esta etapa final permite não só 

reconhecer possibilidades e o seu respetivo valor, como também produzir e efetivar as 

melhorias encontradas, tornando-se assim um ponto-chave no progresso de uma empresa 

(Dumas et al. 2013; Weske 2012).  

 

 
Figura 2. Ciclo de vida BPM adaptado de (Dumas et al. 2013). 

A análise do ciclo de vida dos processos ajuda a perceber a importância da tecnologia na gestão 

e modelação de negócios, nomeadamente as tecnologias de informação (TI). A implementação 

de softwares, sistemas e procedimentos representam peças chave na otimização dos processos. 

O BPM apresenta duas abordagens distintas, nomeadamente: 

 Reengenharia dos processos de negócio, que se baseia na reformulação profunda dos 

mesmos; 

 Melhoria contínua dos processos de negócio, que consiste na transformação e revisão 

contínua dos mesmos (Seeley 1995; Weske 2012). 

Os processos de negócio podem ser divididos em processos de missão ou principais (core), 

suporte e gestão, de acordo com as suas funcionalidades e competências. Os processos 

principais agregam valor diretamente para os clientes e representam as atividades essenciais 

para o cumprimento da missão definida para o negócio. Os processos de suporte auxiliam e 

reforçam os processos principais e processos de gestão. Como tal, estes conferem valor para os 

outros processos, e não diretamente para o cliente. Apresentam uma estrutura especializada e 

prática. Por sua vez, os processos de gestão pressupõem medições, monitorização, controlo e 
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gestão do negócio. Estão diretamente relacionados com a capacidade de realização das 

atividades de acordo com os objetivos e metas de desempenho estabelecidas pela empresa. Estes 

processos não oferecem valor diretamente ao cliente (Ko 2009). 

2.2 Ferramentas de modelação de negócio 

Os mapas de processos têm como objetivo fundamental facilitar a visão dos processos 

existentes numa empresa, ou seja, garantir que estes são facilmente compreendidos, controlados 

e geridos. O mapa de processos define a estrutura de um processo, os seus subprocessos, 

serviços consumidos (entradas) e serviços oferecidos (saídas) (Dietzsch and Ch 2003). 

Ao garantir a clareza dos procedimentos, uma empresa assegura aos diferentes intervenientes o 

bom conhecimento da atividade que desempenham e do processo maior do qual fazem parte. A 

perceção da relação entre processos evidencia os aspetos a melhorar e facilita a avaliação das 

melhorias implementadas (Damelio 2016). 

2.2.1 Business Model Canvas 

Um modelo de negócios descreve o modo como uma organização gera, entrega e captura valor. 

É constituído por nove blocos básicos de construção que evidenciam o modo de como a empresa 

pretende fazer dinheiro. Os nove blocos abrangem as principais áreas de negócio: clientes, 

oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. O modelo de negócios de Osterwalder et al. 2010 

propõe para cada um dos blocos referidos o seguinte: 

1. Proposta de Valor: produtos ou serviços que criam valor para um segmento de clientes 

em particular. Procuram resolver os problemas ou satisfazer as necessidades dos seus 

clientes; 

2. Segmento de clientes: grupo de pessoas ou entidades que se pretende alcançar e servir. 

Uma organização pode apresentar um ou mais segmentos de clientes; 

3. Canais: Descreve como uma organização se comunica e alcança o segmento de clientes 

para entregar a proposta de valor. Constituem diferentes canais, a comunicação dos 

produtos e serviços oferecidos (website, blog, facebook…), as avaliações dos clientes, 

os canais de venda, distribuição, entrega e suporte ao cliente. 

4. Relação com o cliente: descreve as relações que a organização estabelece com cada 

segmento de clientes. Podem ser pessoais (com base em interação humana), self-service 

(a empresa disponibiliza aos clientes os meios necessários para que eles próprios 

consigam o que pretendem) e automatizadas (self-service com serviços automatizados); 

5. Fluxo de receitas: representa a fonte de receita que a organização gera a partir de cada 

segmento de clientes, resultante do sucesso da proposta de valor; 

6. Recursos chave: recursos necessários para o funcionamento do modelo de negócios. 

Estes podem ser físicos, financeiros, humanos ou intelectuais.  

7. Parceiros chave: conjunto de fornecedores e parceiros que ajudam a manter em 

funcionamento o modelo de negócios. Podem ser uma peça fundamental caso sejam 

responsáveis por alguma atividade chave; 
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8. Atividades chave: atividades que permitem manter o modelo de negócios, 

nomeadamente criar e oferecer uma proposta de valor, manter a relação com os clientes, 

alcançar o mercado e conseguir rendimentos. 

9. Estrutura de custos: descreve os principais custos relacionados com a operação do 

modelo de negócios. 

2.2.2 SIPOC (Supplier-Inputs-Process-Outputs-Customer) 

O SIPOC é uma ferramenta de negócio que permite uma visão macro dos processos, utilizada 

na melhoria contínua e reengenharia. Esta define as fronteiras dos processos de forma 

estruturada, nomeadamente em termos de: 

● Fornecedores: fornecem os recursos para o processo; 

● Entradas: informação ou recursos necessários para que o processo gere as saídas 

pretendidas; 

● Processo: principais atividades que transformam as entradas em saídas; 

● Saídas: entregas ou resultados tangíveis do processo (relatório, produto…) e; 

● Clientes: partes envolvidas (pessoas, departamentos, outros processos) que recebem as 

saídas dos processos.  

Para aplicar esta técnica, deve inicialmente definir-se claramente o processo a analisar, 

posteriormente indicam-se as saídas que o processo gera. Definidas as saídas, listam-se os 

clientes que beneficiam do processo. Seguidamente identificam-se os recursos necessários 

(entradas), e por fim indicam-se os fornecedores que geram as entradas (Keller 2011). 

2.2.3 Matriz de responsabilidades 

A Matriz de Responsabilidades é utilizada para a definição de funções e responsabilidades 

dentro de um departamento ou organização. As relações entre as tarefas a serem executadas e 

os intervenientes (pessoas ou departamentos) responsáveis pela sua execução são apresentadas 

em formato de quadro matriz (Zhou et al. 2015). Esta ferramenta descreve “quem está 

responsável pelo quê” com o objetivo de definir as funções de cada interveniente e os recursos 

necessários para o realização de cada tarefa (Golini, Kalchschmidt, and Landoni 2015). Através 

de uma matriz de responsabilidades é possível verificar a carga de trabalho afeta a cada 

interveniente; as responsabilidades e funções de um novo funcionário ou cargo; é útil na 

atribuição de tarefas, reorganização dos processos, resolução de conflitos e documentação das 

funções e responsabilidades da organização (Morgan 2008). 

2.3 Modelação e notação de processos de negócio 

Cada vez mais as empresas adotam a modelação dos processos de negócio devido à sua 

utilidade no meio empresarial, visto que facilitam a comunicação não só entre os colaboradores 

da empresa como também com entidades externas. Quanto à comunicação com stakeholders é 

utilizada uma linguagem e notação comuns de forma a criar diagramas de fácil compreensão e 

percetíveis por todos. Deste modo, são evitadas interpretações ambíguas (Bridgeland and 

Zahavi 2009). 



Definição do mapa interno de processos na área de planeamento, investigação e desenvolvimento de uma 

empresa municipal 

8 
 

Os modelos de processos integram três elementos essenciais, sendo eles: as atividades – o 

trabalho a ser executado; o fluxo de atividades – a sequência das atividades; e os atores – quem 

executa as tarefas (Bridgeland and Zahavi 2009). 

A Business Process Modelling Notation (BPMN) constitui uma ferramenta utilizada na 

definição holística e detalhada dos processos de negócio (Paschek et al. 2016). Os modelos 

BPMN resumem-se a diagramas simples elaborados com base num conjunto de elementos 

gráficos, cujo principal objetivo é torná-los compreensíveis a todos os utilizadores, atenuando 

as falhas de comunicação entre os responsáveis pela formulação e desenho, desenvolvimento e 

implementação do projeto (Weske 2012; Delgado et al. 2010; Ottensooser et al. 2012).  

Os elementos básicos do BPMN são constituídos por quatro categorias (Reynoso et al. 2009; 

Wong and Gibbons 2011): 

 Objetos de fluxo: Atividades, Eventos e Gateways;   

 Objetos de conexão: Fluxo de Sequência, Fluxo de Mensagem, Associação;  

 Artefactos: objetos de dados, grupos e anotações; 

 Swimlanes: diagramas compostos por pools - a organização e as entidades envolvidas 

no negócio; e lanes - subdivisões existentes nas pools que organizam e categorizam as 

atividades.  

Modelação As-Is 

Modelos de Negócio As-Is refletem a perspetiva dos colaboradores da organização sobre o fluxo 

de atividades desempenhadas na organização. A identificação e conhecimento dos processos de 

negócio permite avaliar e analisar o seu alinhamento relativamente à missão da organização. 

Esta ferramenta permite assim capturar e modelar o estado atual da organização com o objetivo 

de realçar as suas limitações e criar respostas que melhorem o seu desempenho (Grüne et al. 

2014; Vuksic, Brkic, and Baranovic 2016). 

Modelação To-Be 

Os modelos de negócio To-Be propõem um conjunto de melhorias, face aos problemas 

identificados no fluxo de atividades desenhado na modelação As-Is. A restruturação do modelo 

inicial inclui (1) alterações ao nível do fluxo de atividades, nomeadamente, a necessidade de 

formação, alteração ou eliminação das mesmas;  (2) definição de novas condições para a 

implementação de um outro sistema de informação e organização dos recursos humanos da 

empresa; (3) desenvolvimento de novas métricas de desempenho (KPI) e novos planos de 

execução do trabalho. 

Swimlane 

Os diagramas Swimlane consistem em mapas de fluxo que definem quem faz o quê num 

processo (Damelio 2011). Utilizando a analogia das linhas de uma piscina, este diagrama 

permite uma análise clara das atividades associadas a cada funcionário, grupo de trabalho ou 

departamento. Evidenciando as interações, comunicação e transferências entre as diferentes 

linhas. Este fluxograma permite destacar tempos de espera, lacunas, redundâncias e 

ineficiências dos processos, sendo considerado uma ferramenta importante para a validação de 

regras e procedimentos de negócios entre as partes interessadas (Jeyaraj and Sauter 2014).  
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2.4 Sistemas de informação 

A utilização de TI estimula a flexibilidade organizacional, em termos estruturais e operacionais, 

e ainda a comunicação entre stakeholders. Para além disso, as TI auxiliam a criação de 

documentos de suporte aos modelos de processos, o que se traduz na transparência da 

informação, potenciando a eficácia e eficiência da organização (Paschek et al. 2016). 

Os sistemas de informação facilitam a partilha de conhecimento e métodos de trabalho. A 

partilha de informação é reconhecida como a base da cooperação e reduz as redundâncias e a 

replicação de informação (Delgado et al. 2010). 

2.5 Key Performance Indicators (KPI) 

Os Key Performance Indicators (KPI), em português Indicadores Chave de Desempenho, são 

ferramentas que permitem a monitorização e controlo das atividades através da medição do seu 

desempenho. A implementação de um sistema de medição do desempenho permite às 

organizações verificar o grau de alinhamento com a estratégia definida, aumentando assim a 

probabilidade de sucesso (Parmenter 2010).  

Os KPI compilam dados e informação que permitem avaliar a performance dos colaboradores, 

serviço prestado ou produto entregue. Estas avaliações comparam o desempenho efetivo e o 

desempenho estimado em termos de eficácia, eficiência e qualidade (Cox, Issa, and Ahrens 

2003). A definição dos KPI e dos seus objetivos requer uma visão holística e pragmática do 

processo, de forma a estabelecer critérios eficazes e transformadores mas ao mesmo tempo 

exequíveis e ajustados à realidade da organização (Parmenter 2010). 
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 Apresentação do caso de estudo 

3.1 A Porto Ambiente 

A Porto Ambiente é uma empresa municipal do Porto, criada em 2017. Tem por objeto social 

a gestão de resíduos urbanos e a limpeza do espaço público do Município do Porto. Segundo 

Tavares e Camões (2007) as características do serviço, inserido nos contextos institucional e 

regulatório, assim como as restrições políticas e as condições financeiras constituem os fatores 

preponderantes para a criação de modelos corporativos municipais em Portugal. Os serviços 

com elevada mão-de-obra, nomeadamente recolha e transporte de resíduos, abastecimento de 

água e transportes, são os mais suscetíveis de migrarem para o domínio de uma empresa 

municipal (Tavares and Camöes 2007; Tavares 2017). Isto porque para além de se ajustar à 

escala exigida pelos serviços, proporciona flexibilidade na gestão dos recursos humanos, 

compras públicas, orçamentos e gestão financeira (Tavares 2017). Consequentemente verifica-

se um melhor desempenho em termos de eficiência e eficácia comparativamente às burocracias 

locais (Voorn, van Genugten, and van Thiel 2017). 

A Porto Ambiente é responsável por: 

● Recolher os resíduos recicláveis e biorresíduos do município do Porto e transportar, 

respetivamente, para a Central de Triagem da Lipor e Central de Valorização Orgânica; 

● Transportar de forma eficiente e contínua os resíduos indiferenciados do município do 

Porto para a Central de Valorização energética da Lipor; 

● Efetuar de forma regular, eficiente e contínua, a limpeza do espaço público; 

● Prestar serviços complementares de gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

(RCD) produzidos em obras particulares isentas de licenciamento e não submetidas a 

comunicação prévia, assim como a gestão de Resíduos Industriais Não Perigosos, 

produzidos por entidades industriais, equiparados a resíduos domésticos. 

Para além da gestão dos resíduos e limpeza do espaço público, a CMP delegou sobre a Porto 

Ambiente o cumprimento do Plano de Ação para o Plano Estratégico de Resíduos Urbanos 

2020 (PAPERSU) de acordo com as metas definidas no Plano Estratégico de Resíduos Urbanos 

(PERSU). Tudo isto, de uma forma integrada e adequada com vista a prestar o melhor serviço 

de forma eficiente.  

À data da realização da dissertação, a missão, visão e valores da Porto Ambiente não se 

encontravam claramente definidos e como tal propôs-se o seguinte. A Missão da Porto 

Ambiente é garantir de forma eficiente a gestão e recolha dos resíduos urbanos e a limpeza do 

espaço público, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. Relativamente à Visão, na 

prossecução da sua atividade, a Porto Ambiente pretende ser uma referência no setor, a nível 

nacional e internacional, atuando com eficácia e gerando valor para a cidade. Os Valores pelos 

quais se rege são: rigor, excelência operacional, equidade, respeito pelo ambiente e pela 

comunidade, orientação para o cidadão, responsabilidade e inovação. 

Apresenta-se de seguida (Figura 3) a estrutura organizacional da Porto Ambiente. 
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Figura 3. Organigrama da Porto Ambiente. 

A Porto Ambiente é constituída por três administradores, um conselheiro jurídico e um 

colaborador afeto ao secretariado. As áreas Financeira e Compras e Aprovisionamento são 

lideradas, cada uma delas, por um colaborador coordenador, auxiliado por um colaborador 

assistente. Existem duas direções, nomeadamente, a Direção de Operações (DO) e a Direção de 

Recursos Humanos e Gestão da Qualidade (DRH). Para além do responsável da direção, a DRH 

tem um colaborador afeto aos Recursos Humanos; a Gestão da Qualidade, Higiene e Segurança 

no Trabalho é assegurada por outro colaborador; e a Ecolinha tem afetos 5 colaboradores. A 

Ecolinha é o canal de contacto para sugestões, reclamações e pedidos de recolha de resíduos, 

assim como para o esclarecimento de dúvidas dos munícipes.  

Relativamente à Direção de Operações importa referir que a Coordenação de Produção (CP) 

integra a Recolha, Monitorização e Gestão de Equipamentos. A Recolha engloba a recolha de 

resíduos verdes, madeira, RCD, resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE); 

resíduos indiferenciados (domésticos e não domésticos); resíduos de papel e cartão, plástico e 

metal e vidro, pilhas, provenientes do setor doméstico e não-doméstico (recolha porta-a-porta 

e ecopontos, ecocentros e recolha ao domicílio). Por sua vez a Monitorização integra o 

acompanhamento da prestação de serviços de varredura manual, varredura mecânica, lavagem 

de arruamentos e esvaziamento de papeleiras. Identifica infrações ambientais e realiza os 

procedimentos necessários para a eventual aplicação de contraordenações por parte do 

Município. A Gestão dos Equipamentos engloba a frota, equipamentos de deposição, e lavagem 

e manutenção dos mesmos. 

É da responsabilidade do Departamento de Planeamento, Investigação e Desenvolvimento a: 

● Organização e gestão da informação proveniente da operação, nomeadamente dados da 

monitorização das viaturas, monitorização das quantidades depositadas, e futuramente, 

os dados provenientes dos sensores do nível de enchimento dos equipamentos de 

deposição; 

● Apresentação de propostas de melhoria da eficiência e eficácia; 

● Planeamento e gestão do serviço de recolha; 
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● Planeamento e gestão dos serviços de varredura e lavagem do espaço público; 

● Resposta às imposições legais, relacionamento com a entidade reguladora; 

● Gestão da relação/comunicação com o munícipe e análise do comportamento/consumo 

dos mesmos; 

● A ligação e fomento de parcerias com a Universidade, e acompanhamento dos alunos 

no desenvolvimento das suas dissertações e projetos de estágio; 

● O benchmarking de melhores práticas, a investigação e desenvolvimento de soluções 

inovadoras na gestão de recursos, nomeadamente gestão sustentável de resíduos; 

● Candidaturas a fundos europeus. 

Este departamento foi criado com o objetivo de apoiar a gestão da operação, assim como abrir 

portas a uma lacuna na área dos resíduos, nomeadamente em termos de investigação e 

desenvolvimento de soluções de limpeza urbana. A parcela “investigação e desenvolvimento” 

pressupõe estudar de forma permanente e diferenciada assuntos relacionados com a gestão de 

resíduos e limpeza do espaço público, em contexto nacional e internacional. O departamento 

pretende envolver-se em projetos nacionais e internacionais. A partilha de conhecimento torna-

se fundamental, considerando que os problemas, dificuldades, e sucessos de outros municípios 

podem ser a chave ou o travão de qualquer projeto que se pretenda implementar no Município 

do Porto. O envolvimento de entidades externas, nomeadamente, instituições de ensino, 

faculdades, é fundamental uma vez que se conjuga o conhecimento científico com o 

conhecimento empírico de forma a encontrar as soluções mais interessantes a implementar.  

3.2 Modelo de negócio geral 

O modelo de negócio permite aos gestores gerir as suas opções em ambientes de mudanças 

rápidas e até mesmo imprevisíveis (Díaz-Díaz et al. 2017). O modelo de negócio mais citado 

foi desenvolvido por Osterwalder e Pigneur (Osterwalder et al. 2010) e descreve o racional de 

como uma organização gere, entrega e captura valor. 

Os nove blocos constituintes do modelo de negócios, de Osterwalder e Pigneur, são 

seguidamente descritos e aplicados ao caso de estudo da Porto Ambiente (Anexo A). 

Proposta de valor. Qual o valor que a organização cria para os clientes? A Porto Ambiente 

oferece serviços de recolha de resíduos urbanos e limpeza do espaço público aos munícipes do 

Porto.  

Segmento de clientes. Quais os grupos de clientes servidos? Os serviços que a Porto Ambiente 

oferece estão orientados para os munícipes da cidade do Porto e para as empresas que estejam 

sediadas ou a laborar no Município. 

Canais. De que forma é oferecido o produto ou serviço ao cliente? A Porto Ambiente 

disponibiliza informação relativa às tarifas de gestão de resíduos, adesão aos serviços de recolha 

de resíduos porta-a-porta disponível para estabelecimentos comerciais, escolas e instituições, 

entre outros, no website designado por Balcão de Atendimento Virtual (balcaovirtual.cm-

porto.pt). O website mipweb.cm-porto.pt permite aos munícipes localizar os equipamentos de 

deposição existentes. Futuramente será disponibilizado o website oficial da Porto Ambiente. 



Definição do mapa interno de processos na área de planeamento, investigação e desenvolvimento de uma 

empresa municipal 

13 
 

A realização diária da recolha dos resíduos depositados nos contentores de proximidade 

existentes, e dos resíduos indevidamente depositados na via pública, assim como a varredura e 

a lavagem diária das ruas representam diferentes canais para a oferta de um serviço público. 

Relação com os clientes. De que forma é promovida e mantida a relação com o cliente? A 

Porto Ambiente, enquanto serviço público, oferece uma assistência pessoal e exclusiva da 

equipa operacional, e adicionalmente garante aos munícipes que colocam os resíduos nos 

equipamentos de deposição uma relação de self-service. 

A Porto Ambiente dispõe de uma linha direta de apoio às dúvidas, reclamações ou pedidos de 

recolha designada por Ecolinha. O contacto com o Ecolinha pode ser feito por correio eletrónico 

(ecolinha@cm-porto.pt) ou telefone (800 205 744). O atendimento telefónico está disponível 

de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 17:00h.  

Fluxo de receita. Quais são as fontes de receita provenientes do serviço prestado? A delegação 

de competências da CMP sobre a Porto Ambiente pressupõe a disponibilização de subsídios de 

exploração relativamente às atividades regulada - recolha e gestão de resíduos e não regulada - 

limpeza do espaço público. Para além do subsídio são disponibilizadas as tarifas de gestão de 

resíduos cobradas aos utilizadores domésticos (munícipes), não-domésticos (estabelecimentos 

comerciais, instituições e escolas, entre outros) e industriais. As tarifas cobradas estão 

indexadas ao consumo de água, ou no caso de grandes produtores de resíduos (> 1100L.dia-1), 

em função da quantidade (L) de resíduos produzidos.  

Outra fonte de receita é proveniente da tarifa cobrada pela descarga de Resíduos de Construção 

e Demolição (RCD) nos ecocentros, para quantidades superiores a 500 kg em 30 dias. A recolha 

de RCD na origem também implica o pagamento de tarifas, sempre que o limite referido seja 

excedido. Da mesma forma, a recolha de objetos pessoais caídos em equipamentos de deposição 

está dependente do pagamento de uma tarifa (Anexo B). 

A limpeza de grafitis constitui, até ao momento, o único serviço prestado pela Porto Ambiente 

não coberto pelas tarifas municipais, pelo que constitui uma fonte de receita extra. 

Recursos chave. Quais os recursos-chave necessários para oferecer a proposta de valor? O 

recurso-chave principal da Porto Ambiente são os recursos humanos e o respetivo know-how. 

A CMP garantiu desde sempre a execução dos serviços de limpeza do espaço público e recolha 

de resíduos da cidade, fomentando o know how e conhecimento empírico, fundamentais para a 

resolução dos desafios que surgem diariamente. Os recursos materiais como frota, 

equipamentos de deposição, ferramentas e utensílios são indispensáveis à operação. Os sistemas 

de informação constituem uma componente fundamental na gestão de informação e recursos. 

A Porto Ambiente utiliza como Enterprise Resource Planning (ERP) o software Primavera®; 

o Arcgis® é o sistema de informação geográfica utilizado para a gestão de rotas e cantões e 

georreferenciação de equipamentos de deposição; o software Planges constitui uma ferramenta 

de gestão de dados e foi desenvolvida internamente; de referir ainda o software utilizado nos 

ecocentros para a gestão das entradas e saídas de viaturas e pesagem das mesmas. Para além 

dos softwares referidos, a ferramenta Excel® é ainda muito utilizada para o registo de dados e 

gestão de informação. 
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Parceiros chave. Quais são os principais fornecedores e parceiros que permitem o 

funcionamento do modelo de negócio? Os principais parceiros da Porto Ambiente são a CMP, 

enquanto entidade delegante de competências de gestão de serviços de recolha de resíduos e 

limpeza do espaço público; as empresas prestadoras de serviços, que auxiliam os serviços de 

varredura e lavagem de arruamentos; a Lipor - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de 

Resíduos do Grande Porto, enquanto sistema de gestão em alta, receciona e encaminha para o 

respetivo destino final os resíduos recolhidos no Município do Porto, sendo que tem um papel 

importante no apoio a projetos e candidaturas a fundos europeus. Os resíduos que pelas suas 

características não podem ser rececionados pela Lipor, nomeadamente, madeira, RCD, resíduos 

de varredura, óleos lubrificantes, entre outros, são encaminhados para Operadores de Gestão de 

Resíduos (OGR) devidamente licenciados. Os principais fornecedores são as empresas de 

renting e leasing de viaturas e equipamentos de deposição de resíduos; assim como os 

fornecedores de ferramentas e material necessários à execução operacional. 

Atividades-chave. Quais são as atividades que permitem manter o modelo de negócio? As 

atividades-chave são a recolha, transporte de resíduos e correto encaminhamento para destino 

final; a varredura e lavagem do espaço público; assim como a monitorização e fiscalização do 

serviço executado pelas empresas prestadoras de serviços; a gestão dos ecocentros e a 

manutenção dos recursos físicos, nomeadamente viaturas de recolha, varredoras mecânicas e 

equipamentos de deposição (sujeitos a atos de vandalismo frequentes). 

Estrutura de custos. Quais são os custos mais importantes inerentes ao modelo de negócio? 

De referir os custos de infraestruturas, nomeadamente manutenção dos ecocentros e postos de 

zona1, pagamento de renda do espaço administrativo da Porto Ambiente; custos de aquisição e 

manutenção da frota e equipamentos de deposição; e salários dos funcionários. 

3.3 Mapas de Processos 

Sendo a Porto Ambiente uma empresa criada recentemente existe uma lacuna na definição dos 

processos e procedimentos das atividades realizadas, nomeadamente do departamento em 

estudo - PI&D. Apresenta-se na Figura 4 o mapa de processos do Departamento de 

Planeamento, Investigação e Desenvolvimento, tendo sido identificados os processos críticos, 

de suporte e gestão, assim como as respetivas entradas e saídas. Destacam-se os seguintes 

processos críticos: 

● Planeamento e gestão do serviço de recolha (PR): a equipa de PI&D tem a 

responsabilidade de garantir a integridade e rigor dos dados referentes aos equipamentos 

de deposição de resíduos, nomeadamente características físicas (capacidade, tipologia - 

profundidade ou superfície, tipo de resíduo a depositar …), localização geográfica e 

acessibilidade, uma vez que constitui a base para o desenho dos circuitos de recolha. A 

recolha de dados, gestão da informação e otimização dos circuitos são atividades que 

integram o processo crítico definido;  

                                                 
1
 Postos de zona – espaços físicos, distribuídos estrategicamente pelo município, dotados de balneários, cacifos e 

cozinha para usufruto dos funcionários afetos ao serviço de limpeza do espaço público (varredura e lavagem de 

arruamentos). 
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● Planeamento e gestão do serviço de limpeza do espaço público (PL): a equipa de PI&D 

tem ainda a responsabilidade de criar, organizar e gerir a informação necessária ao 

desenho dos circuitos de varredura e lavagem das ruas do Município. Garantindo a 

integridade e rigor dos dados referentes à frequência e tipologia (manual ou mecânica) 

de varredura e lavagem dos arruamentos; 

● Candidatura a fundos europeus (CF): a inovação na área de atuação da Porto Ambiente 

é uma das tarefas a cargo do departamento em estudo. Como tal o processo de 

“Candidatura a fundos europeus” contempla o estudo e desenvolvimento de projetos 

alinhados com a estratégia definida para o Município. 

 

 
Figura 4. Mapa de processos do Departamento de Planeamento, Investigação e Desenvolvimento. 

Os processos de suporte fornecem informação necessária aos referidos processos críticos, 

nomeadamente a (1) análise e gestão da informação resultante dos serviços prestados, com vista 

a implementar melhorias na operação em termos de eficácia e eficiência; (2) foco no estudo e 

desenvolvimento de projetos e soluções que visam a implementação de novas metodologias e 

o alcance dos objetivos definidos no plano estratégico do município; (3) preparação de cadernos 

de encargos para procedimentos de contratação pública e caráter inovador. Destaca-se o facto 

de que alguns dos processos que a equipa do PI&D desempenha não são ou deveriam ser da 

sua responsabilidade, de referir o (1) registo de dados da quantidade de resíduos recolhidos nos 

Grandes Produtores; e consequentemente a (2) validação de faturas; (3) o suporte e gestão das 

reclamações dos munícipes; a (4) validação e emissão de e-GAR (guias eletrónicas de 

acompanhamento de resíduos), assim como a (5) impressão de fichas de serviço e arquivo das 

mesmas.  
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Relativamente aos processos de gestão de fluxos não se encontram registadas orientações que 

definam como é que a gestão dos processos críticos deve ser feita, nomeadamente as etapas 

constituintes e o responsável pelas mesmas. 

Como entradas dos processos críticos destaca-se a regulamentação e legislação existentes em 

matéria de gestão de resíduos e limpeza do espaço público, estratégia municipal, reclamações 

dos munícipes e dados provenientes da operação. A definição de circuitos de recolha e circuitos 

de varredura e limpeza do espaço público são as principais saídas da atividade desenvolvida 

pela equipa do PI&D. Realça-se ainda a elaboração de cadernos de encargos e a implementação 

de projetos piloto de caráter inovador no Município do Porto. 
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 Mapeamento dos processos chave: As-Is 

4.1 Identificação dos processos chave 

A Porto Ambiente não possui definidos os seus processos internos, estando ainda numa fase de 

mudança e adaptação à gestão dos resíduos e limpeza do espaço público delegados pela CMP. 

Como tal, o desenho dos processos e as atividades desenvolvidas em cada um deles teve por 

base o conhecimento empírico e a perceção pessoal, resultado de 3 anos de colaboração com a 

Divisão Municipal de Limpeza Urbana e Transportes e atualmente enquanto colaboradora do 

Departamento de Planeamento, Investigação e Desenvolvimento (observação participante). 

Para além disso, foram realizadas entrevistas aos colaboradores do PI&D (coordenador do 

departamento e colaborador técnico) e ao responsável pelos RH e Gestão da Qualidade. As 

entrevistas semiestruturadas tiveram por base questões pré definidas (ANEXO C). Os colegas 

mostraram-se sempre disponíveis para o esclarecimento das dúvidas que foram surgindo.  

4.2 Metodologia SIPOC (Suppliers-Inputs-Process-Outputs-Customers) 

A aplicação e análise da ferramenta SIPOC permitiu uma maior perceção do âmbito dos 

processos críticos, stakeholders (partes envolvidas) e saídas (resultados) dos mesmos. 

Apresentam-se de seguida os diagramas SIPOC dos processos: (1): 

 Planeamento e gestão do serviço de recolha (Figura 5): 

 Planeamento e gestão do serviço de limpeza do espaço público (Figura 6); 

 Candidatura a fundos europeus (Figura 7). 

SIPOC. Planeamento e gestão do serviço de recolha 

 

Figura 5. SIPOC do processo “Planeamento e gestão do serviço de recolha. 

Fornecedores: a equipa de informática fornece suporte ao software Planges. A equipa de 

produção, nomeadamente os encarregados de serviço são responsáveis pela inserção de dados 

no Planges. A equipa de PI&D é responsável pela georreferenciação dos dados em Arcgis ®. 

Entradas: é importante referir que os dados referentes aos pontos de recolha (equipamentos de 

deposição de resíduos) registados em Planges, Excel® e Arcgis® se encontram em bases de 

dados distintas, não havendo comunicação entre estas.  

Processo: Os encarregados de serviço inserem os dados no Planges e paralelamente em ficheiro 

Excel®. Esta informação está a ser validada pela equipa de PI&D e inserida em Arcgis®. É 
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atribuído um circuito ao ponto de recolha e definida uma frequência de recolha. As frequências 

são ajustadas de acordo com as necessidades verificadas no terreno. Qualquer alteração é 

registada no ficheiro Excel®® e no Planges. A monitorização do serviço de recolha é efetuada 

pelos encarregados de serviço, tendo em consideração os tempos de execução do serviço, 

capacidade de carga das viaturas, localização dos pontos de recolha (declive e largura da rua, 

estacionamento abusivo). 

Saídas: a execução dos circuitos de recolha inicia com a entrega da ficha de serviço (formato 

físico) à equipa de recolha (motorista). As diferentes bases de dados (Planges, Arcgis®, 

Excel®) são atualizadas. 

Clientes: as equipas de recolha efetuam o serviço de recolha planeado, impresso e entregue 

pelo encarregado de serviço; o PI&D valida os dados atualmente existentes e registados em 

Excel® e Planges; a Ecolinha, sendo o canal de comunicação com os munícipes, tem permissões 

de visualização da informação no Planges. 

SIPOC. Planeamento e gestão do serviço de limpeza do espaço público 

 
Figura 6. SIPOC do processo “Planeamento e gestão do serviço de limpeza do espaço público”. 

Fornecedores: os encarregados de serviço da Porto Ambiente e das empresas prestadoras de 

serviço monitorizam e verificam a necessidade de varredura, lavagem e extirpação da vegetação 

das ruas. Esta informação é comunicada à equipa de PI&D que insere os dados em Excel® e 

Arcgis®. 

Entradas: os dados comunicados pelos encarregados de serviço são guardados e atualizados 

em base de dados no Arcgis®. As empresas prestadoras de serviços executam o plano de 

trabalhos previsto no contrato. 

Processo: tal como referido, é efetuado o levantamento das necessidades e anomalias 

verificadas no serviço executado no terreno e reportado à equipa de PI&D. Com esta 

informação, o PI&D, atualiza a frequência de limpeza e valida as quantidades faturadas pelas 

empresas prestadoras. A informação é registada em SI. 

Saídas: Os dados são constantemente atualizados, sendo entregue a cada equipa de limpeza a 

Ficha de Serviço Diário. 

Clientes: a Ecolinha tem um papel preponderante na comunicação com o munícipe 

relativamente a questões relacionadas com a limpeza do espaço público.  
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SIPOC. Candidatura a fundos europeus 

 
Figura 7. SIPOC do processo “Candidatura a fundos europeus”. 

Fornecedores: a UE é responsável pela abertura dos processos de candidatura; a equipa de 

PI&D elabora as propostas; a Lipor propõe e auxilia na realização de propostas; o consórcio de 

cidades/entidades participantes representa o conjunto de cidades concorrentes aos fundos 

europeus comunitários. 

Entradas: a abertura de candidaturas a fundos europeus de investimento.  

Processo: as candidaturas podem surgir de três formas distintas: (1) candidatura independente, 

a Porto Ambiente inicia o processo de candidatura de forma isolada; (2) a Porto Ambiente, 

enquanto representante do Município do Porto, é convidada a integrar um consórcio de 

cidades/municípios com objetivos idênticos, e, por último, (3) a Lipor, enquanto sistema 

intermunicipalizado que defende os interesses dos municípios que a integram, convida a Porto 

Ambiente a participar na candidatura. O contacto de stakeholders (câmaras municipais, Lipor, 

fornecedores de equipamentos e viaturas, entre outros) é essencial para a elaboração da 

proposta, que posteriormente é validada e submetida para aprovação. 

Saídas: a aprovação da candidatura e a disponibilidade do fundo monetário constituem as 

saídas do processo. 

Clientes: depois de aprovado o projeto, a equipa de PI&D é responsável pela afetação de 

recursos materiais e humanos necessários à implementação e execução do projeto. 

4.3 Matriz de responsabilidades 

Com base nos processos chave identificados e definidas as principais atividades para cada um 

deles, apresenta-se seguidamente (Figura 8, Figura 9 e Figura 10) a representação gráfica das 

matrizes de responsabilidade (MR). O desenho das matrizes de responsabilidade permitiu 

clarificar a responsabilidade ou participação nas tarefas executadas em cada um dos processos 

críticos. No desenho das matrizes foi incluída informação referente aos sistemas de informação 

e ao fluxo da informação. 
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Matriz de Responsabilidades. Planeamento e gestão do serviço de recolha 

 

Figura 8. Matriz de responsabilidade do processo “Planeamento e gestão dos circuitos de recolha”. 

Os intervenientes neste processo são os encarregados de serviço (responsáveis pelo controlo e 

comunicação com os funcionários da operação); colaboradores do PI&D e Diretor de Operação. 

Da análise da matriz de responsabilidades verifica-se que atualmente o encarregado de serviço 

tem a maior parte da responsabilidade no desenho dos circuitos, sendo que a informação é da 

responsabilidade da equipa de PI&D. O Diretor de Operação tem tarefas de consulta da 

informação e tomada de decisões. Verifica-se ainda a utilização de diferentes softwares para o 

processamento de informação idêntica.  
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Matriz de Responsabilidades. Planeamento e gestão do serviço de limpeza do espaço público 

 

Figura 9. Matriz de responsabilidades do processo “Planeamento e gestão do serviço de limpeza urbana”. 

Os intervenientes do processo são os encarregados de serviço das empresas prestadoras de 

serviços e da Porto Ambiente e a equipa de PI&D. A responsabilidade de levantamento das 

necessidades verificadas no terreno está a cargo dos encarregados, sendo que a gestão da 

informação é da responsabilidade do PI&D.  

Matriz de Responsabilidades. Candidatura a fundos europeus 

 
Figura 10. Matriz de responsabilidade do processo “Candidatura a fundos europeus”. 
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Os intervenientes são a equipa de PI&D, a administração da Porto Ambiente e os atores 

externos, nomeadamente, Lipor e consórcio de cidades participantes na candidatura aos fundos 

europeus. A equipa de PI&D tem a tarefa de desenvolver o projeto e elaborar a proposta para 

candidatura. 

De forma a apresentar uma perspetiva global dos processos foram desenhados os diagramas 

swimlane para cada um dos processos críticos identificados.  

4.4 Swimlane 

Os diagramas Swimlane visam ilustrar o fluxo de trabalho existente no departamento em estudo, 

distinguindo quais os intervenientes responsáveis por que tarefa. Apresentam-se os swimlanes 

para os processos críticos identificados, Figura 11, Figura 12 e Figura 13, respetivamente, 

processo de “Planeamento e gestão do serviço de recolha”, “Planeamento e gestão do serviço 

de limpeza do espaço público” e “Candidatura a fundos europeus”. 

Swimlane. Planeamento e gestão do serviço de recolha 

 

Figura 11. Swimlane (As-Is) do processo “Planeamento e gestão do serviço de recolha”. 

Da análise efetuada ao diagrama anterior, verifica-se a utilização de diferentes “softwares” 

(Excel® e Planges) para o registo dos pontos de recolha. Esta informação não está atualizada, 

para além de que se encontram dispersa uma vez que cada encarregado “constrói” a sua própria 

folha de registo em Excel®. A tomada de decisões torna-se complicada e muitas vezes 

impossível. De forma a colmatar esta lacuna, a equipa de PI&D encontra-se numa fase de 

validação da informação existente, nomeadamente caracterização dos equipamentos de 

deposição e respetiva localização geográfica, com o objetivo de construir uma base sólida e 

rigorosa, representante da realidade.  

Atualmente os circuitos são alterados pela equipa de encarregados com base no seu 

conhecimento e experiência. No entanto, posteriormente à validação dos pontos de recolha, a 

equipa de PI&D será responsável pelo redesenho e otimização dos circuitos de recolha, tal como 

ilustrado na perspetiva To-Be do processo em estudo. 

A monitorização do peso das cargas é pontual, sendo que não há registo das incidências 

ocorridas. Este é um dos pontos a melhorar. O registo das incidências deve ser efetuado em 

software ou aplicação desenvolvida para o efeito de forma a que as dificuldades encontradas no 
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terreno cheguem rapidamente às equipas de PI&D e CP, e os problemas sejam resolvidos de 

forma simples e eficaz.  

Swimlane. Planeamento e gestão do serviço de limpeza do espaço público 

 
Figura 12. Swimlane (As-Is) do processo “Planeamento e gestão do serviço de limpeza do espaço público”. 

Da análise do diagrama anterior verifica-se que a equipa de PI&D está dependente da 

informação proveniente dos encarregados de serviço, nomeadamente a realidade in loco das 

ruas do Porto, em termos de necessidade de varredura e lavagem.  

A comunicação das incidências é efetuada verbalmente (por telefone ou presencial) pelos 

encarregados de serviço, ou via correio eletrónico através das reclamações dos munícipes. Não 

existe, portanto, um histórico que possa ser analisado com o objetivo de implementar melhorias, 

e dotar as equipas de capacidades que respondam da melhor forma aos desafios do Município. 

A equipa de PI&D comunica aos encarregados de serviço as ações necessárias à resolução das 

incidências através de conversa telefónica ou presencialmente. Esta dificuldade e falha na 

comunicação poderá ser ultrapassada recorrendo a TI. 

Apesar de o diagrama não refletir as dificuldades sentidas em termos de sistemas de informação, 

é importante referir, que são utilizados três softwares distintos: Excel® (base de dados e 

interface), PlanGes e Arcgis®, estando os dados armazenados em bases de dados diferentes. Os 

softwares e bases de dados não comunicam entre si. A informação registada em Planges e 

Excel® não se encontra atualizada, sendo que os dados se encontram estruturados de acordo 

com critérios próprios do utilizador. É importante referir que o registo do serviço efetuado e os 

colaboradores afetos ao mesmo é partilhado semanalmente através de uma pen-drive.  

À data de conclusão do projeto de dissertação, a equipa de PI&D regista em Excel® e Arcgis® 

a informação proveniente do serviço de varredura, de referir, meios mecânicos e humanos 

afetos à varredura e lavagem de cada cantão, serviço efetuado versus serviço planeado, 

dificuldades das equipas operacionais na execução do serviço, incidências verificadas. A 

estruturação da informação está de acordo com a organização própria da colaboradora 

responsável pela gestão do contrato de limpeza do espaço público. Para além disso, a 

informação proveniente da monitorização efetuada pelos encarregados de serviço, é partilhada 
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através de um formulário em Excel® existente na nuvem ou através do preenchimento em papel 

do respetivo formulário. É ainda importante referir que a partilha de informação com a empresa 

prestadora de serviços é efetuada por correio eletrónico. A gestão do contrato de limpeza do 

espaço público não se enquadra no âmbito desta dissertação uma vez que não é da 

responsabilidade do DPI&D. No entanto, dado o envolvimento da equipa de PI&D, será 

importante e necessária a análise e estruturação dos procedimentos e avaliação dos sistemas de 

informação a utilizar. Como tal, é proposto como trabalho futuro a definição dos procedimentos 

e sistemas de informação para uma gestão eficaz do contrato, integrada numa perspetiva de 

melhoria contínua. 

Swimlane. Candidatura a fundos europeus 

 
Figura 13. Swimlane (As-Is) do processo “Candidatura a fundos europeus”. 

Relativamente ao processo de “Candidatura a fundos europeus” existem intervenientes 

externos, nomeadamente, Lipor, Consórcio das cidades concorrentes e União Europeia 

enquanto entidade financiadora.  

O processo de candidatura é normalmente demorado devido ao número de decisões necessárias 

e equipas envolvidas. Um dos aspetos menos positivos e que não é possível identificar no 

diagrama apresentado é a realização dos projetos em períodos de tempo muito reduzidos, sob 

pressão, de forma recorrente. Na candidatura ou elaboração do projeto é essencial planear as 

tarefas e milestones do projeto de forma a organizar o trabalho dos colaboradores.  
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 Revisão dos processos internos 

5.1 Metodologia Factos-Causas-Ações (FCA) 

A metodologia FCA consiste em identificar o problema (Facto), a condição que cria o problema 

(Causa), e o comportamento necessário para que o problema seja resolvido (Ação). Esta 

metodologia permite chegar à raiz dos problemas e consequentemente estudar e encontrar 

soluções para a resolução do problema em questão. Para além disso, a metodologia permite 

aprofundar o conhecimento sobre os processos de negócio. Apresentam-se na Tabela 1 as 

lacunas e problemas identificados no DPI&D, assim como as possíveis causas e ações para a 

resolução dos mesmos. 

Tabela 1. Metodologia Facto-Causa-Ação aplicada ao Departamento de Planeamento, Investigação e Desenvolvimento. 

Factos Causas Ações de melhoria 

Inexistência de software de gestão 

de projetos 

A empresa encontra-se em 

estruturação, em termos 

organizacionais e tecnológicos 

Implementação de um software de 

gestão de projetos (Asana, 

Trello…); 

Formação dos gestores de equipa; 

Processos desorganizados/por 

definir 

Empresa em estruturação, não 

sendo prioridade a definição dos 

processos 

Implementação do Sistema de 

Gestão da Qualidade; 

Realização de reuniões periódicas 

para definição dos procedimentos 

mais adequados; 

Ausência de planeamento na 

definição de tarefas, assuntos ou 

projetos. 

Falha na comunicação; 

Inexistência de reuniões para 

esclarecimento relativamente ao 

estado dos assuntos; 

Falha na definição da estratégia a 

médio prazo; 

Inexistência de software de gestão 

de projetos. 

Definir claramente as prioridades 

dos assuntos, projetos, tarefas. 

Garantir, de forma rigorosa, o 

alcance dos objetivos 

estabelecidos; 

Reunir semanalmente para 

discussão do ponto de situação de 

cada uma das tarefas, os passos 

seguintes a realizar, ajuste das 

prioridades e redistribuição de 

tarefas e atribuição de novas 

tarefas; 

Implementar o referido software 

de gestão de projetos e tarefas. 

Ambiente de trabalho ruidoso 

Inexistência de regras a cumprir 

em ambiente de escritório open 

space; 

Implementação de regras e 

sensibilização dos colaboradores 

para as vantagens de um ambiente 

de trabalho harmonioso 

Realização de tarefas 

administrativas demoradas, 

nomeadamente o registo das 

quantidades recolhidas em 

Grandes Produtores e depositadas 

em OGR 

No caso de recolha em GP: 

Registo manual de dados em papel 

e consequentemente registo 

manual de dados em SI; 

No caso de deposição em OGR: 

Plataforma SILiAmb não está 

integrada com o ERP; 

Recolha em GP: Aquisição ou 

desenvolvimento de aplicação 

móvel que comunique com o ERP; 

Deposição em OGR: integração do 

SILiAmb com o ERP, através de 

web services. 
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Factos Causas Ações de melhoria 

Definição de circuitos de recolha 

de resíduos com base em 

conhecimento empírico 

Informação concentrada nos 

encarregados; 

Falta de meios tecnológicos que 

permitam a partilha ou obtenção 

da informação; 

Utilização da ferramenta Network 

Analyst para a otimização dos 

circuitos; 

A gestão e definição de circuitos 

requer o conhecimento profundo 

dos pontos de recolha e como tal a 

organização e armazenamento da 

informação em BD no Arcgis®.  

As decisões centram-se na mesma 

pessoa 

Muita informação/know how 

concentrada na mesma pessoa; 

Necessidade de centralizar as 

decisões de forma a minimizar a 

ocorrência de erros; 

Dificuldades na comunicação; 

Reuniões periódicas de partilha de 

conhecimento e perceção do 

funcionamento do negócio; 

Criação de BD com a informação 

de qualidade e disponível para 

todos os intervenientes. Esta 

informação permitirá dotar os 

membros da equipa de 

conhecimentos necessários para a 

tomada de decisões intercalares e 

imediatas de forma autónoma, 

alinhadas com a estratégia 

previamente definida e aprovada. 

Partilha de informação importante 

através de pen-drive 

Postos de zona sem acesso à 

internet; 

Registo do serviço efetuado 

(cantões limpos, meios mecânicos 

e humanos utilizados) em Excel®; 

Os postos de zona devem estar 

capacitados de acesso à internet e 

software para inserção dos dados; 

Este software deve estar integrado 

com o ERP. 

Gestão ineficiente do serviço de 

limpeza do espaço público 

Inexistência de métodos e 

procedimentos para a gestão do 

serviço de limpeza do espaço 

público, nomeadamente a 

comunicação com a empresa 

prestadora do serviço e 

encarregados responsáveis pela 

monitorização; 

Definição dos processos e 

procedimentos a implementar para 

a gestão do contrato e 

comunicação com a empresa 

prestadora de serviços; 

Definição de requisitos funcionais 

da(o) plataforma/software a 

desenvolver para comunicação 

entre as empresas (Porto Ambiente 

e prestadora de serviços). 

Utilização de três softwares para a 

inserção de dados relacionados 

com os pontos de recolha 

Transição de más práticas e 

procedimentos da DMLUT; 

Os encarregados de serviço detêm 

informação privilegiada, ou seja, 

operacionalizam os serviços com 

base em informação recolhida no 

terreno, sem prévia comunicação à 

equipa de PI&D; 

Indefinição dos sistemas de 

informação adequados à gestão do 

serviço de recolha; 

 

Utilização de um único software 

de informação geográfica 

(Arcgis®) para gestão e 

armazenamento da informação; 

A inserção, validação e alteração 

de dados é da responsabilidade da 

equipa de PI&D; 

Os intervenientes e gestores terão 

permissões para consulta da 

informação. 
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Factos Causas Ações de melhoria 

Dependência dos encarregados 

responsáveis pelo serviço de 

recolha 

Detenção de informação 

privilegiada; 

Falta de meios tecnológicos que 

permitam a partilha ou obtenção 

da informação; 

Implementação de sistemas GPS 

nas viaturas de recolha; 

Acompanhamento e monitorização 

do serviço executado pelas 

equipas de recolha. 

Definição de frequência de recolha 

de equipamentos de deposição 

com base em conhecimento 

empírico dos encarregados de 

serviço 

Utilização de impressos em papel 

para o registo manual dos níveis 

de enchimento dos equipamentos 

de deposição. O registo é subjetivo 

e limitado uma vez que utiliza 

apenas os valores de enchimento 

de 50%, 75% e 100%; 

Informação concentrada nos 

encarregados de serviço; 

Implementação de sensores de 

nível de enchimento nos 

equipamentos de deposição e 

armazenamento em BD do 

Arcgis®. 

Implementação de uma aplicação 

móvel nas viaturas de recolha que 

permita a validação da recolha do 

equipamento de deposição. Esta 

informação é complementada com 

os dados referentes ao 

acionamento da tomada de força 

aquando do içamento e descarga 

dos resíduos dos contentores para 

o interior da viatura 

 

Tal como apresentado na tabela anterior, o DPI&D tem a seu cargo um grande volume de tarefas 

administrativas relacionadas com a inserção de dados, seja para futura faturação ou para análise 

de indicadores de desempenho. As referidas tarefas são discutidas de seguida em detalhe: 

● Validação de faturas provenientes dos Operadores de Gestão de Resíduos (OGR). 

Os resíduos de construção e demolição (RCD), resíduos de varredura e resíduos inertes, 

devido às suas características, são encaminhados para OGR. O tratamento e destino final 

destes resíduos está sujeito a cobrança, sendo exigida a validação das quantidades a 

faturar. Propõe-se que a realização desta tarefa seja da responsabilidade da equipa de 

produção; 

● Inserção de dados relativos às quantidades de resíduos de madeira entregues em 

OGR. O tratamento dos resíduos de madeira não está sujeito a cobrança, no entanto, é 

exigido pela entidade gestora do sistema em alta (Lipor) o registo da quantidade de 

madeira recolhida mensalmente no município, uma vez que os valores contribuem para 

as metas de reciclagem estabelecidas para o Município. Os valores são inseridos 

manualmente num ficheiro Excel® interno, uma vez que a plataforma SILiAmb2 não 

comunica com o ERP da Porto Ambiente;  

Como ação de melhoria propõe-se a integração do SILiAmb com o ERP da Porto 

Ambiente através de web services. Isto porque, sendo obrigatória a emissão de guias 

eletrónicas de acompanhamento de resíduos para o transporte de resíduos, os dados 

                                                 
2 SILiAmb (Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente) – portal de registo do transporte de resíduos de 

âmbito nacional e emissão/validação de guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR). 
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relativos às quantidades de madeira recolhida encontram-se disponíveis na plataforma 

do SILiAmb. A ação de melhoria proposta permite a automatização do processo. 

● Impressão de circuitos de recolha. A impressão dos circuitos de recolha, que 

posteriormente serão entregues aos motoristas, é efetuado por um colaborador do 

DPI&D. O encarregado de serviço responsável tem à sua disposição uma impressora 

que não permite a ligação com o seu computador. À data da conclusão deste projeto, o 

encarregado de serviço dispunha das condições necessárias à realização da mesma. 

● Inserção das quantidades de resíduos recolhidos nos Grandes Produtores e envio 

para o gabinete de Coordenação Financeira para posterior faturação. Os dados são 

atualmente inseridos em ficheiro Excel®, como tal não existe qualquer integração com 

o ERP. A inserção de dados é muito demorada, dado o número de registo efetuados 

diariamente. Para além de que, a informação inserida, segue um esquema pré definido 

pelas Águas do Porto, para posterior faturação. Este ficheiro Excel® é enviado por 

correio eletrónico para o gabinete de Coordenação Financeira e posteriormente para a 

responsável de faturação das Águas do Porto. Propõe-se que os dados sejam registados 

diretamente em aplicação móvel desenvolvida para o efeito. 

● Validação de guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR). A equipa 

de PI&D é responsável pela validação das e-GAR na plataforma SILiAmb e arquivo 

das mesmas. A validação consiste na verificação dos dados, nomeadamente, produtor, 

transportador e destinatário dos resíduos, tipo de resíduo, e quantidade. A validação da 

quantidade está dependente da entrega do talão de pesagem da descarga efetuada nos 

OGR. 

● Registo de aderentes ao serviço de recolha. A Porto Ambiente disponibiliza um 

serviço de recolha dedicado aos estabelecimentos comerciais, nomeadamente canal 

HORECA, frutarias, cantinas, instituições e escolas, entre outros. Esta adesão carece do 

preenchimento de um formulário de adesão e posterior inserção dos dados em sistema 

informático. Atualmente a ficha de inscrição está a ser enviada para o PI&D para que o 

mesmo insira o “novo aderente” no circuito de recolha. Tal verifica-se uma vez que os 

sistemas, Planges e Arcgis®, não comunicam entre si. O Planges - plataforma onde são 

inseridos os dados pelo encarregado de serviço não comunica com o Arcgis®, software 

utilizado pelo PI&D para a gestão dos circuitos. Propõe-se a comunicação dos referidos 

sistemas, e a utilização de uma aplicação para o registo de dados em dispositivo móvel 

(tablet ou smartphone) que comunique com o Arcgis®, evitando-se o registo em 

duplicado. 

Apresentam-se de seguida outras aspetos que condicionam o trabalho realizado pelos 

colaboradores do DPI&D. De referir: 

● Resposta a reclamações. São inúmeras as reclamações dos munícipes que diariamente 

chegam à Porto Ambiente. Até à data da conclusão do projeto a equipa de PI&D era 

responsável pela resolução de reclamações relacionadas com equipamentos danificados, 

necessidade de substituição de equipamentos de deposição ou instalação de novos, 

esvaziamento de contentores cheios, ou locais conspurcados com resíduos. Dado o 
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volume de trabalho e tempo necessários à execução desta tarefa, foi definido que a 

equipa de PI&D é responsável pela resolução de reclamações persistentes, bem como o 

estudo de viabilidade de assuntos relacionados com as reclamações. 

● Gestão do contrato de varredura, lavagem e extirpação da vegetação. O DPI&D é 

responsável pela gestão do contrato de prestação de serviço, de entre inúmeras tarefas, 

tem a responsabilidade, recolher, inserir e gerir a informação proveniente da prestação, 

registo de serviço efetuado versus serviço planeado; acompanhamento da monitorização 

a cargo dos encarregados de serviço, entre outras. A gestão do contrato de limpeza do 

espaço público obriga há existência de uma figura de “gestor de contrato” que se 

encontra fora do âmbito das tarefas associadas e definidas para o DPI&D. 

● Elaboração de cadernos de encargos (CE). É ainda da responsabilidade da equipa de 

PI&D a realização de CE que implicam alterações resultantes da estratégia definida, ou 

estudo sobre a aplicabilidade e melhores práticas a implementar na prossecução de um 

contrato de prestação de serviços. Os cadernos de encargos que não careçam de qualquer 

estudo ou parecer da equipa de PI&D não devem ficar a cargo da mesma. 

 Preenchimento de KPI. É da responsabilidade do DPI&D o preenchimento dos KPI 

que avaliam a qualidade do serviço prestado, nomeadamente os operacionais e os 

relacionados com o desempenho ambiental, eficácia e eficiência do serviço. Os dados 

necessários ao preenchimento dos KPI tem diversas origens, nomeadamente: 

o Oficinas Gerais da CMP - dados relacionados com viaturas, quilómetros 

percorridos, consumo de combustível; 

o Encarregado responsável pela lavagem de equipamentos de deposição – número 

de equipamentos lavados; 

o Ecolinha – número de reclamações e pedidos de intervenção efetuados pelos 

munícipes; 

o Empresas prestadoras de serviços – lavagem de equipamentos de deposição, 

viaturas (quilómetros percorridos, combustível consumido, percentagem de 

afetação…);  

o Portal da Lipor – quantidade de resíduos recolhidos por tipologia, viaturas afetas 

à recolha e transporte da totalidade dos resíduos recolhidos; 

O envio dos dados é efetuado por correio eletrónico, exceto o Portal da Lipor, 

plataforma online de consulta e exportação de dados. Os sistemas não comunicam entre 

si e a informação encontra-se em bases de dados distintas. Por este motivo o tratamento 

dos dados é um processo moroso uma vez que os dados enviados se encontram em 

formato próprio, distinto daquele que se pretende ou solicita. Em alguns casos os dados 

são enviados em bruto. Para além destes inconvenientes, existem inúmeros erros e 

lacunas na informação enviada.  

É portanto necessário avaliar e analisar o processo de preenchimento dos KPI existentes, 

de forma a otimizar o fluxo e qualidade da informação, e possibilitar a automação e 

armazenamento da mesma. Sugere-se a integração dos softwares e plataforma online 

através do ERP da Porto Ambiente. Para além disso, sugere-se o desenvolvimento de 

uma ferramenta que auxilie no controlo e gestão dos diversos KPI. 
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De forma geral, verificam-se lacunas na organização das tarefas. A equipa de PI&D realiza 

tarefas da competência de outrem e consequentemente prejudicam o desempenho das tarefas 

que lhes compete. Há inevitavelmente uma redução no tempo total disponível para a 

concretização das suas tarefas, devido ao aumento do volume de trabalho, acompanhado de um 

aumento da pressão sobre os colaboradores. 

5.2 Mapeamento dos processos: To-Be 

Com base na análise dos processos As-Is e nas lacunas e necessidades identificadas 

desenharam-se os diagramas To-Be para os processos críticos: 

 Planeamento e gestão do serviço de recolha (Figura 14); 

 Planeamento e gestão do serviço de limpeza do espaço público (Figura 15); 

Para o processo “Candidatura a fundos europeus” não foi elaborado o diagrama Swimlane, 

perspetiva To-Be, uma vez que se considerou que o mesmo deve manter-se idêntico ao diagrama 

As-Is. 

Swimlane. Planeamento e gestão do serviço de recolha 

 

Figura 14. Swimlane (To-Be) do processo “Planeamento e gestão do serviço de recolha”. 

O diagrama To-Be apresentado propõe que o DPI&D esteja dotado de tecnologia capaz de dar 

resposta de forma rápida e eficiente às necessidades da operação. Contrariamente ao que 

acontece no As-Is, a equipa de PI&D é responsável pela validação, registo e gestão de toda a 

informação necessária à gestão do serviço de recolha de resíduos. O registo de incidências é 

feito através de aplicação. Eliminam-se as conversas ao telefone e presencias, de forma a que 

assim que uma incidência é registada em SI (através da aplicação) esta informação está 

disponível para ser tratada, nomeadamente, alerta para a equipa de PI&D e CP que poderão dar 

resposta, de forma rápida e eficiente. Os sistemas estarão integrados.  
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Propõe-se a georreferenciação dos pontos de recolha utilizando para tal um GPS ou aplicação 

integrada com o sistema de informação geográfico utilizado – Arcgis®. Assim, é possível no 

terreno identificar as características dos equipamentos de deposição (capacidade, resíduo a 

depositar, sistema de recolha, tipologia de equipamento) e garantir a exata localização dos 

mesmos. Os equipamentos devem estar dotados de sistema RFID ou sistema GPS de forma a 

que a localização seja atualizada.  

Uma vez validados os pontos de recolha e garantindo a confiança dos dados a equipa de PI&D 

será responsável pela otimização dos circuitos de recolha, utilizado para tal a ferramenta 

Network Analyst do Arcgis®.  

Swimlane. Planeamento e gestão do serviço de limpeza do espaço público 

 
Figura 15. Swimlane (To-Be) do processo “Planeamento e gestão dos serviços de limpeza do espaço público”. 

A perspetiva To-Be do processo de “Planeamento e gestão dos serviços de limpeza do espaço 

público” garante o domínio da informação por parte da equipa de PI&D. Os encarregados de 

serviço são a ponte de ligação com o “terreno”. O levantamento das necessidades a realizar pela 

equipa de PI&D terá como foco a validação da informação existente e informação que chega 

através dos encarregados de serviço.  

A categorização das ruas do município consiste na caracterização das ruas, nomeadamente 

tipologia da área (residencial, comercial, turística), largura dos passeios, quantidade de 

resíduos, quantidade de arvoredo, existência de zona de estacionamento, quantidade de viaturas, 

e outros aspetos relevantes à execução do serviço. A descrição deve ser a mais detalhada 

possível. 

Com base na informação referida e no constante feedback dos encarregados de serviço, será 

necessário adequar a frequência de limpeza dos arruamentos às necessidades do dia-a-dia. O 

ajuste dos cantões será um processo iterativo e contínuo.  

Tal como no processo “Planeamento e gestão do serviço de recolha” e contrariamente ao que 

acontece no As-Is, a equipa de PI&D é responsável pela validação, registo e gestão de toda a 
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informação necessária à gestão do serviço de limpeza do espaço público. O registo de 

incidências é feito através de aplicação. Eliminam-se as conversas ao telefone e presencias, para 

que assim que uma incidência é registada em SI (através da aplicação) esta informação está 

disponível para ser tratada. Sendo o serviço de limpeza do espaço público executado por uma 

empresa prestadora de serviços, deve ser garantida a comunicação entre esta e a Porto 

Ambiente. Para tal será desenvolvida uma plataforma on-line, que garante a integração dos 

sistemas e softwares através de web services. O levantamento de requisitos para o 

desenvolvimento da referida plataforma é proposto no Capítulo 6. Trabalhos Futuros. 

A comunicação rápida das incidências permite a atuação mais rápida e simplificada da equipa 

de CP e PI&D. A tomada de decisões é facilitada uma vez que o problema, à partida, não se 

arrasta durante longos períodos de tempo.  

Concluindo, toda a informação proveniente dos serviços de recolha de resíduos e limpeza do 

espaço público deve estar concentrada numa única BD, ou, no limite, em bases de dados que 

comuniquem entre si. Garantindo informação de qualidade, essencial para a tomada de decisões 

bem fundamentadas, direcionadas para a resolução dos problemas. Para além disso, a equipa 

de PI&D deve garantir o conhecimento global do sistema, perceção da realidade do município 

e comportamento dos munícipes do Porto. Estando a equipa de PI&D responsável pela 

implementação de novos projetos, e estudos de viabilidade, é fundamental o conhecimento da 

realidade do Porto, de forma a aumentar a probabilidade de sucesso dos mesmos.  

Swimlane. Candidatura a fundos europeus 

Relativamente ao processo “Candidatura a fundos europeus”, propõe-se que a perspetiva As-Is 

apresentada no Ponto 4.4 se mantenha. No entanto, tal como referido, existem aspetos que 

devem ser melhorados, nomeadamente, o planeamento adequado do projeto e a priorização das 

tarefas. Propõe-se como solução a utilização de uma ferramenta de gestão de projetos, que 

permite definir de uma forma simples e rápida as tarefas afetas a cada um dos colaboradores e 

os milestones do projeto. 

5.3 Sistemas de Informação 

Os sistemas de informação constituem o suporte para as funções e tarefas a cargo da Porto 

Ambiente. São a base para o planeamento do serviço prestado aos munícipes. Os sistemas de 

informação do DPI&D são constituídos por FileDoc®, Arcgis®, Planges, Portal Lipor 

(website), Portal SILiAmb (website). A organização do departamento que gere a localização de 

cerca de 10 000 pontos de recolha de resíduos, e ainda a varredura, lavagem e extirpação da 

vegetação de 7 910 troços de rua, o equivalente a, aproximadamente, 700 km, deve ser 

suportada por um sistema de informação robusto e capaz, que permita guardar e dar 

conhecimento da atividade no seu todo.  

O principal problema identificado dos SI está relacionado com o facto de os softwares utilizados 

funcionarem apenas como base de dados, pelo que não apresentam capacidade analítica (com 

exceção do Planges), não garantem a integridade da informação armazenada, agravando o facto 

de que não comunicam entre si. As necessidades do departamento em termos de SI está a ser 

analisada e prevê-se que seja reestruturada tendo em consideração as necessidades e lacunas 

existentes. Este é um processo moroso dada a fase de estruturação que a empresa se encontra. 
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Apresenta-se na Figura 16 os sistemas de informação utilizados pela equipa de PI&D para o 

desenvolvimento das suas tarefas. 

 
Figura 16. Sistemas de informação do Departamento de Planeamento, Investigação e Desenvolvimento. 

Os softwares e bases de dados utilizados são descritos em detalhe de seguida: 

Arcgis®. O Arcgis® é um sistema de informação geográfica que possui ferramentas com 

potencial para a otimização das rotas dos circuitos de recolha; análise e gestão de informação 

geográfica, e construção de uma base de dados (BD3). Este software encontra-se instalado nos 

servidores da CMP, sendo que a CMP garante a integridade dos dados e manutenção da BD. 

Tal, permite a partilha de informação entre as diferentes unidades orgânicas da CMP (via 

pública, parques e jardins, fiscalização…), garantindo uma melhor comunicação e nível de 

detalhe da informação geográfica disponível para a gestão do Município e disponibilizada aos 

munícipes.  

Planges. O Planges é uma aplicação que permite o registo e gestão da informação necessária 

ao planeamento e gestão operacional dos serviços de varredura, recolha e gestão de 

reclamações. Existe ainda uma secção reservada à Ecolinha (linha de apoio ao munícipe) e ao 

registo de contadores de água e energia. O Planges é acessível aos Encarregados de Serviço 

(ES) afetos à recolha de resíduos e limpeza do espaço público, aos colaboradores da Ecolinha, 

PI&D e CP A informação introduzida no Planges é guardada e armazenada na BD1. Esta 

informação é proveniente dos registos efetuados ao longo de anos pela antiga DMLUT. 

GP_ND. Este software, ad hoc, foi desenvolvido pela equipa de informática da DMLUT para 

o registo de dados referentes à quantidade de resíduos sujeitos a cobrança, recolhidos em 

Grandes Produtores de resíduos (produção superior a 1100 L.dia-1). Atualmente, na Porto 

Ambiente, este registo é efetuado em Excel® uma vez que o software GP_ND necessita de 

algumas alterações que melhorem e facilitem o registo dos dados ao utilizador. O GP_ND 

apresenta as seguintes funcionalidades: 

1. Registo de novos aderentes ao serviço de recolha de resíduos. Os aderentes constituem 

as entidades (empresas, organizações, comércio) que dada a elevada produção de 

resíduos solicitam um serviço de recolha específico; 

2. Inserção das quantidades de resíduos recolhidos; 
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3. Exportação de dados para Excel®; 

Tendo em consideração que as funcionalidades 1 e 3 existem também no Planges, propõe-se a 

criação de um módulo neste software que integre o GP_ND. Para além disso, propõe-se a 

integração do Planges com o ERP de forma a que, por exemplo, a Coordenação Financeira 

aceda rapidamente aos dados necessários à faturação. Atualmente esta informação é enviada 

por correio eletrónico.  

FileDoc®. O FileDoc® é uma solução integrada de gestão documental e de processos. 

Apresenta funcionalidades de arquivo, gestão do ciclo de vida dos documentos e gestão do 

workflow. Como tal, permite a desmaterialização e automatização dos processos de negócio e 

de decisão. Este software está integrado com o ERP. Sendo a equipa de PI&D responsável pelo 

estudo de viabilidade das solicitações efetuadas pelos munícipes, a utilização deste software 

torna-se fundamental dado volume de pedidos e solicitações recebidos. 

Portal SILiAmb. O Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb) é uma 

plataforma on-line da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que permite a emissão e 

validação de guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), assim como a 

consulta e exportação das mesmas. As e-GAR são validadas com os dados do produtor, 

transportador e destino final dos resíduos, assim como quantidade e data do transporte. Esta 

informação está disponível on-line, mas é apresentada em formato PDF. Os dados são usados 

pela equipa de PI&D para a validação de faturas, e para o registo de quantidades no sistema que 

de outra forma não é possível saber. Semanalmente, um colaborador da PI&D tem a 

responsabilidade de efetuar o registo em Excel® das quantidades de madeira, RCD e resíduos 

de varredura entregues nos OGR. O número de registos é elevado, entre 20 a 50 por semana, e 

que exige para além do registo, a validação das quantidades registadas nas e-GAR com base 

nos talões de pesagem. O registo efetuado é uma tarefa que facilmente pode ser eliminada no 

caso de integração dos web services com o ERP da Porto Ambiente. 

Portal Lipor. É uma plataforma on-line que permite consultar e exportar os dados referentes 

às descargas de resíduos efetuadas nos Centros de Triagem, Valorização Orgânica e Incineração 

da Lipor. Os dados são utilizados pela equipa de produção para avaliação do peso das viaturas 

e número de descargas efetuadas por jornada de trabalho. A equipa de PI&D utiliza os dados 

para avaliação e cálculo dos KPI, nomeadamente, metas de reciclagem, rentabilização do 

parque de viaturas, entre outros. O preenchimento dos KPI implicam o tratamento exaustivo 

dos dados provenientes do portal, não só pela necessidade de uniformizar a informação (que 

utiliza diferentes designações para a mesma tipologia de resíduos), mas também de forma a 

filtrar os dados de acordo com os diversos indicadores. Propõe-se a automação dos KPI através 

da integração do portal da Lipor com o ERP da Porto Ambiente, através de web services. Para 

tal sugere-se a criação de um dashboard. Esta ferramenta permite o controlo e a gestão dos KPI, 

auxilia na tomada de decisões, liberta tempo aos colaboradores do PI&D para executarem outras 

tarefas e diminui os erros sistemáticos. 

Excel®. É ainda uma ferramenta muito usada pelos colaboradores do PI&D, nomeadamente 

para o registo das necessidades de varredura, lavagem e extirpação da vegetação, registo das 

necessidades de equipamentos de deposição, registo dos circuitos de recolha, registo das 

quantidades recolhidas nos Grandes Produtores de resíduos, registo e tratamento de dados para 

http://www.apambiente.pt/
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o preenchimento dos indicadores de desempenho, entre outros. Como se percebe existe uma 

grande dependência desta ferramenta. 

A arquitetura dos sistemas de informação do DPI&D e o estudo das relações e dependências 

dos diferentes softwares deve ser melhorado. Apresenta-se na Figura 17 uma proposta de 

melhoria da atual arquitetura de sistemas de informação. Considera-se fundamental a integração 

dos diferentes softwares e portais web (SILiAmb e Lipor) com o ERP da Porto Ambiente, 

redução do número de BD utilizadas, e criação de um módulo do software interno GP_ND no 

Planges. 

 
Figura 17. Proposta para a arquitetura dos sistemas de informação do DPI&D.  

A informação deve ser partilhada e acessível entre todos os intervenientes, nomeadamente, as 

equipas de produção (encarregados de serviço e técnicos), Ecolinha, equipa de PI&D, 

departamento financeiro, diretor de operação e administração. Como tal, é essencial garantir a 

qualidade da informação e eliminar as diferentes fontes existentes. 

Durante o decorrer do projeto da dissertação foi implementada uma ferramenta de gestão de 

projetos. Esta serve para a definição das tarefas afetas a cada colaborador, sendo o chefe de 

equipa o responsável pela atribuição das mesmas. Os colaboradores mostraram-se 

entusiasmados com a ferramenta, no entanto, devido ao volume de trabalho, e ao facto de haver 

necessidade de utilizar mais um software a sua utilização está abaixo das expectativas. Por outro 

lado, há alguma resistência à utilização da mesma, dado o reduzido número de colaboradores 

do departamento e à proximidade física no local de trabalho.  

5.4 Mapa de indicadores de avaliação do desempenho 

A Porto Ambiente apresenta três grupos distintos de KPI (Figura 18), nomeadamente, (1) KPI 

internos, (2) KPI propostos pela CMP, enquanto delegatária da responsabilidade da gestão de 

resíduos e limpeza do espaço público do município do Porto, e (3) KPI exigidos pela ERSAR, 

enquanto entidade reguladora do serviço de gestão de resíduos. 
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Figura 18. Grupos de KPI da Porto Ambiente. 

Os KPI internos são da responsabilidade do Departamento dos RH e estão relacionados com a 

“Produtividade do trabalhador no serviço de recolha”; “Absentismo”; “Gasto médio mensal por 

trabalhador (12 meses) ”; “Taxa de trabalho extraordinário”; “Índice de frequência de acidentes 

de trabalho” e “Cumprimentos do plano de formação”. Estes KPI apresentam periodicidade 

mensal ou trimestral (Anexo D). 

Trimestralmente, a Porto Ambiente tem a obrigatoriedade de fornecer à CMP evidências da 

qualidade do serviço prestado, nomeadamente o grau de cumprimento dos objetivos estipulados 

no contrato de gestão delegada, de acordo com indicadores definidos (Anexo E). Estes são 

indicadores financeiros, económicos, orçamentais, de recursos humanos e atividade 

(nomeadamente, número de quilómetros varridos, quantidade de resíduos recolhidos, entre 

outros).  

A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) avalia anualmente o 

desempenho das entidades gestoras (Porto Ambiente) através de um conjunto de indicadores 

de avaliação da qualidade do serviço prestado, em termos de sustentabilidade ambiental, gestão 

e adequação do serviço às necessidades dos cidadãos (ERSAR and LNEC 2018).  

De forma geral, os KPI atualmente existentes focam-se na qualidade do serviço prestado e no 

equilíbrio financeiro da empresa. Como tal, propõe-se a implementação de indicadores que 

visam avaliar o desempenho pessoal dos colaboradores, processos internos, comunicação, 

conhecimento e aprendizagem, e inovação, numa perspetiva individual e de departamento. 

Integrados na perspetiva de departamento, apresentam-se de seguida os KPI propostos para o 

DPI&D. É importante referir que estes indicadores são transversais aos demais departamentos 

da Porto Ambiente: 

● Otimizar comunicação com o Departamento de Produção; 

● Identificar e aplicar as melhores práticas para os serviços de recolha e limpeza do espaço 

público; 

● Implementar e incrementar cultura de melhoria contínua; 

● Formação ajustada aos colaboradores do DPI&D;  

● Adequação dos sistemas de informação às necessidades do DPI&D;  

 

Melhorar comunicação com o Departamento de Produção. Sendo o DPI&D responsável 

pelo planeamento do serviço de recolha e limpeza do espaço público é relevante manter uma 

boa relação com os responsáveis operacionais, nomeadamente chefia e encarregados de serviço, 
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de forma a facilitar a comunicação e resolver problemas mais eficazmente. Este indicador é 

representado pelo número de reuniões efetuadas por mês com a equipa de produção. Define-se 

como meta 2 reuniões mensais.  

Identificar e aplicar as melhores práticas para os serviços de recolha e limpeza do espaço 

público. Este KPI está relacionado com a capacidade e necessidade de desenvolver e 

implementar projetos inovadores da responsabilidade do DPI&D. É como tal importante avaliar 

o empenho em buscar novas soluções e implementá-las. O indicador é definido pelo número de 

projetos em curso. Considera-se como “em curso” os projetos ou candidaturas a projetos 

aprovados. Definiu-se como meta 2 projetos em curso em simultâneo. Este indicador permite 

avaliar o grau de empenho da equipa de PI&D em aplicar novas práticas e soluções no serviço 

prestado aos munícipes. 

Implementar e incrementar cultura de melhoria contínua. Dada a indefinição de processos 

e procedimentos do departamento, sugere-se a introdução de metodologias Kaizen que reportam 

as sugestões de melhorias e implementação das mesmas por parte das equipas de departamento, 

nomeadamente, o DPI&D. Este indicador reflete as sinergias intra e interdepartamentais. O 

indicador é definido pelo número de melhorias contínuas implementadas por ano e por 

departamento, sendo que se definiu como meta a implementação de 3 melhorias contínuas. Tal, 

incentiva a introdução de melhorias ao longo dos processos internos, de tal forma que, controlar 

o número de melhorias introduzidas, irá resultar, de forma global, na melhoria dos processos 

da empresa. 

Formação adequada aos colaboradores. À luz do código do trabalho (Lei nº 7/2009, de 12 

de fevereiro e suas alterações) a formação aos colaboradores constitui uma obrigatoriedade do 

empregador. Sendo o DPI&D responsável pela implementação e apresentação de propostas que 

garantam melhorias em termos de eficácia e eficiência do serviço prestado aos munícipes, torna-

se essencial a formação aos colaboradores. O indicador é definido pelo número de horas de 

formação aos colaboradores do DPI&D. Estabeleceu-se como meta 100 horas/ano/colaborador 

do DPI&D. A ação de formação é proposta pelo chefe de equipa ou diretor de operação. Os 

colaboradores técnicos podem também sugerir a formação em áreas que consideram 

pertinentes, validadas, numa primeira fase, pelo chefe de equipa (responsável de departamento), 

e posteriormente pelo Diretor de Operação. A equipa de RH tem a responsabilidade de aprovar 

as respetivas propostas. A formação pode ser complementada com a participação em 

conferências, colóquios, palestras. 

Adequar sistemas de informação às necessidades dos colaboradores. Os sistemas de 

informação constituem uma parte importante no desempenho das tarefas dos colaboradores. É 

portanto fundamental que os SI estejam ajustados às suas necessidades, garantindo o 

desempenho das tarefas de forma eficiente. Para medir a qualidade dos SI propõe-se a 

realização anual de um inquérito aos colaboradores (Anexo F). Considera-se como meta a 

média aritmética dos resultados do inquérito igual ou superior a 75%. 

O desempenho dos colaboradores reflete a motivação e desempenho dos mesmos na realização 

das suas tarefas. Propõe-se, numa perspetiva individual, a avaliação anual do Desempenho dos 

colaboradores através do preenchimento de um inquérito (Anexo G). O inquérito está dividido 
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em três categorias, (1) Visão geral, (2) Habilidades técnicas e Desempenho do colaborador e 

(3) Desempenho do chefe de equipa. O preenchimento do inquérito pressupõe o seguinte: 

● Autoavaliação do colaborador (Pontos 1 e 2 do inquérito, respetivamente, “Visão geral” 

e “Desempenho do colaborador”), posteriormente submetida ao chefe de equipa 

(avaliador); 

● Avaliação do chefe de equipa (avaliador); 

● Reunião entre colaborador (avaliado) e chefe de equipa (avaliador). O avaliador deve 

tomar conhecimento integral da autoavaliação do colaborador. A reunião é o momento 

para esclarecer quaisquer dúvidas de ambas as partes. O avaliador deve incentivar o 

diálogo. 

● Os colaboradores que desempenham cargos de chefia devem preencher o Ponto 3 

(“Desempenho do chefe de equipa”) do inquérito dedicado à gestão de equipas. 

O inquérito é de resposta aberta. Este tipo de inquérito é mais rico em informação e ao mesmo 

tempo exige uma avaliação mais complexa comparativamente aos inquéritos de resposta 

fechada. Por este motivo o avaliador deve ser o mais objetivo e claro possível. Existe um nível 

de verificação final que garante que os critérios de avaliação são transversais a todos os 

departamentos da organização.  

Adequados à realidade da Porto Ambiente, a elaboração dos KPI propostos, em particular os 

relacionados com o desempenho dos colaboradores, consideraram a prática de duas empresas 

multinacionais neste âmbito. Foram consultados dois colaboradores de empresas distintas, uma 

portuguesa e outra britânica, sobre o processo de avaliação de desempenho nas suas empresas, 

tendo-se incluído essas perspetivas nos indicadores apresentados.  
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 Conclusões e desenvolvimentos futuros  

A criação de uma empresa municipal permite um melhor desempenho em termos de eficiência 

e eficácia comparativamente às burocracias locais (Tavares 2017). Este objetivo é 

acompanhado de uma reestruturação organizacional, tecnológica e procedimental. No âmbito 

da estruturação do DPI&D da Porto Ambiente foi definido como objetivo do projeto de 

dissertação a identificação e análise dos processos chave do departamento, de forma a 

identificar as lacunas existentes e propor soluções ou melhorias ao modelo atual. 

A recolha de informação necessária ao mapeamento dos processos internos foi efetuada 

recorrendo a entrevistas semiestruturadas, observação direta e observação participante, 

enquanto colaboradora do DPI&D. Para cada um dos processos chave desenvolveram-se 

diagramas de processos, utilizando para tal as ferramentas de modelação: SIPOC (Supplier, 

Inputs, Process, Outputs, Customers), matriz de responsabilidade e swimlane. Foram definidos 

indicadores chave de performance de forma a avaliar o desempenho individual dos 

colaboradores e do departamento em estudo. Com base na informação recolhida e estruturada, 

registaram-se sucintamente as dificuldades e lacunas existentes, apresentando-se para cada uma 

delas oportunidades de melhoria. Para tal, utilizou-se a metodologia de FCA (Factos-Causas-

Ações). 

A análise da modelação dos processos chave (As-Is) permitiu uma melhor perceção das lacunas 

e alterações necessárias à melhoria do modelo atual. De realçar, a validação da informação que 

transitou da CMP, sendo a equipa de PI&D a responsável pela gestão e qualidade da mesma. 

Tal permitirá a tomada de decisões bem fundamentadas, direcionadas para a resolução eficaz 

dos problemas do dia-a-dia.  

De entre outras lacunas é importante referir a necessidade de integrar os diferentes softwares 

utilizados pela equipa de PI&D, uniformizar as bases de dados e a estrutura dos dados. Outra 

das lacunas identificadas está relacionada com a desorganização dos processos e procedimentos 

como causa de constrangimentos no desempenho e motivação dos colaboradores; assim como 

a negligência na priorização das tarefas a realizar. Verificou-se ainda a dependência da equipa 

de PI&D relativamente à equipa de produção, nomeadamente, os encarregados de serviço.  

Os indicadores chave de desempenho definidos permitem a avaliação do desempenho 

individual dos colaboradores e do departamento. De referir, a “melhoria na comunicação com 

o departamento de produção”; Estudo e aplicação das melhores práticas nos serviços de recolha 

e limpeza do espaço público”; “Incremento da cultura de melhoria contínua”; “Formação 

adequada dos colaboradores do DPI&D” e “Adequação dos sistemas de informação às 

necessidades dos colaboradores”. A avaliação do desempenho individual baseia-se no 

preenchimento de um inquérito de autoavaliação e avaliação do superior hierárquico imediato. 

Durante o período da dissertação não foi possível implementar e avaliar os referidos KPI devido 

a limitações de tempo e ao momento de mudança no qual a empresa se encontra. 

As constantes alterações em termos de metodologias de trabalho e possível aquisição de novo 

software, dificultaram, ao longo do período do trabalho, a organização da informação e a 

modelação dos processos.  
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Relativamente a desenvolvimentos futuros propõe-se a aplicação da metodologia deste projeto 

às restantes áreas da empresa, nomeadamente, financeira, recursos humanos, e 

produção/operação. A definição dos processos críticos e a análise das interações e dependências 

dos intervenientes nos processos complementará o projeto desenvolvido e contribuirá para um 

ambiente de melhoria contínua.  

Propõe-se o desenvolvimento de uma ferramenta, por exemplo, um dashboard, que permita a 

avaliação dos KPI da Porto Ambiente de forma automatizada. Esta ferramenta permitirá 

uniformizar os dados provenientes de fontes externas distintas, garantindo a obtenção de 

informação de qualidade. Para além da qualidade da informação, é importante referir o ganho 

de tempo das equipas para a realização de outras tarefas, e a diminuição de erros sistemáticos. 

Propõe-se ainda, como trabalho futuro, o desenho da arquitetura dos sistemas de informação da 

Porto Ambiente, nomeadamente o estudo das relações e dependências dos diferentes softwares. 

Tal fomentará a implementação de melhorias com vista a satisfazer as necessidades dos 

colaboradores em SI.  

A partilha de informação e comunicação entre a Porto Ambiente e a empresa prestadora de 

serviços responsável pela limpeza do espaço público é um aspeto a melhorar, dado o volume 

de trabalho, informação produzida e indefinição dos procedimentos. Como tal, propõe-se o 

mapeamento e análise dos processos com vista a uma gestão eficaz, integrada numa perspetiva 

de melhoria contínua. No mesmo âmbito, é essencial a avaliação dos sistemas de informação. 

O contrato de gestão da limpeza do espaço público prevê a disponibilização de uma plataforma 

que garanta a integração dos sistemas de informação da Porto Ambiente e empresa prestadora. 

No entanto, uma vez que os requisitos de software ainda não foram definidos, propõe-se o 

levantamento dos requisitos e funcionalidades pretendidas para a plataforma, assim como os 

requisitos que garantam a correta integração e comunicação dos sistemas.  
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ANEXO A: Business Model Canvas 
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ANEXO B: Tarifário do serviço de gestão de resíduos propostos pela Porto 

Ambiente para 2018 
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ANEXO C: Guião de Entrevista 

Apresentam-se de seguida as questões colocadas aos colegas do Departamento de Planeamento, 

Investigação e Desenvolvimento (DPI&D). 

 

1. Quais as tarefas que desempenhas enquanto colaboradora do departamento? 

2. Quais as tarefas que exigem maior disponibilidade de tempo? 

3. Quais as maiores dificuldades que sentes na realização das tuas tarefas?  

4. Existem indicadores de desempenho dos colaboradores e do DPI&D? Quais? Podes por 

favor dar a tua opinião relativamente aos indicadores de desempenho que deveriam ser 

desenvolvidos e implementados? 
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ANEXO D: Indicadores Internos – Porto Ambiente 

Apresentam-se de seguida os indicadores internos definidos: 

P1 – Produtividade do trabalhador no serviço de recolha seletiva 

Indica a produtividade/hora dos trabalhadores da recolha seletiva, e resulta da aplicação da 

seguinte fórmula: 

𝑃1 =  (𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙ℎ𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑡)) 

/ (𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠 (ℎ) ) 

O cálculo do indicador tem uma periodicidade mensal. 

 

P2 – Absentismo 

Indica a taxa de absentismo dos colaboradores da empresa, e resulta da aplicação da seguinte 

fórmula: 

𝑃2 =  (𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠) / (𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠)  ×  100 

O cálculo do indicador tem uma periodicidade mensal. 

 

P3 – Gasto médio mensal por trabalhador (12 meses) 

Indica o gasto médio com os recursos humanos, e resulta da aplicação da seguinte fórmula: 

𝑃3 =  (𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑖𝑠) / (𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑚ê𝑠) 

O cálculo do indicador tem uma periodicidade mensal. 

 

P4 – Taxa de trabalho extraordinário 

Indica o peso de trabalho extraordinário em relação às horas “normais”, e resulta da aplicação 

da seguinte fórmula: 

𝑃4 =  (𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑜) / (𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜) 

O cálculo do indicador tem uma periodicidade mensal. 

 

P5 – Índice de frequência de acidentes de trabalho 

Indica o nível de segurança no trabalho e impacto das medidas de mitigação tomadas, resulta 

da aplicação da seguinte fórmula: 

𝑃5 =  (𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) / (𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑚 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠)  ×  1000000 
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O cálculo do indicador tem uma periodicidade mensal. 

 

P6 – Cumprimento do plano de formação 

Indica a taxa de execução das formações planeadas e resulta da aplicação da seguinte fórmula: 

𝑃6 =  (𝑁º 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çõ𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠) / (𝑁º 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çõ𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠) 

O cálculo do indicador tem uma periodicidade trimestral. 
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ANEXO E: KPI – Câmara Municipal do Porto 

A cobertura e qualidade do serviço prestado pela Porto Ambiente será aferida através dos seguintes indicadores: 

Indicador Descrição Fórmula de cálculo Nível de Classificação 

Q1.1 

Acessibilidade ao serviço 

de recolha de resíduos 

Acessibilidade dos utilizadores aos 

serviços de recolha nos locais de 

deposição indiferenciada de resíduos, 

num raio não superior a 100 (cem) 

metros, tendo por base o local de 

produção dos mesmos 

𝑄1.1 =  (𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑜𝑗𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) 

/ (𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑜𝑗𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)  ×  100 

 

Prestação Ineficaz: 0%≤Q1 <96% 

Prestação Eficaz: 96%≤Q1 <99% 

Prestação Muito Eficaz: 99%≤Q1≤100% 

Q1.2 

Acessibilidade ao serviço 

de recolha de resíduos 

Acessibilidade dos utilizadores aos 

serviços de recolha nos locais de 

deposição seletiva de resíduos, num 

raio não superior a 100 (cem) metros, 

tendo por base o local de produção dos 

mesmos 

𝑄1.2 =  (𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑜𝑗𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) 

/ (𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑜𝑗𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)  ×  100 

 

Prestação Ineficaz: 0%≤Q1<70% 

Prestação Eficaz: 70%≤Q1<90% 

Prestação Muito Eficaz: 90%≤Q1≤100% 

Q2.1 

Lavagem e higienização de 

equipamentos 

Frequência de lavagem de contentores 

de deposição indiferenciada de 

resíduos urbanos 

𝑄2.1 =  (𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒) 

/ (𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) 

Prestação Ineficaz: 0≤Q2<14 ou Q2>24 

Prestação Eficaz: 14≤Q2<22 

Prestação Muito Eficaz: 22≤Q2≤24 

Q2.2 

Lavagem e higienização de 

equipamentos 

Frequência de lavagem de contentores 

de deposição seletiva de resíduos 

urbanos 

𝑄2.2 =  (𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒) 

/ (𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) 

Prestação Ineficaz: 0 ≤ Q2 <4,5 ou Q2> 6 

Prestação Eficaz: 4,5≤Q2 <5,5 

Prestação Muito Eficaz: 5,5≤Q2≤6 

Q3 

Abrangência do serviço de 

limpeza do espaço público 

Garantia da acessibilidade dos 

munícipes ao serviço de limpeza do 

espaço público 

Q3 = (Distância efetiva de limpeza (km)) / (Distância prevista de 

limpeza (km)) × 100 

Prestação Ineficaz: Q3 <95% 

Prestação Eficaz: 95%≤Q3 <98% 

Prestação Muito Eficaz: Q3≥98% 

Q4 

Satisfação dos utilizadores 

Rácio entre os utilizadores satisfeitos 

com o serviço prestado, relativamente 

ao total de utilizadores 

Q4= (Nº de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos) / (Nº total 

de utilizadores) × 100 

Prestação Ineficaz: Q4 <75% 

Prestação Eficaz: 75%≤Q4 <85% 
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Indicador Descrição Fórmula de cálculo Nível de Classificação 

Prestação Muito Eficaz: Q4≥85% 

Q5 

Resposta a sugestões e 

reclamações 

Percentagem de reclamações ou 

sugestões que foram alvo de resposta 

no prazo não superior a 22 dias úteis 

Q5= (Nº sugestões e reclamações com resposta atempada) / (Nº 

total de sugestões e reclamações) × 100 

Prestação Ineficaz: Q5 <85% 

Prestação Eficaz: 85%≤Q5 <95% 

Prestação Muito Eficaz: Q5 ≥ 95% 
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ANEXO E: KPI – Câmara Municipal do Porto (Continuação) 

O desempenho ambiental da Porto Ambiente será aferido através dos seguintes indicadores: 

Indicador Descrição Fórmula de cálculo Nível de Classificação 

D1 

Metas de gestão de 

resíduos 

Cumprimento das metas de gestão de 

resíduos decorrentes das imposições dos 

Planos Estratégicos em vigor 

O cálculo das metas deverá seguir a fórmula de cálculo constante do 

respetivo Plano Estratégico 

Prestação Ineficaz: Não assegura o 

cumprimento de pelo menos uma das metas 

Prestação Eficaz: Assegura o cumprimento 

de todas as metas 

Prestação Muito Eficaz: Supera os valores 

alvo definidos para pelo menos uma das 

metas 

D2 

Educação e 

sensibilização 

Verificação de resultados positivos 

decorrentes de campanhas/projetos de 

sensibilização e educação desenvolvidos 

pela empresa 

D2 = (Nº de campanhas com resultados positivos) / (Nº total de 

campanhas realizadas) × 100 

Prestação Ineficaz: D2<50% 

Prestação Eficaz: 50%≤D2<75% 

Prestação Muito Eficaz: D2≥75% 

D3.1 

Ruído 

Valor médio das emissões sonoras das 

viaturas pesadas de recolha 

indiferenciada de resíduos 

D3.1 = (∑Nível sonoro estacionário das viaturas(dB(A))) / (Nº total de 

viaturas) 

Prestação Ineficaz: D3>82 dB(A) 

Prestação Eficaz: D3=82 dB(A) 

Prestação Muito Eficaz: D3<82 dB(A) 

D3.2 

Ruído 

Valor médio das emissões sonoras das 

viaturas pesadas de recolha seletiva de 

resíduos 

D3.2 = (∑Nível sonoro estacionário das viaturas (dB(A))) / Nº total de 

viaturas) 

Prestação Ineficaz: D3>82 dB(A) 

Prestação Eficaz: D3=82 dB(A) 

Prestação Muito Eficaz: D3<82 dB(A) 

D4.1 

Poluição atmosférica 

Valor médio das emissões de dióxido de 

carbono (CO2) das viaturas pesadas de 

recolha indiferenciada de resíduos 

D4.1 = (∑Emissões de CO2 das viaturas (kgCO2)) / (Quantidade de 

resíduos recolhidos indiferenciadamente (t))  

Prestação Ineficaz: D4>13 kgCO2⁄t 

Prestação Eficaz: 12 kgCO2⁄t<D4≤13 

kgCO2⁄t 

Prestação Muito Eficaz: 0 kgCO2⁄t≤D4≤12 

kgCO2⁄t 
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D4.2 

Poluição atmosférica 

Valor médio das emissões de dióxido de 

carbono (CO2) das viaturas de recolha 

seletiva multimaterial de resíduos 

D4.2 = (∑Emissões de CO2 das viaturas (kgCO2)) / (Quantidade de 

resíduos recolhidos seletivamente (t))  

Prestação Ineficaz: D4>31 kgCO2⁄t 

Prestação Eficaz: 29 kgCO2⁄t<D4≤31 kgCO2 

Prestação Muito Eficaz: 0 kgCO2⁄t≤D4≤29 

kgCO2 

D4.3 

Poluição atmosférica 

Valor médio das emissões de dióxido de 

carbono (CO2) das viaturas de recolha 

seletiva de resíduos orgânicos 

D4.3 = (∑Emissões de CO2 das viaturas (kgCO2)) / (Quantidade de 

resíduos recolhidos seletivamente (t)) 

Prestação Ineficaz: D4>35 kgCO2 

Prestação Eficaz: 30 kgCO2<D4≤35 kgCO2 

Prestação Muito Eficaz: 0 kgCO2≤D4≤30 

kgCO2 

D4.4 

Poluição atmosférica 

Valor médio das emissões de dióxido de 

carbono (CO2) das viaturas de recolha 

seletiva de outros resíduos 

D4.4 = (∑Emissões de CO2 das viaturas (kgCO2)) / (Quantidade de 

resíduos recolhidos seletivamente (t))  

Prestação Ineficaz: D4>40 kgCO2 

Prestação Eficaz: 30 kgCO2<D4≤40 kgCO2 

Prestação Muito Eficaz: 0 kgCO2≤D4≤30 

kgCO2 
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ANEXO E: KPI – Câmara Municipal do Porto (Continuação) 

A produtividade da Porto Ambiente será aferida através dos seguintes indicadores: 

Indicador Descrição Fórmula de cálculo Nível de Classificação 

P1 

Produtividade do 

trabalhador no serviço 

de recolha de resíduos 

Rácio entre a quantidade anual de 

resíduos recolhidos seletivamente e o 

número de trabalhadores afetos à recolha 

seletiva 

P1 = (Quantidade anual de resíduos recolhidos seletivamente (t)) / (Nº 

de trabalhadores operacionais) 

Prestação Ineficaz: P1<250 t/trab. 

Prestação Eficaz: 250 t⁄(trab.)≤P1<300 

t⁄(trab.) 

Prestação Muito Eficaz: P1≥300  t⁄(trab.) 

P2 

Estrutura de pessoal 

administrativo 

Rácio entre a estrutura de pessoal 

administrativo face à estrutura de 

pessoal operacional 

P2 = (Nº de trabalhadores não operacionais) / (Nº de trabalhadores 

operacionais) × 100 

Prestação Ineficaz: P2>25% 

Prestação Eficaz: 20%<P2≤25% 

Prestação Muito Eficaz: P2≤20% 

P3 

Absentismo 

Taxa de absentismo dos colaboradores 

dos serviços de recolha seletiva de 

resíduos 

P3 = [1 - (∑ Nº de horas de trabalho efetivas) / (∑ Nº de horas de trabalho 

potenciais)] × 100 

Prestação Ineficaz: P3>10% 

Prestação Eficaz: 7%<P3≤10% 

Prestação Muito Eficaz: P3≤7% 
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ANEXO E: KPI – Câmara Municipal do Porto (Continuação) 

A eficiência operacional e de gestão da Porto Ambiente será aferida através dos seguintes indicadores: 

Indicador Descrição Fórmula de cálculo Nível de Classificação 

E1 

Orçamento de exploração 

Grau de execução do orçamento de 

exploração anual 
E1 = Compromissos / (Orçamento Disponível) × 100 

Prestação Ineficaz: E1<90% 

Prestação Eficaz: 90%≤E1<95% 

Prestação Muito Eficaz: E1≥95% 

E2 

Plano de atividades 

Taxa de cumprimento do plano de 

atividades anual 

E2 = (Nº de atividades desenvolvidas de acordo com o 

plano) / (Nº total de atividades definidas no plano) 

Prestação Ineficaz: E2<90% 

Prestação Eficaz: 90%≤E2<95% 

Prestação Muito Eficaz: E2≥95% 

E3 

Gastos com pessoal 

Nível de gasto anual médio por 

trabalhador 

E3 = (Total anual de gastos com pessoal (€)) / (Nº médio 

de trabalhadores do ano) 

Prestação Ineficaz: E3>25 000  €⁄trabalhador 

Prestação Eficaz: 23 000 €⁄(trab.)<E3≤25 000  

€⁄(trab.) 

Prestação Muito Eficaz: E3≤23 000  €⁄trabalhador 

E4 

Gastos indiretos 

Rácio de gastos indiretos anuais 

relativamente aos gastos totais 

E4 = (Gastos indiretos das atividades regulada e não 

regulada (€)) / (Total de gastos anuais (€)) × 100 

 

Prestação Ineficaz: E4>10% 

Prestação Eficaz: 6%<E4≤10% 

Prestação Muito Eficaz: E4≤6% 

E5 

Gestão de tesouraria 

Cumprimento dos prazos de 

pagamento a fornecedores e 

restantes credores 

E5 = (Nº de pagamentos dentro do prazo definido) / (Nº 

total de pagamentos) × 100  

Prestação Ineficaz: E5<90% 

Prestação Eficaz: 90%≤E5<95% 

Prestação Muito Eficaz: E5≥95% 
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E6 

Eficiência na utilização da 

frota do serviço de recolha 

seletiva de resíduos 

Rentabilização anual das viaturas de 

recolha seletiva  

 

E6=(∑ Nº de horas de paragem)/(∑ Nº de horas de serviço) 

Prestação Ineficaz: E6>0,15 

Prestação Eficaz: 0,1<E6≤0,15 

Prestação Muito Eficaz: E6≤0,1 

E7.1 

Eficiência na utilização de 

recursos energéticos no 

serviço de recolha 

indiferenciada de resíduos 

Rácio anual do consumo de 

combustível no serviço de recolha 

indiferenciada por quantidade de 

resíduos recolhidos 

E7.1 = (Combustível consumido (tep)) / (Quantidade de 

resíduos recolhidos indiferenciadamente (t)) × 1000 

Prestação Ineficaz: E7>4,5 tep⁄1000t 

Prestação Eficaz: 4 tep⁄1000t<E7≤4,5 tep⁄1000t 

Prestação Muito Eficaz: 0 tep⁄1000t≤E7≤4 

tep⁄1000t 

E7.2 

Eficiência na utilização de 

recursos energéticos no 

serviço de recolha seletiva 

de resíduos 

Rácio anual do consumo de 

combustível no serviço de recolha 

seletiva multimaterial por 

quantidade de resíduos recolhidos 

E7.2 = (Combustível consumido (tep)) / (Quantidade de 

resíduos recolhidos seletivamente (t)) × 1000 

Prestação Ineficaz: E7>10,5 tep⁄1000t 

Prestação Eficaz: 10 tep⁄1000t<E7≤10,5 tep⁄1000t 

Prestação Muito Eficaz: 0 tep⁄1000t≤E7≤10 

tep⁄1000t 

E7.3 

Eficiência na utilização de 

recursos energéticos no 

serviço de recolha seletiva 

de resíduos 

Rácio anual do consumo de 

combustível no serviço de recolha 

seletiva de orgânicos por quantidade 

de resíduos recolhidos 

E7.3 = (Combustível consumido (tep)) / (Quantidade de 

resíduos recolhidos seletivamente (t)) × 1000 

Prestação Ineficaz: E7>12 tep⁄1000t 

Prestação Eficaz: 10 tep⁄1000t<E7≤12 tep⁄1000t 

Prestação Muito Eficaz: 0 tep⁄1000t≤E7≤10 

tep⁄1000t 

E7.4 

Eficiência na utilização de 

recursos energéticos no 

serviço de recolha seletiva 

de resíduos 

Rácio anual do consumo de 

combustível no serviço de recolha 

seletiva de outros resíduos por 

quantidade recolhida 

E7.4 = (Combustível consumido (tep)) / (Quantidade de 

resíduos recolhidos seletivamente (t)) × 1000 

Prestação Ineficaz: E7>15 tep⁄1000t 

Prestação Eficaz: 10 tep⁄1000t<E7≤15 tep⁄1000t 

Prestação Muito Eficaz: 0 tep⁄1000t≤E7≤10 

tep⁄1000t 
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E8 

Rentabilização do Parque de 

Viaturas 

Rácio anual entre a quantidade de 

resíduos recolhidos 

indiferenciadamente e a capacidade 

instalada de viaturas de recolha de 

resíduos indiferenciados 

E8 = (Quantidade de resíduos recolhidos 

indiferenciadamente (t)) / (Capacidade instalada de 

viaturas de recolha (m3)) × 1000 

Prestação Ineficaz: 0≤E8<390 e E8≥550 

Prestação Eficaz: 390≤E8<450 e 500≤E8<550 

Prestação Muito Eficaz: 450≤E8<500 

E9 

Grau de otimização dos 

circuitos de recolha 

Rácio anual entre o número de 

deslocações a equipamentos de 

deposição de resíduos sem realizar a 

sua recolha e o número total de 

deslocações realizadas 

E9= (Nº de deslocações improdutivas) / (Nº total de 

deslocações) × 100 

Prestação Ineficaz: E9>30% 

Prestação Eficaz: 15%<E9≤30% 

Prestação Muito Eficaz: E9≤15% 
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ANEXO F: Inquérito de Avaliação dos Sistemas de Informação 

O inquérito que se apresenta de seguida pretende avaliar o grau de satisfação e adequação dos 

Sistemas de Informação (SI) do Departamento de Planeamento, Desenvolvimento e 

Investigação da Porto Ambiente. Assinale por favor com uma cruz a opção que mais se adequa. 

1. Os Sistemas de Informação são adequados às necessidades das suas funções? 

 Muito Inadequado  Inadequado  Adequado  Muito Adequado 

 

2. A informação de que necessita encontra-se dispersa e precisa de usar diferentes 

softwares para aceder à mesma? 

 Discordo totalmente  Discordo  Concordo  Concordo totalmente 

 

3. Confia nos Sistemas de Informação com que trabalha? 

 Discordo totalmente  Discordo  Concordo  Concordo totalmente 

 

4. Acede de forma simples e rápida à informação de que necessita? 

 Discordo totalmente  Discordo  Concordo  Concordo totalmente 

 

5. A informação que utiliza está geralmente no formato que pretende ou necessita de a 

trabalhar antes de a usar?  

 Discordo totalmente  Discordo  Concordo  Concordo totalmente 

 

Indique, por favor, as principais dificuldades e oportunidades de melhoria dos sistemas de 

informação que utiliza. 
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ANEXO G: Inquérito sobre Desempenho dos Colaboradores 

Este inquérito é constituído por três fases: 

● Autoavaliação do colaborador, que posteriormente submete a sua avaliação ao chefe de 

equipa (avaliador); 

● Avaliação do chefe de equipa (avaliador); 

● Reunião entre colaborador (avaliado) e chefe de equipa (avaliador). O avaliador deve 

tomar conhecimento integral da autoavaliação do colaborador. A reunião é o momento 

para esclarecer quaisquer dúvidas de ambas as partes. O avaliador deve incentivar o 

diálogo. 

O inquérito está dividido em três categorias: (1) Visão Geral, (2) Desempenho do Colaborador 

e (3) Desempenho do Chefe de Equipa. 

Para a avaliação dos indicadores definidos em cada uma das categorias propõe-se uma “Escala 

de Avaliação” de 1 a 5, sendo que 1 corresponde a expectativas abaixo do esperado e 5 

corresponde à superação das expectativas. 

Escala de Avaliação Descrição 

(1) Não corresponde Abaixo das expectativas, necessidade de melhorias significativas. 

(2) Corresponde parcialmente Não corresponde às expectativas, são necessárias algumas melhorias. 

(3) Corresponde plenamente Corresponde plenamente às expectativas, de forma sólida e sustentável. 

(4) Excede as expectativas Frequentemente excede as expectativas; é reconhecido por estar acima do 

padrão. 

(5) Excecional Constantemente excede as expectativas, reconhecido como padrão de 

Excelência para os outros. 
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1. VISÃO GERAL 

Apresentam-se de seguida os indicadores considerados na “Visão Geral”. 

1.1. Evolução da experiência 

Resultados 

esperados 

Progressos na capacidade de gestão dos desafios propostos, assim como aumento 

da responsabilidade. 

Medição ● Tomar a responsabilidade dos projetos nos quais está envolvido; 

● Gerir e entregar um trabalho com qualidade, e sempre que aplicável, 

dentro do prazo. 

Comentários do 

colaborador 

<a preencher pelo colaborador a ser avaliado> 

Comentários do 

avaliador 

<a preencher pelo avaliador> 

Avaliação final <a preencher pelo avaliador com base na escala de avaliação definida anteriormente> 

 

1.2. Progresso das capacidades técnicas 

Resultados 

esperados 

Melhorar conhecimentos em Arcgis®, assim como os conhecimentos em 

metodologias de gestão de resíduos e limpeza do espaço público. 

Medição ● Concretização de trabalhos com qualidade; 

● Utilização dos conhecimentos técnicos para trazer valor para a 

empresa; 

● Levar a cabo projetos relacionados com gestão de resíduos e 

limpeza do espaço público. 

Comentários do 

colaborador 

<a preencher pelo colaborador a ser avaliado> 

Comentários do 

avaliador 

<a preencher pelo avaliador> 

Avaliação final <a preencher pelo avaliador com base na escala de avaliação definida anteriormente> 

 

1.3. Assumir tarefas de orientação dos estagiários. A Porto Ambiente recebe alunos do 

ensino superior que pretendam realizar dissertação em ambiente empresarial ou 

relatório de estágio. 

Resultados 

esperados 

Cumprimento dos objetivos propostos para o projeto. 

Medição Introduzir e acompanhar o estagiário, alcançando um progresso tangível 

(relatório de estágio ou dissertação). 
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Comentários do 

colaborador 

<a preencher pelo colaborador a ser avaliado> 

Comentários do 

avaliador 

<a preencher pelo avaliador> 

Avaliação final <a preencher pelo avaliador com base na escala de avaliação definida anteriormente> 

 

2. DESEMPENHO DO COLABORADOR  

Apresentam-se de seguida os indicadores considerados nas “Habilidades e desempenho do 

colaborador”.  

2.1. Habilidades e resultados 

Descrição Principais concretizações que contribuíram para o sucesso da empresa 

Comentários do 

colaborador 

<a preencher pelo colaborador a ser avaliado> 

Comentários do 

avaliador 

<a preencher pelo avaliador> 

Avaliação final <a preencher pelo avaliador com base na escala de avaliação definida anteriormente> 

 

2.2. Valores 

Descrição ● Demonstra e alinha-se com os valores da empresa; 

● Rigoroso em salvaguardar práticas e padrões de trabalho; 

● Encoraja ativamente os outros e reconhece-se um comportamento 

exemplar; 

● Ético e honesto; exibe um alto padrão de fazer o que é certo; 

● Exibe integridade e promove confiança e respeito em ações com 

colegas de trabalho, parceiros e outros; 

Comentários do 

colaborador 

<a preencher pelo colaborador a ser avaliado> 

Comentários do 

avaliador 

<a preencher pelo avaliador> 

Avaliação final <a preencher pelo avaliador com base na escala de avaliação definida 

anteriormente> 

 

2.3. Conhecimentos e capacidades aplicados 

Descrição ● Demonstra competência técnica nas tarefas exigidas; 

● Demonstra pragmatismo e desembaraço no trabalho desenvolvido; 
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● Procura melhorar o conhecimento e as habilidades através de 

atividades de desenvolvimento, ações de formação, etc; 

● Aplica conhecimentos e experiência ao trabalho. 

Comentários do 

colaborador 

<a preencher pelo colaborador a ser avaliado> 

Comentários do 

avaliador 

<a preencher pelo avaliador> 

Avaliação final <a preencher pelo avaliador com base na escala de avaliação definida anteriormente> 

 

2.4. Método de trabalho e foco nos resultados 

Descrição  ● Produz trabalho de qualidade que se enquadra nas expectativas; 

● Mantém o compromisso e cumpre os prazos estabelecidos; 

● É responsável pelas próprias ações; 

● Organiza, planeia e gere as tarefas e os tempos de forma eficaz; 

● Demonstra uma abordagem apropriada, criteriosa e oportuna; 

● Demonstra flexibilidade e ajusta-se rapidamente às mudanças; 

● Aceita feedback dos outros colegas e toma medidas para melhorar 

continuamente; 

● Revela integridade e promove confiança e respeito por meio de 

ações. 

Comentários do 

colaborador 

<a preencher pelo colaborador a ser avaliado> 

Comentários do 

avaliador 

<a preencher pelo avaliador> 

Avaliação final <a preencher pelo avaliador com base na escala de avaliação definida anteriormente> 

 

2.5. Resolução de problemas e tomada de decisão 

Descrição  ● Revela capacidade para tomar decisões sólidas e lógicas com 

resultados positivos; 

● Toma decisões com qualidade baseadas nos valores críticos da 

empresa; 

● Mostra coragem para agir e tomar decisões difíceis sob pressão; 

● Identifica e resolve problemas usando o bom senso e uma 

compreensão realista dos problemas; 

Comentários do 

colaborador 

<a preencher pelo colaborador a ser avaliado> 

Comentários do 

avaliador 

<a preencher pelo avaliador> 
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Avaliação final <a preencher pelo avaliador com base na escala de avaliação definida anteriormente> 

 

2.6. Comunicação 

Descrição  ● Clareza na escrita e fala; 

● Expõe ponto de vista de forma eficaz e persuasiva; 

● Sabe ouvir; 

● Adequa o seu diálogo à pessoa com quem está a falar; 

● Partilha proactivamente informação e feedback necessários;  

Comentários do 

colaborador 

<a preencher pelo colaborador a ser avaliado> 

Comentários do 

avaliador 

<a preencher pelo avaliador> 

Avaliação final <a preencher pelo avaliador com base na escala de avaliação definida anteriormente> 

 

2.7. Construção de relações e trabalho em equipa 

Descrição  ● Ajuda de forma voluntária e proactiva os outros colaboradores 

proporcionando um ambiente de trabalho em equipa; 

● Mantém uma visão orientada para a solução enquanto trabalha com 

os outros, mesmo em situações de maior pressão; 

● Aconselha/orienta os colegas de equipa de forma exemplar; 

● Auxilia de forma contínua na orientação e integração de novos 

colegas de equipa; 

● Cria relações que contribuem para o sucesso da empresa.  

Comentários do 

colaborador 

<a preencher pelo colaborador a ser avaliado> 

Comentários do 

avaliador 

<a preencher pelo avaliador> 

Avaliação final <a preencher pelo avaliador com base na escala de avaliação definida anteriormente> 
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3. DESEMPENHO DO CHEFE DE EQUIPA 

Apenas os colaboradores com cargo de chefia devem preencher os seguintes indicadores. 

 

3.1. Seleção e desenvolvimento de colaboradores (subordinados) 

Descrição  ● Assume a responsabilidade de orientar com sucesso os novos 

colaboradores para o cargo/posição, equipa e empresa; 

● Encoraja os subordinados a procurar novas oportunidades, 

providenciando suporte e recursos; 

● Providencia de forma oportuna conhecimentos e orientações. Passa 

a responsabilidade aos seus subordinados conscientes das suas 

obrigações. 

Comentários do 

colaborador 

<a preencher pelo colaborador a ser avaliado> 

Comentários do 

avaliador 

<a preencher pelo avaliador> 

Avaliação final <a preencher pelo avaliador com base na escala de avaliação definida anteriormente> 

 

3.2. Gerir desempenho dos colaboradores (subordinados) 

Descrição  ● Define claramente o trabalho e as expectativas dos colaboradores 

(subordinados),e monitoriza o seu progresso; 

● Delega tarefas de forma apropriada, contribuindo para o 

desenvolvimento do colaborador; 

● Reconhece e recompensa o bom desempenho dos colaboradores de 

forma oportuna e consistente; 

● Alcança os resultados propostos dentro dos prazos estabelecidos; 

● Assume a responsabilidade pessoal pelo sucesso ou fracasso da 

equipa. 

Comentários do 

colaborador 

<a preencher pelo colaborador a ser avaliado> 

Comentários do 

avaliador 

<a preencher pelo avaliador> 

Avaliação final <a preencher pelo avaliador com base na escala de avaliação definida anteriormente> 

 


