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RESUMO 

A Gestão dos Recursos Humanos na Administração Pública Cabo-verdiana tem sofrido 

profundas mudanças, principalmente com a implementação do Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários. Na Delegação Regional do Desenvolvimento Rural, Ambiente e 

Pesca da Ribeira Grande, Santo Antão e nas demais Instituições Públicas do Estado, as 

políticas e práticas da gestão dos recursos humanos são definidas de acordo com as 

normas, leis, regulamentos e diretrizes para toda a Administração Pública.  

O principal objetivo do estágio foi verificar as diferenças entre a teoria e a prática, 

principalmente no que refere-se as práticas de GRH descritos no relatório. Para alcançar 

tal objetivo fez-se uma pesquisa sobre a gestão dos recursos humanos e as suas práticas, 

enfatizando a prática de formação. 

A formação desempenha um papel preponderante na medida em que visa reforçar as 

capacidades institucionais de modo a adequar as capacidades individuais dos 

funcionários às profundas mudanças que vêm sendo implementadas no seio da 

Administração Pública. 

Durante o estágio e para a elaboração do relatório foram feitas pesquisas através da 

utilização de ferramentas metodológicas como análise documental (principalmente leis, 

decretos-lei e regulamentos) e observação. Com este trabalho pretende-se descrever as 

atividades desenvolvidas. 

 

Palavras-Chave: Gestão dos Recursos Humanos, Formação 
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ABSTRACT 

The Human Resources Management in the Cape Verdean Public Administration has 

been suffering deep changes, mainly with the implementation of the Plan of Positions, 

Careers and Wages. In the Regional Delegation of the Rural, Environmental and 

Fishing Development of Ribeira Grande, Santo Antão Island, and in the other Public 

Institutions of the State, the politics and practices of the human resources management 

are defined in agreement with the norms, laws, regulations and guidelines for all the 

Public Administration.    

The main purpose of the traineeship is to verify the diferences between theory and 

practice, especially when it concerns the Human Resources Management practices 

described in the report. To reach such purpose it was made a research on the human 

resources management and its practices, emphasizing the practice of formation.  

 The formation plays a preponderant role, taking into account that its purpose is to 

reinforce the institutional capacities in order to adapt the individual capacities of the 

employees to the deep changes that have been implemented in the Public 

Administration.   

During the traineeship and for the elaboration of the report there were made researches 

through the use of methodological tools such as documental analysis (mainly laws, 

ordinance-law and regulations) and observation. The purpose of this work is to describe 

the taken activities. 

 

Keywords: Human Resources Management, Training 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente Relatório de Estágio Profissional foi realizado no âmbito da Licenciatura em 

Organização e Gestão de Empresas, na Universidade do Mindelo, como Trabalho de 

Conclusão de Curso -TCC. 

O Estágio decorreu na Delegação Regional do Ministério do Desenvolvimento Rural, 

Ambiente e Pesca de Ribeira Grande, Santo Antão, na Área Funcional Administração e 

Planeamento, mais concretamente na secção de Recursos Humanos, com a duração de 

seis meses (de 09 de Abril de 2014 à 13 de Outubro de 2014), correspondendo a um 

total de 1000 horas. 

A orientação académica foi realizada pela Professora Mestre Sandra Alves Rodrigues, 

docente da Universidade do Mindelo, que acompanhou todo o processo e trabalho 

desenvolvido na elaboração do Relatório de Estágio. Por parte da Delegação, a 

coorientação ficou a cargo da Dr.ª Manuela Coelho Gomes, Coordenadora 

Administrativa, que foi responsável pelo acompanhamento do estágio, ajudando na 

atribuição e coordenação de todas as atividades desempenhadas. 

 

Área de Estágio e a sua Relevância  

A área de estágio foi no âmbito da “Gestão dos Recursos Humanos na Delegação 

Regional do Desenvolvimento Rural, Ambiente e Pesca em Santo Antão”. Optou-se por 

aprofundar este tema, pois trata-se, de uma questão atual e relevante.  

A gestão dos recursos humanos na Administração Pública Cabo-verdiana tem vindo a 

sofrer nos últimos anos profundas mudanças, dado a necessidade de redefinição de 

políticas, medidas e estratégia de gestão de recursos humanos. Essas mudanças advêm 

desde do processo de recrutamento e seleção dos funcionários públicos, avaliação de 

desempenho, formação e desenvolvimento, férias e faltas, com a implementação do 

novo Plano de Cargos, Carreira e Salários - PCCS. 

Com o presente relatório pretende-se verificar as diferenças entre a teoria e prática, 

descrevendo as atividades desenvolvidas durante o estágio, conhecer e aprofundar os 
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conhecimentos sobre a legislação aplicável aos funcionários da Administração Pública 

Cabo-verdiana. Para tal, fez-se uma pesquisa bibliográfica sobre: os conceitos/objetivos 

e praticas da Gestão dos Recursos Humanos – GRH, enfatizando a pratica de formação. 

Também fez-se um levantamento de todas as normas, legislação, e os regulamentos de 

que regem o Ministério de Desenvolvimento Rural - MDR, particularmente as 

aplicáveis às Delegações do MDR. 

 

Justificativa 

Este Relatório de Estágio Profissional justifica pela vontade de aprofundar os 

conhecimentos teóricos e práticos sobre a GRH numa Delegação do Ministério do 

Desenvolvimento Rural, Ambiente e Pesca. O estágio surge como um importante 

instrumento que permite ajustar todo o marco teórico que aprendeu-se ao longo do curso 

à realidade profissional. 

Também a escolha do estágio profissional na área de GRH deve-se ao facto de ser uma 

área interessante e fascinante. 

 

Objetivos  

 Objetivo Geral 

Verificar as diferenças entre a teoria e a prática, principalmente no que refere-se as 

práticas de GRH descritos no relatório. 

 Objetivos Específicos 

Para alcance do objetivo geral, o Estágio Profissional busca atender aos seguintes 

objetivos específicos: 

 Conceituar e identificar algumas praticas da GRH, enfatizando a prática de 

formação; 

 Integrar na Secção de Recursos Humanos, com objetivo de perceber quais as 

funções desempenhadas nesta secção; 

 Verificar as práticas da GRH utilizados na Delegação; 
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 Conhecer as leis aplicáveis à secção relativamente às quais onde a estagiaria irá 

integrar; 

 Colocar em prática os conhecimentos adquiridos sobre os Recursos Humanos - 

RH ao longo do Curso; 

 Apresentar a Delegação sugestões de melhorias; 

 Desenvolver habilidades que lhes permitam desempenhar adequadamente a sua 

futura atividade profissional. 

 

Plano de Estagio 

O presente relatório tem por base um conjunto de atividades genéricas constantes no 

respetivo plano de estágio, nomeadamente: 

 Caracterização da estrutura de RH da EA; 

 Conhecer o regime de organização e gestão de recursos humanos da EA; 

 Atualização dos processos e fichas individuais dos funcionários; 

 Elaboração de plano de formação para os funcionários do Centro Agrícola 

Afonso Martinho; 

 Elaboração de mapas de férias e faltas dos funcionários; 

 Analisar o processo avaliação de desempenho; 

 Acompanhar o processo disciplinar; 

 Elaborar processos de aposentação. 

 

Estrutura do Relatório 

O relatório está estruturado em quatro capítulos. No primeiro capítulo, far-se-á o 

enquadramento teórico, apresentado primeiramente o conceito de Administração 

Pública/Gestão Pública. Será igualmente feita uma caracterização científica da GRH, 

definindo o seu conceito segundo vários autores, apresentando algumas práticas da 

GRH, enfatizando a prática de formação. 



Gestão de Recursos Humanos no Ministério de Desenvolvimento Rural- Delegação de Santo Antão 

Euda dos Santos Delgado  4 

 

O segundo capítulo será dedicado à apresentação e descrição da EA, apresentando a sua 

estrutura organizacional e funcional, bem como tudo o que se refere a GRH nesta 

entidade. 

No terceiro capítulo é apresentar-se-á a metodologia da realização do estágio e do 

relatório, assim como a descrição das atividades desenvolvidas. 

Por fim, no quarto capítulo será feita uma análise crítica de todo o trabalho, 

identificando as competências adquiridas durante a elaboração do estágio e o TCC, bem 

como uma análise da gestão de recursos humanos. No mesmo capítulo serão 

apresentadas os principais constrangimentos encontrados nas atividades realizadas, bem 

como algumas recomendações, com vista a melhoria dos serviços prestados pela E.A. 
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CAPITULO I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Tal como referido anteriormente, neste capítulo, será abordado o conceito da 

Administração Pública/Gestão Pública. Fez-se igualmente uma caracterização científica 

da GRH, apresentando o seu conceito segundo diversos autores, aprontando algumas 

práticas da GRH, com ênfase para a prática de formação. 

 

1.1 Administração Pública/Gestão Pública 

 

1.1.1 Conceitos 

Não existe uma definição consensual sobre o que é a AP. Ela tem como fim a realização 

do bem comum, ou seja, atender ao interesse da coletividade. Segundo Amaral (1987) 

onde quer que exista e se manifeste com intensidade suficiente uma necessidade 

coletiva, aí surgirá um serviço, neste caso o Estado ou outras entidades públicas 

destinado a satisfazê-la, em nome do interesse da coletividade. 

Acrescenta Amaral (2007, p.25) “quando se fala em Administração Pública, tem-se 

presente todo um conjunto de necessidades coletivas cuja satisfação é assumida como 

tarefa fundamental pela coletividade, através de serviços por esta organizados e 

mantidos.” 

Pode-se dizer que a expressão AP pode ser utilizada em dois sentidos: o sentido 

orgânico ou subjetivo e o sentido material ou objetivo. 

Segundo Freitas de Amaral apud por Carvalho (2001), a administração pública em 

sentido orgânico é o sistema de órgãos, serviços e agentes do Estado, bem como das 

demais pessoas coletivas públicas, ou seja entidades criadas pelo Estado, que asseguram 

em nome da coletividade a satisfação regular e contínua das necessidades coletivas de 

segurança, cultura e bem-estar. Ou seja, empregamos a AP o sentido orgânico ou 

subjetivo quando utilizamos a expressão no sentido de organização, referindo-se ao 

próprio Estado, ou a um conjunto de órgãos e entidades com vista a satisfazer as 

necessidades da coletividade. 
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 A AP em sentido material segundo Freitas de Amaral apud por Carvalho (2001) pode 

ser definida como a atividade típica dos serviços públicos e agentes administrativos 

(aqueles que exercem funções públicas) desenvolvidos no interesse geral da 

coletividade, com vista à satisfação regular e contínua das necessidades coletivas de 

segurança, cultura e bem-estar, obtendo para o efeito os recursos mais adequados e 

utilizando as formas mais convenientes. Ou seja, referimos a AP em sentido material ou 

objetivo quando se utiliza a expressão no sentido de atividade administrativa, como 

atividade desenvolvida pelo Estado. 

Bilhim (2009, p. 123) reforça referindo “ (…) a administração pública é uma entidade 

no seio da qual se desenvolvem atividades administrativas, destinadas à satisfação de 

necessidades coletivas.” 

Caetano (1991) na mesma linha de pensamentos de Amaral, também define a AP em 

dois sentidos: sentido orgânico e em sentido material. 

Em sentido orgânico, segundo Caetano (1991) refere a AP como um sistema de órgãos 

organizados de acordo com uma hierarquia que satisfaz os interesses da coletivos por 

iniciativa própria, para execução de preceitos jurídicos ou imposição do bem comum e 

utilizando todas as técnicas adequadas à obtenção dos resultados visados, podendo 

também praticar atos jurisdicionais relacionados com a sua atividade fundamental. 

Em sentido material, segundo Caetano (1991, p.5) a AP é: “o conjunto de decisões e 

operações mediante as quais o Estado e outras entidades públicas procuram, dentro das 

orientações gerais traçadas pela política e diretamente ou mediante estímulos, 

coordenação e orientação das atividades privadas, assegurar a satisfação regular das 

necessidades coletivas de segurança e de bem-estar dos indivíduos, obtendo e 

empregando racionalmente para esse efeito os recursos adequados. ” 

Decorre daqui que segundo Caetano (1991) a AP não é uma atividade exclusiva do 

Estado, mas sim por outras entidades públicas definidos por lei e por entidades 

particulares. 

Definindo os dois sentidos da Administração Pública, torna-se necessário fazer uma 

breve diferença entre a Administração Pública e a Gestão Pública.  
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Conforme Rocha (2011), a AP e Gestão Pública são termos complexos, pois o primeiro 

exigindo maior grau de formalidades, processos e tem vindo a ser assumido quase 

totalmente com excesso de formalidades ou “Old Public Management”, enquanto o 

termo gestão pública está associado à mudança e à reforma da administração pública, 

passando a denominar-se “New Public Management”. 

Rocha (2011, p.18) na sua obra reflete as seguintes conclusões: “ (…) public 

management” pode ser usado em pelo menos três sentidos: estruturas e processos do 

executivo; atividade dos funcionários e estudos sistemático da atividade, estruturas e 

processos. Em segundo lugar, “ public management” é frequentemente visto como algo 

novo, em contraste com “old public administration” (…). 

Para fins deste trabalho, considerar-se-ão como sinónimos os termos gestão e 

administração. 

 

1.2 Caracterização Científica da Gestão de Recursos Humanos 

 

1.2.1 Importância das Pessoas para as Organizações   

Na ótica de Bilhim (2009) de todas as funções organizacionais (Produção, Marketing, 

Finanças, RH, Pesquisa e Desenvolvimento) a função RH é, talvez, aquela que sofreu a 

transformação progressivamente mais acentuada, ao longo dos últimos anos.  

Atualmente os RH são os ativos mais importantes de uma organização. A forma como 

os colaboradores interagem uns com os outros e gerem os recursos disponíveis 

influencia decisivamente o sucesso da organização. As pessoas dependem das 

organizações e existem para que elas possam alcançar os seus objetivos e suas missões. 

É nesta perspetiva que segundo Chiavenato (2004, p.5) “ (…) sem organizações e sem 

pessoas não haveria a gestão de pessoas.” 

Sousa, Duarte, Sanches & Gomes (2006) refere ao atual papel das pessoas nas 

organizações, na medida em que estas deixam de ser vista como simples recursos com 

determinadas competências, habilidades, valências para execução das suas tarefas e para 

alcançar as metas da organização, para passarem a ser considerados como pessoas que 

visam a alcançar as metas individuais, mediante um conjunto de valores, crenças e 
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atitudes. Ou seja, nas organizações as pessoas visam alcançar tantos os objetivos 

organização, como também objetivos individuais. 

E continua Sousa et al. (2006) frisando que o processo de gerir pessoas é uma tarefa que 

envolve todos os membros da organização, devendo ser mais do que controlar 

procedimentos e rotinas, implica, um investimento na criatividade e inovação como 

fatores de diferenciação, dado ao atual contexto de mudanças a que estamos sujeitas. 

Assim, pode-se dizer que, é através da GRH que as organizações conseguem ter à sua 

disposição as pessoas que trabalham no sentido de permitirem a execução dos objetivos 

estabelecidos.  

Sousa et al. (2006) acrescenta que a GRH assume cada vez mais uma maior importância 

no desenvolvimento de uma cultura organizacional, que influencia todos os membros 

dessa organização, direcionada para a inovação e aprendizagem contínua, e desempenha 

um papel fundamental ao nível interno e externo da organização e que provocam 

alterações nas estruturas das organizações, nas relações de poder e nas práticas de 

organização do trabalho. 

  

1.2.2 Definição da Gestão de Recursos Humanos 

O conceito da GRH é recente. Sousa et al. (2006, p. 9) aborda “a Gestão de Recursos 

Humanos conheceu uma evolução muito significativa ao longo do século XX, mais 

precisamente a partir da década de 80. É a partir desta altura que surge a designação 

Gestão de Pessoal, assumindo um papel mais estratégico na organização e distanciando-

se de um carácter mais administrativo e operativo.” 

Segundo Neves (2007, p. 11) a designação GRH mostra “uma evolução ao longo da 

qual os conceitos de administração, custos, formação e negociação coletiva vêm sendo 

progressivamente substituídos pelos conceitos de gestão, investimento, 

desenvolvimento, negociação individual e trabalho em equipa.” 

 Esta evolução é, no compreender de Neves (2007, p. 11) “indiretamente reveladora da 

erosão dos fatores competitivos tradicionais e, diretamente, mostra a importância de 

considerar-se os RH sob a forma de aptidões e de qualificações individuais e grupais, 
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como fator de vantagem competitiva e estratégica para a sobrevivência das 

organizações.” 

Acrescenta Sousa et al. (2006, p.9) que os seguintes conceitos ajudam a compreender o 

contexto da GRH: 

 A Gestão de Recursos Humanos pode ser considerada como um conjunto de 

ações conduzidas pela função de Recursos Humanos com o propósito de 

alcançar determinados objetivos; 

 A Função de Recursos Humanos é a estrutura responsável pela componente 

administrativa de pessoal, pelas relações sociais e pela operacionalização das 

políticas de recursos humanos partilhadas com a hierarquia; 

 A Direção de Recursos Humanos assegura a direção dos serviços e das 

atividades de Gestão de Recursos Humanos e coordena o conjunto de pessoas 

pertencentes à função.  

Donnelly et al. (2000) frisa que atingir objetivo é uma componente preponderante de 

qualquer forma de gestão. E define a GRH como o processo de concretizar objetivos 

organizacionais pela captação de recursos, retenção, despedimento, desenvolvimento e 

utilização adequada e eficiente os recursos humanos numa organização. 

Bilhim (2009) na sua obra teve a preocupação de ensinar a GRH numa perspetiva 

estratégica. Na visão do autor os RH atualmente não constituem apenas mais um dos 

muitos recursos, mas sim constituem o recurso estratégico na sociedade da informação 

onde a mudança é constante. E continua afirmando que a gestão estratégica dos RH 

atualmente constitui um fator determinante do sucesso das organizações públicas e 

privadas. 

Segundo Bilhim (2009) define a GRH como todas as decisões e ações de gestão que 

afetam a relação entre a organização e os seus empregados. Envolve, por isso mesmo 

todas as ações relativas as práticas de seleção, formação, desenvolvimento, recompensas 

e relações com os empregados. 

E continua referindo que os atualmente os novos objetivos para a gestão GRH são: 

capacitar a gestão para o cumprimento dos objetivos organizacionais pré - estabelecidos, 

aproveitar ao máximo as potencialidades e capacidades das pessoas; fazer com que os 

funcionários se comprometem no alcance do sucesso da organização; integrar as 
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políticas da gestão de recursos humanos com os planos de negócio e reforçar a criação 

ou renovação de uma cultura voltada para os resultados; criar um ambiente de trabalho 

capaz de libertar e pôr ao serviço da organização a criatividade dos trabalhos; criar 

condições em que a inovação, o trabalho de equipa, e a qualidade total possam 

desabrochar, encorajar a vontade de atuar de forma flexível, em prol de uma 

organização flexível e na busca da excelência. (Bilhim, 2009) 

Beer apud (Bilhim, 2009, p. 30) “entende que a gestão de recursos humanos envolve 

todas as decisões de gestão e as ações que afetam a relação entre a organização e os 

empregados.” 

Enquanto que Pettigrew e Whipp (apud Bilhim 2009) consideram que a gestão de 

recursos humanos se relaciona com o conjunto total de conhecimentos, capacidades e 

atitudes de que as organizações necessitam para competir com o meio envolvente.  

Segundo Neves (2007, p. 12), a GRH “ é simultaneamente um conjunto de 

conhecimentos e uma atividade, estruturando-se cada um em estreita interdependência 

(…) é algo de bastante heterogéneo que visa conseguir resultados, influenciando os 

comportamentos e atitudes das pessoas mediante um sistema de gestão.” 

Na visão de Machado et al. (2014, p. 96) a “GRH implica o processo de planear, 

organizar, dirigir e controlar o suprimento (recrutamento e seleção), desenvolvimento 

(formação), compensação (salários e benefícios), avaliação (desempenho atual e 

potencial) retenção (bem-estar e gestão da informação), e separação (reforma, demissão, 

etc.) dos colaboradores da organização, de forma a atingir os objetivos pessoais, 

organizacionais e sociais eficaz e eficientemente.” 

 

1.2.3 Práticas da Gestão de Recursos Humanos 

Segundo Sousa et al. (2006, pág. 8) as práticas de Gestão de Recursos Humanos podem 

ajudar as organizações a: 

 Melhorar a sua capacidade para atraírem e manterem pessoas com as 

competências técnicas e comportamentos que mais se adequam aos objetivos da 

organização, através da implementação dos processos de recrutamento mais 
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adequados, bem como de um sistema de recompensas e de desenvolvimento de 

competências aliciantes; 

 Estimular comportamentos alinhados com os objetivos estratégicos de longo 

prazo da organização, através do desenvolvimento de competências e de planos 

de carreira que permitam que as pessoas tenham uma perspetiva de evolução 

profissional futura; 

 Adotar sistemas de remuneração associados ao desenvolvimento de 

competências individuais ao longo do desempenho das equipas e da organização 

como um todo. 

São várias as práticas da GRH existentes, sendo que não existe acordo sobre quais são 

as melhores, na medida que existe diferentes situações que podem ser adaptáveis a 

diferentes casos que possam vir a acontecer.  

Neste relatório considerou-se algumas práticas da GRH referidas por Sousa et al. 

(2006): o recrutamento e a seleção, acolhimento e integração/socialização, 

desenvolvimento e gestão de competências, e a avaliação de desempenho. Limitou – se 

a apontar apenas essas práticas, dada a natureza da EA. 

Importante sublinhar que será dado maior enfoque à prática desenvolvimento e gestão 

de competências, mais concretamente a formação, por ser aquela que teve-se contacto 

direto durante o estágio. 

 

1.2.3.1 Recrutamento e Seleção 

O recrutamento e a seleção fazem parte do mesmo processo. Na visão de Sousa et al. 

(2006, p. 54), “o recrutamento consiste num conjunto de técnicas e procedimentos que 

visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da 

organização.” 

Na perspetiva de Chiavenato (2006, p. 165) o recrutamento “é o conjunto de técnicas e 

procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de 

ocupar cargos dentro da organização.” 

Bilhim (2009) refere a seleção como um processo que visa escolher, de entre os 

candidatos atraídos pelo recrutamento, a pessoa “certa” para o lugar “certo”, 
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envolvendo as seguintes fases: triagem das candidaturas (ou seja, analise dos 

documentos exigidos); entrevistas (visa clarificar e aprofundar pontos do Curriculum 

vitae, fornecer informações relativamente a organização e o posto que se está a 

candidatar); testes (são aplicados aos candidatos que tenham passados na fase da 

entrevista) e decisão. 

Enquanto que, segundo Chiavenato (2006), a seleção procura verificar entre os 

candidatos recrutados aqueles mais adequados aos cargos existentes na organização, de 

forma a melhorar a eficiência e a eficácia dos colaboradores, como também da 

organização, ou seja, consiste na escolha do homem “certo” para o lugar “certo”. Neste 

caso pode-se dizer que a seleção diz respeito a todo o processo, desde da convocação 

dos candidatos, até à decisão de admissão do candidato. 

 

1.2.3.2 Acolhimento e Integração/Socialização 

Segundo Sousa et al. (2006), o acolhimento e a integração/socialização é um processo 

que inicia-se antes da admissão do novo membro da organização, assumindo uma 

considerável importância durante a fase de recrutamento e seleção, na medida que é 

fornecido um conjunto de informações sobre a organização e a função a que o candidato 

está a concorrer. 

De acordo com o mesmo autor o processo de integração, visa entre outros objetivos, dar 

a conhecer a organização, acolher no grupo o novo membro, permitindo-lhe a partilha 

de sentido, a integração na função, e consciencializá-lo para a missão da organização. 

Na opinião de Costa e Neves (2012), a socialização é um meio privilegiado de 

transmissão da cultura organizacional e implica a aprendizagem de um conjunto de 

atitudes e comportamentos considerados preponderantes para o desempenho do cargo, 

ou função de acordo com as politicas e valores organizacionais, além de ser um meio 

que promove a formação dos colaboradores.  

Nas palavras de Bilhim (2009, p.247) (…) “entende-se a socialização como o processo 

pelo qual o indivíduo adquire conhecimentos sociais necessários para desempenhar 

corretamente um determinado papel social/organizacional.” 
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1.2.3.3 Avaliação de Desempenho 

Bilhim (2009) refere que a avaliação do desempenho está associada a um processo de 

identificação, medição e gestão do nível de realização dos membros de uma dada 

organização. Ou seja, deve-se fazer uma identificação das áreas de trabalho, de acordo 

com um sistema de medida baseado na análise das funções e essa medida entende-se a 

produção de avaliações sobre a realização do empregado em termos de ter sido boa ou 

má. 

Segundo Chiavenato (2004, p.223) “da mesma forma como os professores avaliam 

continuamente o desempenho de seus alunos, as organizações estão preocupadas com o 

desempenho de seus funcionários (…).”
 

Chiavenato (2004, p.223) afirma ainda que a “avaliação do desempenho é uma 

apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa, em função das atividades que ela 

desempenha, das metas e resultados a serem alcançados e do seu potencial de 

desenvolvimento.” 

Segundo Sousa et. al. (2006) são vários os objetivos da avaliação de desempenho, entre 

elas permitem o cumprimento dos objetivos estratégicos da organização; permite 

identificar as necessidades de formação, necessidade de proceder a transferências, 

renumerações; promove a comunicação interna entre os diversos níveis hierárquicos da 

organização, para além de permitir ao avaliado conhecer o que o superior hierárquico 

pensa dele. 

 

1.2.3.4 Desenvolvimento e Gestão de Competências – Formação 

Para Câmara (2005), a formação pode ser definida como processo, formal ou informal, 

de aquisição de conhecimento ou adoção de atitudes e comportamentos, de extrema 

importância para a atividade no cargo e para o desenvolvimento quer pessoal como 

organizacional. É nesta linha que Câmara (2005, p. 415) refere que “o processo de 

formação engloba portanto a reciclagem ou atualização de conhecimentos anteriores 

adquiridos, bem como o reforço de atitudes e comportamentos desejáveis para o 

contexto organizacional.” 
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Segundo Bilhim (2009), a formação destina-se a aumentar as competências do 

trabalhador. 

1.2.4 Formação 

Neste ponto far-se-á um enquadramento e descrição da prática de formação, onde serão 

apresentando os objetivos, os tipos de formação, as suas componentes, bem como as 

fases da prática da formação. 

 

1.2.3.1 Enquadramento  

Vivemos num mundo novo onde as únicas certezas são a crescente concorrência e a 

globalização. No mundo atual as organizações precisam de estar preparadas e elas não 

podem competir se não tiverem RH capazes de acompanhar ao atual ritmo de mudanças 

e dar respostas antecipadas aos desafios que se colocam.  

Atualmente, os recursos humanos constituem o recurso estratégico das organizações, 

dada a sua criatividade, bem como a inovação e o potencial que representam, 

características que assinalam a diferença em face de outros recursos organizacionais 

como, por exemplo, o capital. Estas características colocam os recursos humanos como 

o ativo organizacional que, como tal, necessita de ser valorizado através de investimento 

em formação. (Bilhim, 2009, p. 36) 

Batalha (2002) refere que a formação não é um simples processo de aquisição de 

conhecimentos individualizados, mas sim um processo continuo adaptável a diferentes 

situações que possa vir a acontecer, influenciado quer pelos atos individualizados das 

pessoas, quer pelas próprias organizações dado as necessidades de mudanças existentes. 

Câmara (2005, p. 403) aborda que: “ (…) as necessidades a que a formação vai 

responder devem resultar de um diagnóstico da sua envolvente, das respostas 

necessárias para manter a eficácia organizacional e das exigências, em termos técnicas e 

humanas, que as respostas ao meio exigem.”  
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1.2.3.2 Descrição da Pratica de Formação 

Importa realçar que a formação tem por si alguns objetivos, sendo que as organizações 

não as dão para o seu pessoal só porque está na moda. Na visão de Câmara (2005, p. 

415) em termos genéricos aponta quatro tipos de objetivos da formação:  

 Desenvolver as capacidades profissionais dos formadores para que possam 

contribuir mais eficazmente para os negócios da empresa (curto prazo);  

 Desenvolver nos formandos comportamentos e atitudes que lhes permitam ter 

maior eficiência, eficácia e satisfação profissional no exercício da sua atual 

função (curto/médio prazo);  

 Proporcionar a aquisição dos conhecimentos necessários, ao desenvolvimento de 

carreira previsto (médio prazo);  

 Proporcionar aos formandos o seu desenvolvimento como pessoas. 

Acrescenta Câmara (2005, p.418) que a formação pode concretizar-se através de várias 

combinações: formação interna, formação externa, formação em sala, formação on the 

job, formação outdoors e formação on-line.  

A formação interna é uma ação formativa em que recorre-se a recursos internos para 

ministrar a ação formativa, já a formação externa recorre-se a recursos externos para 

ministrar a ação formativa. A formação em sala são as ações realizadas em salas de 

formações e enquanto as formações on the Job são aquelas realizadas no local de 

trabalho. A formação outdoors são aquelas realizadas em espaço aberto, envolvendo 

atividades de equipa e a formação on-line é ação de formação efetuado via internet e 

intranet. 

É de referir que no que refere aos níveis de atuação nas competências a formação 

intervém em vários componentes. A este respeito Câmara (2010) atribui a formação 

quatro componentes a conhecer: “saber”, cujo objetivo é adquirir conhecimentos gerais 

e específicos; “saber fazer” permite adquirir capacidades ou conhecimentos para 

execução do trabalho; “saber ser/estar” que implica mudanças nas atitudes e 

comportamentos; e por fim “querer fazer” ou seja, a pessoa deve estar motivado para 

execução das suas habilidades, atitudes e conhecimentos. Marín (apud Câmara 2010) 

refere o componente “poder fazer” que é um elemento que não faz parte das 

competências, mas está sempre ao lado das quatro componentes mencionadas, sendo 
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que diz respeito ao facto de a pessoa ter condições para levara cabo o comportamento 

exigível. Neste caso, é o campo dos “meios” e “recursos”. 

No que refere as fases/etapas do processo de formação, torna-se pertinente referi-las e 

explica-las já que estas são de extrema importância na medida que representam a razão 

da formação.  

Segundo Cardim (2009), no processo de formação podem ser identificados 5 fases, 

nomeadamente: estabelecimento da orientação geral; levantamento das necessidades de 

formação; plano de formação; o desenvolvimento da ação formativa e o 

controlo/análise. 

A primeira fase que corresponde ao estabelecimento da orientação geral ou pré - 

diagnóstico à explicitação da política de formação consiste na recolha de informação 

para caracterizar a organização, ou seja, verificar quais as intenções que originaram à 

ação formativa para desenvolver a organização. 

 Na visão de Peretti (2007, p.380), uma política de formação deve responder a um duplo 

objetivo: “permitir adaptar o pessoal às mudanças das condições de trabalho resultantes 

da evolução tecnológica e da evolução do contexto económico; e permite determinar e 

assumir as inovações e alterações a realizar para assegurar o desenvolvimento da 

empresa.” 

Cardim (2009) refere que a segunda fase corresponde ao levantamento das 

necessidades de formação que consiste em fazer um inquérito à organização que pode 

ser utilizado um conjunto de técnicas através da observação direta; ao pedido do 

superior hierárquico; entrevista feitas aos funcionários da organização; avaliação de 

desempenho; expectativas individuais, entre outras.   

A terceira fase que corresponde ao plano de formação é a fase onde é elaborada a 

proposta da ação da formação, levando sempre em consideração a política formativa e a 

identificação das necessidades concretas da formação. Na ótica de Peretti (2007) o 

plano de formação planeia e organiza as ações de formação em função dos objetivos 

definidos pela organização. É a lista dos meios previstos para atingir os objetivos e 

comporta: os objetivos, as prioridades, o conteúdo, a pedagogia, a duração, o calendário, 

o orçamento, as categorias de beneficiários e a forma de avaliação das ações.  
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A quarta fase Cardim (2009), que corresponde ao desenvolvimento da ação formativa, 

consiste na preparação e execução das ações formativas, bem como na decisão de quem 

vai participar nas ações de formação. 

 Por último a quinta fase Cardim (2009), que corresponde ao controlo/avaliação que 

consiste na análise dos resultados da formação, conduzindo ou não a decisão de um 

novo plano ou levantamento das necessidades de formação. No dizer de Cardim (2009, 

p. 141), “a avaliação é apontada comummente como essencial para haver uma noção 

exata da valia da ação realizada. De facto, apesar da avaliação não parecer uma ação 

essencial do trabalho formativo, ela pode permitir uma visão crítica do trabalho 

efetuado. ” 

Segundo Kirkpatrick (apud Bilhim, 2009), no âmbito da fase de avaliação da formação 

existe quatro níveis de avaliação em função do seu objeto. O primeiro nível diz respeito 

a reação corresponde a “reação dos formandos á ação de formação”. Inclui informação 

referente a satisfação dos participantes, em termos dos materiais utilizados, a 

metodologia pedagógica do formador, conteúdos utilizados. 

O segundo nível corresponde a aprendizagem procura saber o que os formandos 

aprenderam, ou seja, qual o grau de eficácia da formação. Já o terceiro nível 

corresponde ao comportamento, ou seja visa analisar a dimensão da mudança 

comportamento dos formandos.  

E por fim o ultimo nível que refere aos resultados, visando identificar o impacto da 

formação, ou seja quais os custos, a produtividade em contrapartida do desempenho da 

organização. 
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CAPITULO II – APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE ACOLHEDORA 

 

Neste capítulo será feita uma apresentação do historial do MDR, por ser o Ministério 

que tutela a Delegação, depois será feita uma descrição da EA, onde o estágio se 

realizou. Após essa apresentação será exposto a estrutura organizacional e funcional da 

Delegação, bem como é apresentado a secção de RH, ou seja, tudo o que a ver com a 

secção relacionado com a EA. 

 

2.1 Historial do Ministério do Desenvolvimento Rural (MDR)
1
 

A 5 de Julho de 1975, foi solenemente declarada a independência do Estado de Cabo 

Verde, sendo em consequência definitivamente transferido para Assembleia 

constituinte, todos os poderes da soberania e administração. 

Após a independência Nacional, os órgãos de soberania recruta os seus elementos no 

seio do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde - PAIGC para 

elencar o Governo, sendo que havia a necessidade de formar uma estrutura forte de 

governação para fazer frente as dificuldades da sociedade recém -libertada. 

Foi neste quadro que Sérgio Centeio, membro da Comissão Nacional do PAIGC em 

Cabo Verde, assumiu as pastas do Ministério da Agricultura e Águas - MAA. 

Em 1977, o MAA cedeu lugar ao MDR, dirigido e orientado pelo Ministro Dr. João 

Pereira Silva até 1991. 

Ao Dr. João Pereira Silva cabia a função de propor a política do desenvolvimento rural 

e coordenar as ações indispensáveis à sua execução; elaborar o plano sectorial de 

desenvolvimento rural e assegurar a sua execução de acordo com as orientações e 

normas que estabeleçam para o efeito; aplicar e implementar uma política de extensão 

rural harmonizadas com os reais interesses da população; realizar as atividades 

necessárias à aplicação das normas e políticas da reforma agrária e executar ações de 

                                                           
1
Fonte: < http://www.mdr.gov.cv/index.php/2012-03-09-12-33-29/2012-03-09-12-39-05> 
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vulgarização agrícola; proteger de forma racional os recursos naturais, em especial os 

solos e água; criar estruturas de produção, conservação, formação e distribuição dotadas 

de flexibilidade adequada à prossecução dos respetivos objetivos; expandir a área rural, 

assegurar a sua conservação e regular a sua exploração; contribuir para que os sujeitos 

económicos atuem nos sectores que lhes são afetos e que desfrutem dos benefícios 

técnicos, económicos e sociais; investir nas novas e melhores técnicas para a 

consecução dos respetivos objetivos; proceder ao levantamento e tratamento dos dados 

estatísticos necessários ao desempenho das suas funções.  

De 1991 á 1993 o Dr. Gualberto do Rosário liderou o novo Ministério das Pescas 

Agricultura e Animação Rural - MPAAR. As políticas do Ministério anterior 

permaneceram inalteradas, apenas foi acrescido o sector das Pescas, tornando-se 

encarregue de formulação e aplicação da política relativa ao sector das Pescas e do 

Desenvolvimento Rural. 

A ação do Estado nos sectores da Pesca e do Desenvolvimento Rural foi desenvolvida 

em coordenação Interministerial e com municípios e outras instituições e entidades 

públicas que também tenham intervenção nos referidos sectores, principalmente no que 

se refere ao planeamento, programação e projetos com finalidade de integrar ou rever 

objetivos e metas, otimizar recursos e promover o desenvolvimento de acordo com os 

objetivos e diretrizes estabelecidas no Programa do Governo. 

O estado desenvolve a sua ação nos sectores das Pescas e de Desenvolvimento Rural 

especialmente através de: Serviços de Administração Direta, que compõem MPAAR, 

com funções de direção, planeamento, assessoria, coordenação, normalização, 

regulamentação, fomento e fiscalização; Organismos de Administração Indireta, 

personalizados e dotados de autonomia administrativa, financeira e patrimonial que 

terão por função executarem as atividades, inclusive economias de carácter social, sob 

tutela do Governo. 

De 1993 a 1995 pela primeira vez uma mulher, a Dra. Maria Helena Semedo assumiu as 

pastas do Ministério.  

Em 1997 o Ministério da Agricultura cedeu lugar ao Ministério da Agricultura, 

Alimentação e Ambiente - MAAA, tutelado pelo mesmo Ministro até 2001, quando 

passou as pastas para o Dr. Mário Matos que ministrou um novo Ministério 
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designado Ministério da Agricultura e Pescas – MAP, na sequência da reestruturação do 

Governo operada pelo Decreto-lei nº 8/2001, de 2 de Abril, adequado a organização e o 

funcionamento do MAP às grandes opções de política e prioridades do novo Governo 

nos domínios da agricultura e pescas; 

Ainda no mesmo ano o Dr. Mário Matos foi substituído pelo Dr. ª Madalena Neves, que 

de 2001 a 2005 tutelou o MAP e de 2005 a 2008 o Ministério de Ambiente, Agricultura 

e Pescas - MAAP. 

Já em 2008 a Dra. Madalena Neves vinha a ceder lugar ao Dr. José Maria Veiga que 

liderou o Ministério do Ambiente, Desenvolvimento Rural e Recursos Marinhos - 

MADRRM  até 2011.   

Em Março de 2001 a atual Ministra, Eng.ª Eva Verona Teixeira Andrade Ortet, assumiu 

as pastas do Ministério que voltou a ser uma vez mais, MDR até a presente data. 

 

2.2 Descrição da Delegação Regional do Ministério do 

Desenvolvimento Rural Ambiente e Pesca da Ribeira Grande-

Santo Antão 

As Delegações foram criadas a partir do Decreto-Lei nº 17/2014 de 10 de Março, que 

estabelece as normas de organização, competências e funcionamento das Delegações do 

Ministério do Desenvolvimento Rural, Ambiente e Pesca, conforme o art.º 4º do 

diploma legal (anexo 1).  

Dependem hierarquicamente do MDR e funcionalidades dos serviços centrais do 

Ministério do Desenvolvimento Rural, Ambiente e Ordenamento do Território - 

MAHOT e das Infraestruturas e Economia Marítima - MIEM, nomeadamente da: 

Direção Geral de Planeamento, Orçamento e Gestão - DGPOG e Direção Geral da 

Agricultura e Desenvolvimento Rural - DGADR. 

A DGPOG é um serviço de natureza interdisciplinar, de apoio técnico do MDR na 

formulação e seguimento das políticas públicas sectoriais e de apoio técnico e 

administrativo na gestão orçamental, recursos humanos, financeiros e patrimoniais, bem 

como na área da modernização administrativa. As competências da DGPOG estão 
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previstas no nº1 do art.º 10º do Decreto -Lei nº 10/2013 de 26 de Fevereiro de acordo 

com o anexo 2).  

A DGPOG ao abrigo do nº4 do mesmo art.º integra as seguintes Direções de Serviços 

de Estudos, Planeamento e Cooperação – DSEPC, de Gestão de Recursos Humanos, 

Financeiros e Patrimonial - DSGRHFP e os Serviços de Estatísticas e de Gestão de 

Informação - DSEGI. As definições e as competências de cada Direção encontram-se 

em anexo 3. 

A DGADR de acordo com o previsto nº 1 do art.º 14º da Lei Orgânica do MDR de 2013 

é um serviço central do MDR com funções de conceção, regulamentação, execução, 

coordenação e apoio direto ao Ministro, nos domínios da agricultura e proteção das 

culturas, silviculturas, pecuária e higiene e sanidade animal, engenharia rural e 

hidroagrícola, gestão de terras agrárias, bem como a extensão rural e qualificação dos 

agentes rurais e da valorização e diversificação económica das zonas rurais.  

A DGADR integra as seguintes Direções de Serviços: 

 Serviço de Agricultura - DSA; Serviço da Pecuária - DSP;  

 Serviço de Engenharia Rural e Silvicultura – DSER; 

 Serviço de Extensão Rural e Agro-negócio – DSERA (anexo 4- definição de 

cada Direção). 

A Delegação Regional do Desenvolvimento Rural, Ambiente e Pesca da Ribeira Grande 

de Santo Antão é uma Instituição Pública, situada na rua de São Francisco, cidade da 

Ribeira Grande que oferece serviços desconcentrados do MDR. Enquanto serviço 

desconcentrado do MDR, desempenha um papel de suma importância na materialização 

das orientações políticas contidas no Programa do Governo, visando o desenvolvimento 

sustentado e equilibrado do mundo rural.  

Trata-se uma instituição sem autonomia, logo dispõe de competência limitada e 

funciona sob a direção dos correspondentes órgãos centrais mencionados acima. Cabe a 

Administração Central - AC fazer a gestão dos seus recursos nomeadamente, aplicação 

de política salarial, pagamento do salário do pessoal, aquisição de bens e serviços, 

gestão do capital humano. 
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Assim, os recursos postos a disposição da Delegação são provenientes de contratos, 

programas assinados com a AC, e dos conseguidos localmente, nomeadamente dos 

serviços do Planalto Leste, do Centro Agrícola de Afonso Martinho, da Oficina em 

Ponta do Sol, da Coordenação Paul e da Clínica Veterinária.  

 

2.2.1 Estrutura Organizacional e Funcional da Delegação 

A Delegação é constituída por 263 funcionários, sendo 23 funcionários quadros do 

MDR, enquadrados no orçamento de funcionamento, 240 enquadrados no orçamento de 

investimento (deste ultimo 114 são jornaleiros). 

Ao abrigo do art.º 5º Decreto-Lei n.º 17/2014 de 10 de Março são órgãos das 

Delegações: o Delegado e o Conselho de Coordenação Técnica - CCT. 

O Delegado é o órgão máximo a nível da Delegação e depende hierarquicamente do 

Ministro do Desenvolvimento Rural, e funcionalmente dos Diretores-gerais dos serviços 

centrais do MDR, MAHOT e MIEM no âmbito das respetivas suas competências 

específicas. 

O CCT é um órgão de concertação técnica, de programação, seguimento e avaliação 

das atividades e ações desenvolvidas pelo MDR na respetiva região. É composta pelo 

Delegado, que convoca e preside e pelos coordenadores das áreas funcionais, 

designados pelo Delegado. 

De acordo com o art.º 7 nº 3 do diploma legal compete ao CCT: 

 Sugerir medidas no âmbito da política agrária, agroalimentar, de 

desenvolvimento rural, pescas, ambiental e de recursos naturais para a região; 

 Avaliar e execução das políticas. 

Dado a especificidades de cada serviço a Delegação é constituída pelas seguintes áreas 

funcionais: Administração e Planeamento; Extensão Rural, Agricultura e Agro-negócio; 

Estatística; Pecuária e a Silvicultura e Engenharia Rural, conforme o organigrama 

(anexo 5). 
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Em conformidade com o art.º 8º nº 1 do Decreto – Lei nº17/2014 de 10 de Março, a 

Área Funcional Administração e Planeamento, em articulação com a Direção dos 

Serviços da Administração e do Gabinete de Estudos e Planeamento do MDR compete:   

 A gestão dos recursos patrimoniais, financeiros, humanos e organizacionais; 

 A programação, a coordenação e a avaliação das atividades dos serviços das 

respetivas regionais; 

 A gestão dos núcleos de estatística, informática, informação e documentação e 

de relações públicas. 

A Área Funcional Administração e Planeamento está estruturada pela secção: 

Administrativa, Contabilidade, Recursos Humanos e Património. 

 

2.3 Secção de Recursos Humanos 

A Delegação por ser uma Instituição Publica rege-se pelas leis, normas e diretrizes do 

Estado para toda a AP. As políticas e práticas de GRH são definidas respeitando os 

instrumentos legais, nomeadamente: 

 A Lei nº 42/VI/2009, de 27 de Julho, que define as bases da Função Pública;  

 O Decreto-Lei nº 9/2013, de 26 de Fevereiro, que aprova o novo PCCS;  

 A Lei nº 102/VI/93, de 31 de Dezembro, que define o Regime Jurídico de 

Constituição, Modificação e Extinção da Relação Jurídica e Emprego na 

Administração Pública; 

 O Decreto-Lei nº 3/2010,de 8 de Março, que estabelece o regime de férias e 

licenças dos funcionários da Administração Pública;  

 O Estatuto Disciplinar dos Agentes da Administração Pública (Decreto 

Legislativo nº 08/ 97, de 08 de Março); 

 O Decreto-Lei nº 58/2014, de 4 de Novembro, que estabelece os princípios e 

normas respeitantes ao Sistema de Desempenho do pessoal em regime de 

carreira; 

 A Lei da Modernização Administrativa entre outros diplomas legais.  
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2.3.1 Plano de Cargos, Carreiras e Salários PCCS 

Dada a sua importância, importa fazer uma breve abordagem ao PCCS, Decreto – Lei nº 

9/2013, que estabelece os princípios, regras e critérios de organização, estruturação e 

desenvolvimento profissional dos funcionários da Administração Pública em regime de 

carreira e de emprego, na medida em que é um instrumento mais importante para gestão 

adequado dos RH da AP.  

O Decreto-lei vem responder a um conjunto de situações de ineficiências na GRH, 

procurando racionalizar os processos e simplificar os procedimentos e dar respostas as 

necessidades organizacionais e individuais.  

Com este diploma veio também definir critérios e padrões de ingresso e acesso 

profissional do pessoal afetivo da AP, desenvolvimento profissional em função de 

mérito pessoal, estimulo às formações qualitativas, atracão e fixação do pessoal 

competente e qualificado. 

O PCCS, da AP Cabo-verdiana, tem como principais objetivos
2
: 

 Definir as diretrizes em que assenta a administração de cargos, carreiras e 

salários; 

 Atualizar e determinar as estruturas de carreiras para que possa atrair, reter e 

desenvolver os funcionários; 

 Propiciar um equilíbrio salarial; 

 Definir atribuições, deveres, especificações e responsabilidades inerentes a cada 

cargo e carreira; 

 

2.3.2 Formas de Vinculação na Função Pública Cabo – Verdiana 

De acordo com Lei n.º 42/VII/2009, de 27 de Julho, que define as bases em que assenta 

o regime da Função Pública, estabelecendo os seus princípios gerais, a constituição da 

relação jurídica de emprego público é constituída através do vínculo da nomeação, no 

regime de carreira ou através de contrato de trabalho no regime de emprego.  

                                                           
2

Fonte:<http://dgap.com.cv/sitedgap/index.php/instrumentos-de-gestao/plano-de-cargos-carreiras-e-

salarios-pccs> 

 

http://dgap.com.cv/sitedgap/index.php/instrumentos-de-gestao/plano-de-cargos-carreiras-e-salarios-pccs
http://dgap.com.cv/sitedgap/index.php/instrumentos-de-gestao/plano-de-cargos-carreiras-e-salarios-pccs
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Esta última forma de vinculação segundo a Lei n. º 102/IV/93, de 31 de Dezembro, que 

define o regime jurídico de constituição, modificação e extinção da relação jurídica e 

emprego na AP, pode ser realizada numa de duas modalidades: através de contrato 

administrativo de provimento, o qual conferia ao particular outorgante a qualidade de 

agente administrativo ou através da celebração de contrato de trabalho a termo certo, 

que não confere a qualidade de agente administrativo e rege-se pela lei geral sobre 

contratos individuais de trabalho, podendo ser celebrado nos casos em que se trata de 

substituição temporária do funcionário ou agente, atividades sazonais, desenvolvimento 

de projetos não inseridos nas atividades normais dos serviços e aumento excecional e 

temporário da atividade do serviço, segundo a Lei n. º 102/IV/93, de 31 de Dezembro. 

Por seu lado a nomeação reveste-se de duas modalidades: a nomeação por tempo 

indeterminado ou simplesmente nomeação e nomeação em comissão de serviço. A 

nomeação é um ato unilateral da administração pelo qual se preenche um lugar do 

quadro e se visa assegurar de modo profissionalizado o exercício de funções próprias do 

serviço público que revistam de carácter de permanência consagrado no n.º 1 do art.º 

10º, da Lei n.º 102/IV/93, de 31 de Dezembro e produz efeitos com a tomada de posse 

do nomeado conferindo a qualidade de funcionário ao interessado segundo o art.º 11º 

decorrentes do diploma legal.  

Quanto à modalidade de nomeação, ela pode ser provisória ou definitiva. Provisória 

durante o período probatório 1 (um) ano e, no seu termo, converte-se automaticamente 

em definitiva, independentemente de quaisquer formalidades e definitiva no caso do 

funcionário já nomeado definitivamente em lugar de outra carreira ou a nomeação após 

frequência de estágio de duração igual ou superior a 1 (um) ano. 

Convém ressaltar que para além da Administração Pública recorrer a essas modalidades 

de regime de emprego, também ela recorre aos contratos de prestação de serviços, que 

reveste as modalidades de contrato de tarefa e contrato de avença, conforme consagrado 

no art.º 33º da Lei n.º 102/IV/93.  

O contrato de tarefa caracteriza-se por ter como objeto a execução de trabalhos 

específicos, sem subordinação hierárquica apenas podendo a Administração recorrer a 

esse tipo de contrato quando no próprio serviço não existam funcionários ou agentes em 

número suficiente, com as qualificações adequadas ao exercício das funções objeto de 

tarefa, conforme o nº 2 do mesmo art.º 
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Por outro lado, o contrato de avença caracteriza-se por ter como objeto prestações 

sucessivas no exercício de profissão liberal, apenas podendo a Administração recorrer a 

esse tipo de contrato quando no próprio serviço não existam funcionário ou agentes, em 

número suficiente, com as qualificações adequadas ao exercício das funções de avença 

ao abrigo do nº 3. 

 

2.3.3 Recrutamento e Seleção na Administração Pública Cabo-verdiana 

Dado ao contexto de mudanças e de sucessivas reformas legais, onde a sociedade é cada 

vez mais exigente em relação a credibilidade, equidade, transparência e mérito no 

acesso ao emprego público, criou-se o Decreto – Lei nº 38/2015, de 29 de Julho, que 

estabelece um conjunto de procedimentos para recrutamento e seleção de pessoas na AP 

aplicáveis aos concursos de ingresso e acesso no regime de carreira, ingresso e acesso 

no emprego, recrutamento para cargos de direção, recrutamentos no âmbito de projetos 

de investimento e reclassificação. 

 

2.3.3.1 Objetivos  

O diploma legal tem como objetivos definidos no art.º 3º cujo estabelece o seguinte: 

 Padronizar os métodos e critérios de seleção; 

 Modernizar os procedimentos de concursos; 

 Reforçar a transparência e a equidade no recrutamento; 

 Promover a meritocracia; 

 Atrair e dotar a AP de RH qualificados; 

 Estimular a motivação nos funcionários da AP a partir da política de 

Desenvolvimento na carreira através do recrutamento interno; 

 Adequar a política do recrutamento de recursos humanos às necessidades de 

desenvolvimento e de melhoria de performance das instituições públicas; 

 Adequar o perfil e as competências dos recursos humanos às necessidades de 

desenvolvimento e de melhoria de performance das instituições públicas; 

 Garantir rigor e qualidade em todos os processos de concurso para ingresso e 

acesso na Administração Pública; 
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 Alinhar e uniformizar as técnicas e políticas de planeamento de recursos 

humanos em todas as instituições da Administração Pública. 

 

2.3.3.2 Modalidades e Procedimentos dos Concursos Públicos 

Segundo o art.º 6 do Decreto – Lei nº 38/2015, de 29 de Julho, atualmente na AP, o 

recrutamento e seleção é feito de forma centralizada na Agência de Recrutamento dos 

Recursos Humanos da Administração Pública - ARRHAP
3
 que autoriza os serviços e 

organismos públicos a realização de concursos sobre a sua supervisão. 

Quanto as modalidades do concurso pode ser interna, abertos aos funcionários públicos, 

nos casos de acesso no regime de carreira, reclassificação e recrutamento para cargos de 

direção intermédia e também pode ser externa, abertos a todos os cidadãos que estejam 

ou não vinculados a AP e é realizado para provimento de novos quadros com o ingresso 

no regime de carreira e emprego, bem como no recrutamento no âmbito de projetos de 

investimentos e constituição de bolsa de competência. Para casos de recrutamento de 

dirigente superior é feita nos termos da lei. 

No que concerne aos procedimentos há que: fazer o levantamento das necessidades, 

através de ficha de previsão de recrutamento feita em função dos objetivos 

médios/longo prazo, pelo dirigente máximo do sector anualmente, enviando a Agência 

de Recursos Humanos -ARH, comunicando a necessidade. Por sua vez, esta vai recorrer 

primeiramente a bolsa de competência, identificando candidatos com perfil exigido 

(aprovados com classificação igual ou superior a 70% pelo método de seleção 

obrigatório, com validade de um ano) e na falta desse requisito, recorre a concurso 

externo. 

 

2.3.3.3 Métodos de Seleção 

Quantos aos métodos estão previstos conforme o art.º 12º do diploma legal os seguintes: 

a triagem curricular; avaliação curricular e questionários de avaliação; provas de 

                                                           
3
 Segundo o Decreto – Lei nº 38/2015, de 29 de Julho Órgão responsável pela gestão dos concursos 

públicos (em fase de criação) que até a sua criação os concursos serão geridos pelo Departamento 

Governamental responsável pela AP. 
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conhecimentos; avaliação psicológica; avaliação de competências; entrevistas; cursos de 

formação específica e provas físicas. 

Triagem Curricular - consiste na pré-seleção dos candidatos em função do anúncio 

publicado, considerando o dossiê de candidatura. 

Avaliação Curricular e Questionários de Avaliação – a avaliação curricular têm por 

objetivo analisar a qualificação dos candidatos, considerando os seguintes fatores de 

ponderação: formação académica e profissional, experiencia e avaliação de 

desempenho. Enquanto que os questionários de avaliação são aplicados mediante 

preenchimento da ficha da autoavaliação. 

Provas de Conhecimentos - consistem numa avaliação dos conhecimentos académicos 

e ou profissionais e as competências práticas e técnicas necessárias ao exercício de 

determinada função. 

Avaliação Psicológica - tem por finalidade apurar através de técnicas psicológicas, as 

competências comportamentais, aptidões e características de personalidade do 

candidato. 

Avaliação de Competências - consiste em confirmar a experiencia e/ou conhecimentos 

do candidato através da analise de uma correlação organizada de trabalhos que 

demonstrem às competências técnicas detidos diretamente relacionadas com a função a 

que se candidata. 

Entrevistas - é a fase onde o objetivo é avaliar de forma direta e sistemática, as 

qualificações, competências técnicas, experiencias, motivações relevantes para o cargo 

que o candidato se esta a candidatar. É realizada pelo júri na presença de todos os seus 

elementos. 

Cursos de Formação Específica - visa promoverem o desenvolvimento de 

competências do candidato através da aprendizagem de conteúdos direcionados para o 

exercício do cargo. 

Provas Físicas - tem por finalidade avaliar as condições físicas do candidato para à 

execução das atividades inerentes ao exercício do cargo. 
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2.3.3.4 Publicações das Listas e Reclamações 

De acordo com o art.º 40.º do Decreto – Lei nº 38/2015, de 29 de Julho as listas são 

publicadas na página eletrónica da ARH da entidade solicitada do concurso e as 

reclamações serão feitas no prazo até um máximo de 3 (três) dias úteis após a 

publicação das listas das candidaturas recebidas, das admitidas e não admitidas com as 

respetivas justificações e os resultados obtidos em cada método de seleção. Até 5 

(cinco) dias úteis após a publicação das listas do resultado final. 

 

2.3.4 Faltas 

Considera-se falta toda a situação de não comparência do funcionário ao serviço, ou 

seja, no local e no tempo de trabalho, independentemente do motivo de ausência. 

As faltas podem ser justificadas ou injustificadas. Para que exista falta justificada, não 

basta que ocorra um motivo forte para a ausência do funcionário, é necessário que esse 

motivo seja comprovado. 

A diferença entre faltas justificadas e injustificadas é notável quanto a sua importância 

prática. As faltas justificadas não determinam a perda de retribuição, nem prejudicam a 

contagem de antiguidade. 

 

2.3.5 Férias 

As férias são interrupções da prestação de trabalho por vários dias, em regra 

consecutivos sem perda de remuneração, com finalidade de possibilitar a recuperação 

física e psicológica dos funcionários e assegurando-lhe as condições mínimas de 

disponibilidade pessoal. O funcionário adquire o direito de férias com a constituição 

jurídica de emprego.  

Todo o processo de aquisição, duração e marcação de férias será descrito no ponto 

atividades desenvolvidas. 
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2.3.6 Formação na Administração Pública 

A formação na AP destina-se a aumentar as competências profissionais, técnicas e 

administrativas dos funcionários, exigindo a reciclagem os seus conhecimentos e 

aptidões, necessário ao bom desempenho das suas funções e tornando-se mais 

competente, dado ao contexto atual de sucessivas reformas do Estado e da 

Administração Pública. 

 O regime jurídico da AP prevê a capacitação e a melhoria do desempenho funcional 

dos funcionários e agentes através de ações de formação. Neste contexto foram 

realizadas diversas ações de formação na AP nas diversas áreas, secretariado, relações 

públicas, contabilidade, planeamento, gestão dos recursos humanos, etc.  

Pode-se referir que a formação é um dos principais instrumentos de capacitação de 

maior eficácia e eficiência que a AP tem ao seu dispor para disseminação de novos 

conhecimentos. Para que se afirme com instrumento eficaz e eficiente deverá 

desenvolver através de quatro ciclos/fases (diagnostico de necessidades, planeamento da 

formação, execução dos planos e avaliação dos resultados) explicadas tendo em conta a 

literatura aquando da abordagem da prática de formação. 

Através do Ministério da Reforma do Estado e da Administração Pública – MREAP, foi 

publicado em 2005 um conjunto de estudos sobre a gestão estratégica dos recursos 

humanos da administração pública, nomeadamente, elaborou-se o Plano Estratégico de 

Formação - PEF que identificou os fundamentos da gestão e desenvolvimento dos 

recursos humanos e os elementos essenciais da estratégia de capacitação. 

No plano são apresentadas diversas recomendações, entre elas, inclui o estabelecimento 

de uma política nacional de formação para todos os funcionários da AP; criação de uma 

comissão interministerial de coordenação da formação e a criação de um Fundo 

Nacional de Formação, além da necessidade de reforço institucional do Instituto 

Nacional de Administração e Gestão - INAG
4
. 

                                                           
4

 O INAG é uma instituição pública, dotada de autonomia administrativa, financeira, patrimonial, 

científica e pedagógica, e tem por objeto contribuir, através do ensino, da investigação científica e da 

assessoria técnica, para o aperfeiçoamento e modernização da administração pública e do sector 

empresarial. Foi criada pelo Governo em 1998, na sequência da extinção do Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento Administrativo - CENFA, criado em 1978 com a missão de contribuir para a formação 

da administração pública. (Plano Estratégico de Formação). 
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Segundo o PEF (p. 23): “o objetivo principal da formação na administração pública é o 

desenvolvimento dos recursos humanos através da capacitação, o que é conseguido pela 

otimização das funções de gestão dos recursos humanos na administração pública, pela 

adoção de um sistema de gestão baseado no princípio custo - benefício, e pela utilização 

de sistemas de controlo, auditoria e responsabilização.” 

No contexto capacitação dos RH na AP, atualmente existe um Plano de Qualificação 

dos Recursos Humanos – PQRH no horizonte 2010/2015, com o objetivo de reforçar as 

capacidades institucionais e individuais, de forma a adequar o perfil técnico, 

profissional e pessoal dos funcionários e dirigentes aumentando as suas competências. 

O PQRH constitui um instrumento de gestão integrada da AP, parceria entre a 

Secretaria do Estado da Administração Pública e o Instituto das Nações Unidas para a 

Formação e Investigação - UNITAR. 

O Plano é constituído por dez pilares temáticos
5
: 

 Capacitação para Liderança e Gestão da Mudança; 

 Capacitação em Planeamento Estratégico e Gestão de Políticas Públicas; 

 Capacitação em Gestão Integrada de Recursos Humanos; 

 Capacitação em Gestão Financeira e Patrimonial; 

 Capacitação Institucional, Técnica e Pedagógica em Elaboração, Gestão e 

Avaliação de Programas de Formação; 

 Capacitação dos Recursos Humanos Estratégicos da Justiça e da Segurança; 

 Capacitação para a Interatividade Sectorial; 

 Capacitação para a Gestão do Desenvolvimento Local; 

 Capacitação para o Empreendedorismo e Inovação; 

 Capacitação do Pessoal Administrativo, de Secretariado e Apoio. 

De acordo com os dados recolhidos no Site da DGAP, o PQRH implementado em 2010 

atingiu melhorias na medida em que: foi aprovado pelo Conselho de Ministros, foi 

criada a equipa de coordenação, estreitamento das relações com os DGPOG’s e 

identificação das Chefias de fila, indigitação de pontos focais sectoriais, 

elaboração/aprovação da Resolução que cria o Dispositivo Nacional de Execução - 

                                                           
5
Fonte:<http://dgap.com.cv/sitedgap/phocadownload/PQRH/balano%20da%20implementao%20do%20p

qrh.pdf> 

 

http://dgap.com.cv/sitedgap/phocadownload/PQRH/balano%20da%20implementao%20do%20pqrh.pdf
http://dgap.com.cv/sitedgap/phocadownload/PQRH/balano%20da%20implementao%20do%20pqrh.pdf
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DNE; elaboração do diploma que cria o Fundo Nacional de Formação - FNF para além 

de uma assinatura de um protocolo de serviço com a Escola de Negócios e Governação 

(ENG) – UNICV antigo Instituto Nacional de Administração e Gestão (INAG). 

Futuramente, o PQRH visa descentralizar as ações de formação; investir na formação a 

distancia através da plataforma e-learnig; desenvolver ação de formação para membros 

do Governo e abrangendo todas as DGPOG’s; melhorar a coordenação com os pontos 

focais na escolha dos formadores, maior divulgação das ações de formação anual, 

reforçar das relações com escolas institutos da AP dos diferentes países parceiros, 

definir um plano de formação sectorial e implementar mecanismos de seguimento e 

avaliação das formações executadas
6
. 

 

2.3.7 Avaliação de Desempenho 

A avaliação de desempenho é um dos aspetos fundamentais da gestão de recursos 

humanos. São múltiplos os objetivos da avaliação de desempenho, entre elas, a 

remuneração, melhorar o desempenho do funcionário, identificar necessidade de 

formação, melhorar o relacionamento entre hierarquias e subordinados. 

A avaliação de desempenho do pessoal do quadro comum, afetos à Delegação de Santo 

Antão, é feita com base no Decreto Regulamentar nº 19/93, de 27 de Setembro.  

Dado a necessidade de adaptação do sistema de avaliação dos funcionários, devido a 

constrangimentos como entrega da avaliação fora dos prazos estabelecidos, foco no 

funcionário, subjetividade na avaliação dos fatores, em 2014 alterou-se o sistema de 

avaliação de desempenho através do Decreto-Lei nº 58/2014, de 4 de Novembro, que 

estabelece os princípios e normas respeitantes ao sistema de avaliação de desempenho 

do pessoal em regime de carreira, regime de emprego e do pessoal dirigente de nível 

intermédio da Administração Pública. 

Os objetivos que se pretende atingir com a nova avaliação de desempenho são de acordo 

com o nº 5 do Decreto-Lei nº 58/2014, de 4 de Novembro, os seguintes: 

                                                           
6
Fonte:<http://dgap.com.cv/sitedgap/phocadownload/PQRH/balano%20da%20implementao%20do%20p

qrh.pdf> 

 

http://dgap.com.cv/sitedgap/phocadownload/PQRH/balano%20da%20implementao%20do%20pqrh.pdf
http://dgap.com.cv/sitedgap/phocadownload/PQRH/balano%20da%20implementao%20do%20pqrh.pdf
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 Promover a excelência e a melhoria contínua dos serviços prestados aos 

cidadãos e à comunidade; 

 Avaliar, responsabilizar e reconhecer o mérito dos dirigentes, funcionários e 

agentes em função da produtividade e resultados obtidos, ao nível da 

concretização de objetivos, da aplicação de competências e da atitude pessoal 

demonstrada; 

 Diferenciar níveis de desempenho, fomentando uma cultura de exigência, 

motivação e reconhecimento do mérito; 

 Potenciar o trabalho em equipa, promovendo a comunicação e cooperação entre 

serviços, dirigentes, funcionários e agentes; 

 Identificar as necessidades de formação e desenvolvimento profissional 

adequadas à melhoria do desempenho dos organismos, dirigentes, funcionários e 

agentes; 

 Fomentar oportunidades de mobilidade e progressão profissional de acordo com 

a competência e o mérito demonstrado; 

 Promover a comunicação entre as direções ou chefias e os respetivos 

funcionários e agentes; 

 Fortalecer as competências de liderança e de gestão, com vista a potenciar os 

níveis de eficiência e qualidade dos serviços. 

O novo sistema de avaliação de desempenho será baseado numa comprovação periódica 

entre os objetivos fixados para os funcionários e nos resultados alcançados. Neste caso, 

o novo sistema será analisado tendo em conta o desempenho do funcionário face aos 

objetivos definidos, bem como no resultado institucional obtida face as metas 

estabelecidos para o período. 

O novo Sistema de Avaliação de Desempenho está estruturado em duas dimensões 

básicas: a dimensão individual e a dimensão institucional.  

Na dimensão individual, as componentes da avaliação de desempenho centram-se no 

estabelecimento de objetivos individuais de desempenho e nas competências exigíveis 

para o desempenho das funções ou tarefas. 

No estabelecimento das componentes objetivos individuais, o dirigente e o funcionário 

negociam os objetivos a alcançar, o início do período avaliativo. Os funcionários devem 
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fazer um auto - avaliação, identificando os seus pontos fortes e fracos, de forma à 

propor ações de melhorias.  

Neste caso, os objetivos devem atender aos seguintes critérios: ser focalizados em um 

resultado a atingir, consistentes, ou seja, coerentes em função dos objetivos da 

instituição, específicos, determinados tendo em conta o fator tempo, mensuráveis e 

devem ser alcançáveis. Esta componente exige que os intervenientes do processo se 

reúnem, negociam, definem objetivos.  

O funcionário deve conhecer previamente o que se espera dele, deve-se quantificar e 

qualificar os objetivos, estabelecer níveis de avaliação e também estabelecer qual o 

cronograma para o cumprimento dos objetivo. No estabelecimento das componentes 

individuais, o funcionário deve motiva-lo, dando-lhe feedback relativamente ao seu 

comportamento e resultado esperado. 

No estabelecimento da componente avaliação das competências, é preciso que o 

funcionário tenha pré requisitos para o desempenho esperado, onde deve ter 

conhecimentos/habilidades necessários e ser apto fisicamente quanto psicologicamente, 

de forma a atingir as metas estabelecidas. 

Na dimensão institucional, as componentes da avaliação de desempenho centram-se no 

estabelecimento das componentes de objetivos institucionais de desempenho (de modo 

a avaliar o grau de resultado obtido face as metas e planos pré estabelecidos) e na 

avaliação feita pelos utentes dos serviços (em que os utentes avaliam o grau de 

qualidade do serviço prestado pela instituição). 

Este novo sistema de avaliação visa desenvolver uma cultura orientada para os 

resultados obtidos com base nos objetivos pré definidos, também para além do superior 

hierárquico avaliar o funcionário, a instituição será avaliada, tendo em conta o grau de 

satisfação dos utentes. 

 

2.3.8 Processo Disciplinar 

A Entidade Patronal, nos termos da lei, tem poder disciplinar sobre os funcionários que 

se encontram afetos ao seu serviço. O poder disciplinar traduz no poder de julgar e de 

punir. O poder de julgar traduz-se no poder da entidade patronal, caso verificar 
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inadequação do comportamento, imputar ao funcionário uma infração. O poder de punir 

traduz-se no facto da entidade patronal escolher e aplicar uma sanção ao infrator após 

ponderação da sua culpabilidade. 

Caso a entidade patronal considere ter razões disciplinares para instaurar um processo 

disciplinar terá que respeitar uma série de formalidades que serão descritas nas 

atividades desenvolvidas: 

 A emissão de notificações formais, ou seja, nota de culpa e comunicação da 

intenção; 

 A concessão de prazo para dedução da defesa pelo arguido; 

 A realização de diligências instrutórias; 

 A formulação da decisão por meio de documento escrito. 

 

2.3.9 Processo de Aposentação 

A aposentação consiste na cessação do exercício de funções, com a consequente 

atribuição de uma prestação pecuniária mensal vitalícia, designada por pensão
7
. 

A Aposentação pode se obrigatória ou voluntária. A aposentação obrigatória é aquela 

que pode resultar diretamente da lei (ex. quando o funcionário atinja o limite de idade – 

65 anos, ou quando o funcionário atinja sessenta anos de idade e trinta e quatro anos de 

tempo de serviço), ou por decisão do serviço (ex. aposentação compulsiva), ou ainda 

quando declarado pela Junta de Saúde a incapacidade do funcionário exercer as suas 

funções/tarefas. Já a aposentação voluntária é aquela requerida pelo subscritor (servidor 

público que está a pagar as quotas para efeito de pensão de aposentação ou reforma e 

pensão de sobrevivência). 

Também a aposentação pode acontecer independentemente da idade e do tempo de 

serviço do funcionário, no caso de incapacidade por doença contraída no serviço, por 

motivo ou seu desempenho ou devido a dedicação a uma causa púbica. Para a 

elaboração de um processo de aposentação há que seguir algumas formalidades, que 

serão descritas no ponto tarefas práticas desenvolvidas. 

                                                           
7

Fonte:<http://dgap.com.cv/sitedgap/index.php/component/content/article/8-geralsite/dsss/69-

aposentacao> 
 

http://dgap.com.cv/sitedgap/index.php/component/content/article/8-geralsite/dsss/69-aposentacao
http://dgap.com.cv/sitedgap/index.php/component/content/article/8-geralsite/dsss/69-aposentacao
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CAPITULO III – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 
 

3.1 Metodologia 

Do ponto de vista metodológico a elaboração deste Relatório de Estágio Profissional, 

seguiu-se os princípios de uma pesquisa descritiva, e utilizou-se o método observacional 

como meio técnico de investigação a ser seguido, de forma a examinar com atenção 

cada etapa do estágio, onde fez-se um organização e seleção dos aspetos considerados 

importantes. Descritivo na medida em que pretendeu-se descrever os procedimentos 

utilizados na AP, descrevendo neste caso os factos e fenómenos de determinada 

realidade. 

Quanto a abordagem do problema foi utilizada neste relatório uma pesquisa qualitativa, 

uma vez há um contacto direto com o ambiente e o objeto de estudo e não requer o uso 

de métodos e técnicas estatísticas. 

No que diz respeito a forma de obtenção dos dados, foram necessários recorrer as 

seguintes fontes: pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Quanto as fontes 

bibliográficas foram utilizadas livros - de forma a fazer o enquadramento teórico que 

serve de suporte ao tema; também um conjunto de normas, leis, decretos-lei e 

regulamentos produzidos no país- que serve de suporte na descrição das atividades 

desenvolvidas; Sites das páginas Oficiais do Governo. Como pesquisa documental 

foram utilizados os contratos dos trabalhadores da Delegação, relatórios internos que 

serviram de suporte também na elaboração do relatório.  

 

3.2 Tarefas Praticas Desenvolvidas 

No decorrer do estágio, na Delegação Regional do Ministério do Desenvolvimento 

Rural, Ambiente e Pesca de Ribeira Grande, Santo Antão foram imensas as atividades 

desenvolvidas na Área Funcional Administração e Planeamento. 

Embora o estágio tenha sido desenvolvido na secção de RH, foram desenvolvidas 

algumas tarefas nomeadamente na secção Administrativa e de Contabilidade. 
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Na secção administrativa as atividades desenvolvidas abarcam o atendimento aos 

funcionários e utentes, a expedição de correspondências, gestão das senhas de 

combustíveis e arquivamento de documentos. 

As atividades desenvolvidas na secção de contabilidade foram as seguintes: organização 

da informação contabilística, classificação dos documentos, numeração e lançamento 

dos documentos, atualização de ficheiros, elaboração de mapas de custo das viaturas 

postos a dispor da Delegação, preparação das informações contabilísticos para análise e 

arquivamento de documentos. 

No que toca a gestão dos recursos humanos, várias foram as atividades desenvolvidas, 

nomeadamente: a organização e atualização dos processos e fichas individuais dos 

funcionários; elaboração de mapas de faltas; acompanhamento de mapa de férias; 

acompanhamento de processo de admissão de aprendiz; análise do processo de 

avaliação de desempenho dos funcionários; acompanhamento de processo de 

averiguação contra um funcionário da Delegação; acompanhamento de um processo 

disciplinar; elaboração de processos de aposentação; formação aos funcionários do 

Centro Agrícola Afonso Martinho entre outras atividades, entre os quais o arquivamento 

de documentos, elaboração mapa de horários dos guardas da Sede da Delegação e do 

Centro Agrícola Afonso Martinho. 

 

3.2.1 Organização e Atualização dos Processos e Fichas Individuais dos 

Funcionários 

Para cada funcionário é constituído um processo individual e uma ficha individual na 

secção de RH. 

No processo individual são arquivados todos os documentos que levaram à admissão do 

trabalhador, como por exemplo carta do candidato, contrato de trabalho, certificados de 

habilitações literárias, documentos de identificação pessoal, documentos que 

comprovam evolução na carreira, curriculum académico e profissional, resultados de 

exames médicos, entre outros documentos que dizem respeito ao funcionário. O 

processo individual contém as fotocópias de todos os documentos emitidos para o 

funcionário, bem como toda a correspondência que por qualquer motivo o mesmo dirija 

à secção de RH. 
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A ficha individual é um resumo do processo individual e deve estar permanentemente 

atualizada, deverá incluir, entre outras, as seguintes informações: nome; morada e 

telefone; dados do bilhete de identidade; habilitações académicas e profissionais; 

número de identificação fiscal; agregado familiar (nome, grau de parentesco e datas de 

nascimento); períodos de ausência por férias; períodos de ausência por faltas e 

respetivos motivos, etc. 

Nesta etapa participou-se na organização e atualização dos processos e fichas 

individuais, elaborando uma relação de todos os funcionários afetos à Delegação, 

verificando os vínculos de cada trabalhador, sendo que muitas vezes não se encontrava 

documentos que comprovam o início das funções do funcionário. Para resolver o 

problema dos documentos, normalmente recorre-se as folhas de salários, ou declaração 

das testemunhas, embora este último quesito não seja de grande fiabilidade. 

 

3.2.2 Elaboração de Mapas de Faltas 

Na AP, existem dois regimes de faltas e licenças distintos, ou seja, além dos 

funcionários e agentes estarem submetidos ao Decreto-Lei nº 3/2010 de 8 de Março 

(aplicados aos funcionários com nomeação provisória e definitiva), há certas categorias 

de agentes do sector público que estão também submetidos ao regime faltas e licenças 

constante do Decreto - Legislativo nº 5/2005 de 16 de Outubro, aplicado aos 

funcionários contratados. 

Os dois Decretos definem o conceito de faltas no mesmo sentido, ou seja, ausência do 

funcionário durante a totalidade ou parte do período diário de presença obrigatória no 

serviço, bem como a não comparência no local a que o mesmo deva apresentar-se por 

motivo de serviço. 

Tal como se encontra previsto nos dois Decretos, existem dois tipos de faltas. As 

justificadas, que se encontram legitimadas pela lei, como por exemplo doença, 

casamento, maternidade e desde que sejam devidamente comprovadas. E as 

injustificadas, que se traduzem em motivos não previstos na lei ou, sem apresentação de 

qualquer justificação ou prova, ou com a apresentação de declaração ou justificação 

falsas. 
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O elenco das causas justificadas abarca situações de natureza diversa. Aos funcionários 

com nomeação, as faltas justificadas encontram-se enumeradas no art.º 21º do Decreto-

Lei nº 3/2010 de 8 de Março e são, entre outras, as que são dadas por falecimento de 

familiar, por dispensa ocasião do casamento, ou por conta do período de férias, por 

maternidade ou paternidade, por licença, etc.  

Enquanto aos funcionários contratados, as faltas justificadas encontram-se enumeradas 

no artigo 186º, nº 2 do regime de férias, faltas e licenças do Decreto - Legislativo nº 

5/2005 de 16 de Outubro e são, entre elas, as que são dadas por ocasião do casamento, 

exercício de atividades sindical, por falecimento de familiar, autorização prévia ou 

posterior – faltas autorizadas, etc. 

Para os trabalhadores nomeados, as faltas injustificadas têm como consequências a 

perda das remunerações correspondentes aos dias de ausência. Não contam para efeitos 

de antiguidade, com reflexos negativos para efeitos de carreira e de aposentação, e 

desconto no período de férias do ano seguinte, na proporção de um dia de férias por 

cada falta. Para além de possíveis consequências a nível disciplinar. 

Já para os trabalhadores contratados, também, as faltas injustificadas constituem a 

violação do seu dever, e implicam a perda da remuneração correspondente ao período 

de ausência, sendo ainda descontadas na antiguidade do trabalhador. Contudo, estas 

faltas, porque implicam perda de retribuição, podem ser substituídas por dias de férias 

na proporção de um dia de férias por cada dia de falta, desde que o trabalhador 

expressamente o prefira, até ao limite de um terço do período de férias a que o 

trabalhador tiver direito. 

 Caso as faltas injustificadas ocorram num ou em meio período normal de trabalho 

diário, imediatamente anterior ou posterior a períodos de descanso ou feriados, a lei 

considera que há por parte do trabalhador uma infração grave. Tornando-se responsável 

pelo prejuízo causado, considerando que há um incumprimento contratual, incorrendo o 

trabalhador em sanções disciplinares. 

Para cada serviço (Sede da Delegação, Centro Agrícola Afonso Martinho, Oficina da 

Ponta do Sol, Serviços Florestais do Planalto Leste e Extensão Rural de Rocha Grande) 

existe um livro de “ponto”, onde os funcionários diariamente fazem o registo 

obrigatório das entradas e saídas, sendo que cada responsável administrativo, ou em 
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algum dos casos, Coordenadores das Áreas Funcionais (no caso da Extensão Rural de 

Rocha Grande) ficam encarregados de fazerem o controlo e a entrega dos mesmos na 

sede da Delegação, a fim da elaboração dos respetivos mapas de faltas.  

Ao entregarem o livro de ponto dos funcionários, até trinta e um de cada mês o serviço 

responsável pela gestão dos recursos humanos elabora o mapa de faltas, e lança as 

respetivas faltas numa folha de Excel em uso na Instituição, conforme o anexo 6. 

Depois de elaborado o mapa de faltas entregava-se a Coordenadora da Área Funcional 

Administração e Planeamento, envia-os aos Serviços Centrais do MDR (DGPOG e 

DGADR), e estes por sua vez, fazem os respetivos descontos caso seja necessário. 

 

3.2.3 Acompanhamento do Mapas de Férias 

Como já se fez referência existe na AP, existe dois regimes de férias distintos, quais 

sejam o Decreto-Lei nº 3/2010 de 8 de Março (aplicados aos funcionários com 

nomeação provisória e definitiva), e o Decreto - Legislativo nº 5/2005 de 16 de 

Outubro, aplicado aos funcionários contratados. 

Os dois Decretos determinam um período de férias de 22 dias úteis para os funcionários, 

desde que tenham completado um ano de serviço. Para os funcionários submetidos ao 

Decreto-Lei nº 3/2010 de 8 de Março, relativamente à forma de gozar as férias, podem 

fazê-lo seguido, com a limitação de não poder gozar mais de 22 dias úteis seguido. Ou 

interpoladamente, sendo que um dos períodos não pode ser inferior a metade dos dias de 

férias a que o trabalhador nomeado tem direito. 

Sendo sempre uma opção do trabalhador, salvo casos de conveniência de serviço 

devidamente fundamentada. Ou seja, o serviço não pode obrigar o trabalhador a gozar 

férias interpoladas, nem limitar o número de período de férias. Exceto, o facto de um 

dos períodos não poder ser inferior a metade dos dias de férias a que o trabalhador tenha 

direito. 

 No ano civil de ingresso, a partir dos 90 (noventa) dias de prestação efetiva de serviço, 

o funcionário pode gozar antecipadamente 6 (seis) ou 5 (cinco) dias úteis de férias, por 

cada 3 (três) meses completos de serviço até 31 de Dezembro desse ano, de acordo com 

o art.º 3º do Decreto-Lei nº 3/2010 de 8 de Março.  
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Existe também a possibilidade de gozar as férias em “meios-dias”, no máximo de cinco 

meios-dias, seguidos ou interpolados, por exclusiva iniciativa do trabalhador ou por 

iniciativa da AP.  

Já para os funcionários submetidos ao Decreto - Legislativo nº 5/2005 de 16 de 

Outubro, os funcionários contratados por tempo indeterminado têm direito por cada ano 

de serviço a um período de 22 dias úteis de férias de acordo com art.º 52º nº 1 do 

diploma legal. Também o período de dias úteis aplica-se aos trabalhadores contratados 

por tempo determinado, desde que a duração do contrato, inicialmente estabelecido ou 

resultante de renovação, não seja inferior a um ano (art.º 52º nº 2). 

Em casos dos contratos com prazo inferior a um ano os funcionários têm direito ao 

período de férias proporcional à duração do contrato. O serviço não pode impor o gozo 

interpolado das férias, só o podendo ser com o acordo do trabalhador, podendo ser 

gozadas em dois períodos interpolados.  

Quanto a marcação do período de férias, os dois decretos dá a possibilidade de o fazer 

mediante acordo entre ambas as partes. Para os funcionários submetidos ao Decreto-Lei 

nº 3/2010 de 8 de Março só na falta de acordo é que as férias são marcadas 

unilateralmente pelo dirigente competente no período compreendido entre 1 de Maio e 

30 de Outubro. Havendo o cuidado, quando haja cônjuges a trabalharem no mesmo 

serviço, de se dar preferência na marcação de férias em período coincidente para ambos.  

Durante o período de férias segundo os dois decretos, o funcionário têm direito á 

renumeração, com exceção das gratificações, abonos por inerência ou por acumulação 

aos funcionários submetidos ao Decreto-Lei nº 3/2010 de 8 de Março. 

Também os dois decretos dão a possibilidade do funcionário interromper o período de 

férias. Para os funcionários nomeados, o decreto dá possibilidade por motivo de 

maternidade, paternidade ou adoção. Também ela pode ser interrompida por motivo de 

doença, por motivo de assistência a familiares doentes, devendo no caso apresentar o 

documento comprovativo no prazo de 5 dias úteis e ultrapassando o prazo as féria são 

suspensas a partir da data no serviço do documento comprovativo da doença (art.º 8º nº 

3). Já para os funcionários submetidos ao do Decreto - Legislativo nº 5/2005 de 16 de 

Outubro, não descreve os motivos/causas da interrupção do direito de férias. 
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O direito de férias para os funcionários submetidos ao Decreto-Lei nº 3/2010 de 8 de 

Março e para os submetidos ao Decreto - Legislativo nº 5/2005 de 16 de Outubro 

(contratos tempo indeterminado e por tempo determinado que ultrapassam um ano) 

vence-se 1 de Janeiro de cada ano. Para este ultimo, exceto no caso dos contratos com 

prazo inferior a um ano, em que o direito vence depois de decorrida metade do referido 

prazo. 

Quanto a elaboração do mapa de férias é elaborado pelos serviços dos Recursos 

Humanos da Delegação e dele dar conhecimento ao funcionário até 31 de Março de 

cada. Os funcionários deverão apresentar o pedido de gozo das férias com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias úteis e caso haja impedimento do gozo de férias devera ser 

definido, por escrito. 

Apesar, no período do estágio já terem elaborado os respetivos mapas de férias, pode-se 

fazer o acompanhamento dos mapas (Sede da Delegação; Centro agrícola Afonso 

Martinho, Oficina do Ponta do Sol, Serviços Florestais do Planalto leste, e Extensão 

Rural da Rocha Grande) de forma a evitar constrangimentos no serviço. 

 

3.2.4 Processo de Admissão de Aprendiz 

Durante o estágio acompanhou-se a entrada de um aprendiz na Delegação, tendo 

apoiado os serviços de recursos humanos no referido processo de admissão, 

nomeadamente na elaboração do contrato, e na realização do Seguro Obrigatório de 

Acidente de Trabalho – SOAT. 

 

3.2.5 Análise do Processo de Avaliação de Desempenho dos Funcionários 

Antes da publicação do Novo Sistema Avaliação de Desempenho, a Delegação para 

avaliar os seus funcionários e agentes seguia as normas do Decreto Regulamentar nº 

19/93, de 27 de Setembro. A avaliação do desempenho incide sobre a atividade 

desenvolvida pelo avaliado na unidade orgânica em que esteja prestando serviço e, tem 

por objetivo apreciar os resultados dos trabalhos dos funcionários e agentes em função 

dos objetivos previamente fixados pela organização, designadamente: 
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 Apreciar o potencial do funcionário ou agente e os meios de o desenvolver; 

 Reconhecer informações objetivas sobre o rendimento do funcionário ou agente 

necessárias a tomada de decisão sobre o enquadramento funcional, afetação e 

mobilidade profissional; 

 Contribuir para a valorização funcional e melhoria da eficiência profissional do 

avaliado, permitindo a cada funcionário e agente conhecer o juízo que os seus 

superiores hierárquicos formulam quanto ao desempenho das suas funções; 

 Dar a conhecer ao avaliado as suas potencialidades e necessidades, permitindo-

lhe corrigir as suas deficiências funcionais; 

 Contribuir para o diagnóstico da situação do trabalhador e detetar a eventual 

necessidade de ação de formação e aperfeiçoamento profissional; 

 Proporcionar informações aos dirigentes sobre a necessidade de mobilidade de 

profissional; 

 Pode-se afirmar que avaliação era muito focalizado no funcionário, ou seja, 

direcionado para avaliar competências, comportamentos e atitudes pessoal em 

detrimento dos objetivos, com muitas fragilidades no que toca a avaliação e 

mérito dos funcionários e também o sistema de avaliação era apenas mais uma 

formalidade a ser acatada. 

A avaliação de desempenho tem carácter anual, até 31 de Janeiro do ano seguinte, ou 

seja, diz respeito ao desempenho do ano civil anterior e é obrigatório. 

Feita uma análise do regulamento, pode-se dizer que a avaliação dos funcionários 

envolve apenas o parâmetro - resultado, através de estabelecimento de objetivos, que 

verifica-se pelo grau de cumprimento dos objetivos previamente definidos pela unidade 

orgânica de devem ser mensuráveis, claros, alcançáveis em determinado período de 

tempo, e a instituição deve proporcionar os meios para poder alcança-los. 

 

2.1.1.1 Fatores de ponderação 

Na avaliação dos funcionários, consoante o grupo profissional existe uma ponderação 

diferente, onde cada fator é atribuída um coeficiente de ponderação, como pode-se 

verificar no quadro seguinte.  
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Quadro 1: Fatores de Ponderação 

  Fatores de Pontuação  Coeficientes 

Pessoal Técnico Qualidade do trabalho 2,0 

Competência técnica 1,5 

Planificação e organização do trabalho 1,0 

Respeito dos prazos e cumprimento das tarefas 1,5 

Responsabilidade 2,0 

Espírito de equipa 1,0 

Pessoal Administrativo Qualidade do trabalho 2,5 

Conhecimentos profissionais 2,0 

Iniciativa 1,5 

Responsabilidade 1,0 

Relações humanas no trabalho 1,0 

Pessoal Auxiliar Atenção e qualidade do trabalho 3,5 

Quantidade do trabalho 2,5 

Responsabilidade e dedicação 2,0 

Relações humanas no trabalho 2,0 

Pessoal Operário Produção e rendimento 2,0 

Atenção e qualidade do trabalho 2,0 

Conhecimento do trabalho 1,5 

Agilidade física e mental 1,5 

Normas de segurança no trabalho 2,0 

Relacionamento interpessoal 1,0 

Fonte: Decreto Regulamentar nº 19/93 

Cada fator a ponderar é suscetível a uma graduação em quatro posições, ponderadas de 

5, 10, 15 e 20. A determinação do valor de cada fator é obtida através da multiplicação 

do coeficiente de ponderação pela graduação atribuída. 

A avaliação final de cada trabalhador é o resultado do somatório de todos os valores 

atribuídos aos fatores, dividido por dez. O resultado da avaliação final é expresso em 

menções qualitativas em função da pontuação dos fatores. 

Por iniciativa do Superior Hierárquico ou do avaliador, quando se atribui uma menção 

qualitativa de desempenho relevante esta pode ser objeto de apreciação por parte da 
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Comissão Técnica de Avaliação - CTA, para efeitos de um eventual reconhecimento de 

mérito significando num desempenho excelente. 

 

2.1.1.2 Intervenientes no processo de avaliação  

O processo de avaliação de desempenho implica a participação de vários intervenientes, 

nomeadamente: O Superior Hierárquico Imediato/ Avaliador; o avaliado; o 

Homologante/Superior Hierárquico do Avaliador; e a Comissão Técnica de Avaliação. 

Superior Hierárquico Imediato/ Avaliador - funcionário com o qual o avaliado tenha 

relação funcional há pelo menos seis meses. Compete ao superior hierárquico imediato 

negociar os objetivos do avaliado bem como os indicadores de medida do desempenho; 

rever regularmente com o avaliado os objetivos anuais negociados e ajustá-los, caso seja 

necessário; avaliar anualmente os trabalhadores diretamente subordinados; ponderar as 

expectativas dos trabalhadores no processo de identificação das respetivas necessidades 

de desenvolvimento.  

O avaliado – o avaliado tem direito que lhe sejam garantidos os meios e condições 

necessários ao seu desempenho de acordo com os objetivos e resultados definidos; e em 

como dever proceder à respetiva autoavaliação e negociar com o Superior Hierárquico 

Imediato a fixação dos objetivos.  

O Homologante/Superior Hierárquico do Avaliador - a entidade de quem depende o 

superior hierárquico imediato do avaliado. Compete a aprovação das avaliações anuais 

no prazo de três dias úteis; assegurar o cumprimento das regras estabelecidas na lei; 

decidir sobre as reclamações dos avaliados; assegurar a elaboração do relatório anual da 

avaliação do desempenho. 

A Comissão Técnica de Avaliação – é o órgão consultivo em matéria de avaliação de 

desempenho e tem por competência emitir parecer sobre recurso de avaliação de 

desempenho atribuída ao funcionário pelo superior hierárquico imediato. A comissão é 

presidida pelo responsável pela gestão de recursos humanos do respetivo departamento 

departamental e por dois vogais designados pelo membro do Governo e um 

representante dos avaliados. 
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3.2.5.1 Fases do processo de avaliação de desempenho 

O processo de avaliação de desempenho decorre ao longo de várias etapas/fases. Para 

cada fase está definido os prazos legais para a sua execução. Este processo desenvolve-

se ao longo de das seguintes fases: 

1ª Fase: Planeamento – fase onde o dirigente máximo do serviço clarifica e define os 

objetivos a atingir, durante o período avaliativo; 

2ª Fase: Autoavaliação – o avaliado faz a sua própria avaliação, assimilando os seus 

pontos fortes e fracos de forma a identificar oportunidades de desenvolvimento 

profissional. É um instrumento importante para a avaliação de desempenho pois ajuda a 

perceber a relação entre a avaliação feita pelo funcionário e pelo avaliador. Ela é 

realizada através do preenchimento da ficha de autoavaliação, fornecida ao avaliado até 

dez de Janeiro e deve ser apresentada no momento da entre entrevista; 

3ª Fase: Entrevista – fase em que o avaliador explica quais os objetivos da avaliação 

de desempenho, quais os pontos fortes e fracos e o que se espera do avaliado; 

4ª Fase: Apuramento final – será feito mediante o preenchimento da ficha individual, 

até 31 de Janeiro. Nesta etapa o avaliador deve informar ao avaliado em que momento 

será formalizado a avaliação, de forma a preparar a sua autoavaliação. 

5ª Fase: Homologação – competência do dirigente máximo de serviço, efetuada até 

cinco de Fevereiro, caso não concordar com a avaliação atribuída ao avaliado pelo 

avaliador, deve estabelecer a classificação a atribuir, mediante apresentação de 

fundamentos. A avaliação deve ser dada a conhecer ao avaliado no prazo de três dias 

úteis; 

6 ª Fase: Reclamação e Recurso - o funcionário poderão recorrer para o dirigente 

máximo do serviço de forma devidamente fundamentada, ao discordar do resultado do 

processo avaliativo, cinco dias após a homologação, tendo dez dias para decidir. 

O recurso quando, não há concordância entre as partes envolvidas no apuramento final 

da avaliação, devendo também ser fundamentado. 

7ª Fase: Acompanhamento – este processo é feito durante todo o processo avaliativo, 

onde é efetuada uma análise entre o avaliador e o avaliado, de forma a viabilizar a 
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reformulação dos objetivos e dos resultados a atingir, a clarificação de aspetos que se 

mostrem úteis ao futuro ato de avaliação, determinação de possíveis falhas, correção de 

falhas detetadas. 

 

3.2.6 Processo Disciplinar 

Existem dois regimes disciplinares distintos, que regem a AP. O Estatuto Disciplinar 

dos Agentes da Administração Pública – EDAAP, aprovado pelo Decreto - Legislativo 

n º 8/97, de 05 de Maio, encontra certas categorias de agentes do sector público que 

estão também submetidos ao regime disciplinar constante o CL, aplicado aos 

trabalhadores contratados. 

Tal como se encontra previsto nos dois regimes disciplinares, o poder disciplinar sobre 

os funcionários, tanto pode ser exercido diretamente pela entidade empregadora 

(membro do Governo, dirigente, órgãos executivos das Autarquias) como pelo 

empregador ou quem o poder tiver sido delegado a partir da vinculação e enquanto 

vigorar o vínculo laboral. 

Por vezes, mesmo fora do horário e local de trabalho, o funcionário pode estar sujeito a 

um processo disciplinar, ao infringir os seus direitos cumprir, como por exemplo 

quando há negligências no que diz respeito a imagem da Instituição. No caso de 

incumprimento é aplicado funcionário uma sanção disciplinar dependendo da infração 

cometida. 

 

3.2.6.1 Tipos de processos disciplinares 

Quanto ao tipo segundo o EDAAP o processo disciplinar pode ser comum e especial. 

Segundo o artigo 37º, nº 2 o processo especial aplica-se aos casos expressamente 

designados na lei e o processo comum corresponde à regra geral, seguindo-se em todos 

os casos a que não corresponda processo especial (como por exemplo furto, roubo, lesão 

corporal, injuria, etc.).  

Ou seja, as normas do processo especial prevalecem sobre as do processo comum; na 

falta de normas do processo especial para a instrução e o julgamento do mesmo 
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processo, aplicam-se supletivamente as normas do processo comum
8
. No que diz 

respeito ao processo especial, nos casos designados por lei, ela pode ser diretamente 

constatada, por falta de assiduidade ou por abandono de lugar, que serão explicadas 

mais adiante. 

O processo disciplinar diretamente constatada ocorre quando o superior hierárquico 

presenciar a infração cometida pelo seu subordinado e o prazo para notificar o arguido é 

de 48 horas mediante acusação escrita ao arguido. A acusação deve mencionar os fatos 

que levaram a acusação, a data e hora, as circunstâncias que foram cometidas, o nome 

dos intervenientes e no caso houver os documentos de provas autenticadas. Neste 

processo, o prazo para defesa não pode ser superior a cinco dias e o acusado está 

sujeitas as penas de aposentação compulsiva e demissão. 

O processo disciplinar por falta de assiduidade ao abrigo do art.º 80º do Decreto - 

Legislativo n º 8/97, ocorre quando o funcionário tenha faltado: cinco dias úteis 

seguidos e oito dias interpolados no mesmo ano civil; oito dias úteis seguidos e doze 

interpolados no mesmo ano civil. 

Já o processo disciplinar por abandono de lugar segundo o Decreto - Legislativo n º 

8/97, ocorre quando sem justificação o funcionário tenha faltado ao serviço durante 

doze dias úteis seguidos ou quinze interpolados, no mesmo ano civil, ou vinte e cinco 

dias interpolados em vinte e quatro meses. 

Em seguida será apresentada o processo disciplinar comum de forma mais detalhada. 

Enquanto o regime aplicado aos funcionários contratados, submetidos ao CL, quanto ao 

tipo ela pode ser ordinário, sumário (ou seja, infanção diretamente constatada) e 

sumaríssimo, aplicada nas pequenas empresas (que não será fundamentada, pois não 

abrange o âmbito do nosso trabalho). 

O processo disciplinar sumário, ocorre por infração diretamente contactada, caso 

explicado anteriormente (processo especial), sendo que começa-se logo com a acusação 

e o prazo para dedução da acusação é de três dias por escrito, sendo que o acusado deve 

apresentar a sua defesa não inferior a 5 dias. O empregador ao concluir a instrução, 

poderá arquivar os autos, por achar não ter provas suficientes à instauração do processo 

disciplinar, ou poderá aplicar uma pena correspondente a infração cometida. 

                                                           
8
 Vid os art.º s 78º a 82º do EDAAP. 
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Em seguida serão apresentadas o processo quanto ao tipo ordinário, juntamente com o 

tipo comum, levando em consideração os dois regimes, que diferem quanto aos prazos e 

as penas/sanções aplicáveis aos seus funcionários. 

 

3.2.6.2 Fases do processo disciplinar 

Como dito anteriormente, um processo disciplinar terá que respeitar um conjunto de 

formalidades. 

Segundo os dois regimes disciplinares, o processo comum e o processo ordinário, 

seguem-se as seguintes fases: instrução do processo; defesa do arguido e decisão final. 

Instrução do processo: 

 

Todo o processo disciplinar inicia-se com a participação ou queixa do funcionário que 

detetar que os seus direitos foram infringidos, ou no caso quanto o superior verificar que 

o funcionário não está a cumprir com o seu dever. Esta queixa é feita na entidade 

/superior hierárquico competente que deverá por sua vez nomear um Instrutor para fazer 

a devida averiguação, de modo a verificar se os fatos comprovam infração cometida.  

Há que ter em atenção aos funcionários submetidos ao Decreto - Legislativo n º 8/97, 

pois para instrução de um processo disciplinar deverá respeitar os quistos impostos pelo 

art.º 51º, n. 1, ou seja, devendo ser do mesmo serviço de referência igual ou superior ao 

do arguido, ou devendo ser de serviço diferente de referência igual ou superior ao 

arguido, ou fora da Administração Publica, mediante contrato de prestação de serviço. 

Aos funcionários submetidos ao Decreto - Legislativo n º 8/97, a fase da instrução 

inicia-se no prazo máximo de três dias, contados da notificação ao instrutor nomeado, 

devendo ser concluído no prazo de 30 dias, podendo este prazo ser prologado a um 

prazo não superior a trinta dias. No caso, não seja fixado o prazo de prorrogação, deve-

se considerar 15 dias. Já aos funcionários submetidos ao CL, desde da comunicação até 

a notificação de arquivamento dos autos ou punição do infrator deve-se ultimar ao 

infrator no prazo de 90 dias sob pena de caducidade do processo. No que refere-se ao 

prazo de prorrogação nunca deve ser superior a 45 dias. O instrutor poderá ouvir o 
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funcionário e entregar pessoalmente uma cópia ou por carta com aviso de receção, em 

que o prazo para resposta nunca deve ser inferior a 8 dias úteis. 

Todo processo deve conter os elementos/peças obrigatórias da acusação. No caso dos 

funcionários submetidos ao Decreto - Legislativo n º 8/97, as peças obrigatórias estão 

enumeradas no art.º 57, n. 1 e seguintes, como é o caso de: o despacho que mandou 

instaurar o processo, se não tiver sido proferido diretamente sobre qualquer das peças – 

a participação, queixa, auto, oficio, documento; o certificado e o registo bibliográfico e 

disciplinar do arguido. Já para os funcionários submetidos, as peças obrigatórias estão 

enumeradas no art.º 381. 

Concluídas as investigações, se o instrutor (não deduz a acusação) entender que os fatos 

constantes dos autos, não constituem infração disciplinar, elabora no prazo de cinco dias 

o relatório e remete à entidade que tiver mandando instaurar o processo, sugerindo o 

arquivamento do mesmo de forma fundamentada de acordo com a lei.  

Caso contrário, se o instrutor (deduz a acusação) entender que os fatos constantes dos 

autos constituem infração disciplinar, no prazo de cinco dias a acusação diferenciando 

as infrações que julgar prováveis de acordo com a lei faz a acusação para os 

funcionários submetidos ao Decreto - Legislativo n º 8/97. 

Defesa do arguido: 

Deduzido a acusação, segundo ambos os decretos disciplinares, o instrutor do processo 

notifica o infrator pessoalmente e formalmente. Caso não seja possível notificar o 

infrator pessoalmente há que faze-lo via correio, com aviso de receção, indicando o 

prazo para apresentação da sua defesa escrita. Caso o infrator encontrar em parte 

incerta, deve-se publicar no Boletim Oficial – BO e num dos jornais com maior 

circulação para os funcionários submetidos ao Decreto - Legislativo n º 8/97. Já o 

funcionário submetido ao CL deve-se fazer a publicação num dos jornais com maior 

circulação para que o infrator possa fazer a sua defesa.  

Os funcionários submetidos ao Decreto - Legislativo n º 8/97, o instrutor tem um prazo 

de quarenta e oito horas para notificar pessoalmente o arguido e caso não seja possível o 

prazo é 10 a vinte dias. Caso a publicação for feita Boletim Oficial e num dos jornais de 

maior circulação, o prazo não inferior e superior a 30 e 40 dias respetivamente, contados 
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do oitavo dia posterior a data de publicação. O prazo estabelecido para os funcionários 

submetidos ao CL apresentar uma resposta nunca deve ser inferior a 8 dias úteis. 

Notificado o arguido, caso houver necessidade o arguente poderá ser suspenso do 

serviço com um prazo nunca superior a 90 dias com direito a seu vencimento e deve-se 

recolher os elementos de prova oferecidos pelo arguido, sendo que aos funcionários 

submetidos ao Decreto - Legislativo n º 8/97, o prazo é 10 dias úteis, podendo ser 

prorrogada para 20 dias úteis. 

Decisão final: 

Para ambos os regimes disciplinares após as diligências e apresentação da defesa o 

instrutor do processo produzirá o relatório final. Para os funcionários submetidos ao 

Decreto - Legislativo n º 8/97, o instrutor tem o prazo de 10 dias para elabora-lo. A 

autoridade competente que mandou instruir o processo tem um prazo máximo de 15 

dias para ordenar para esclarecimentos dos fatos. A entidade que julgar o processo faz a 

análise do processo, concordando ou não com as conclusões do relatório. A decisão 

deve tomada no prazo de 15 dias e deve ser fundamentada (quando não há concordância 

com as conclusões expostas no relatório).O arguido terá direito ao recurso a ser 

apresentado ao membro do Governo, no prazo de 15 dias a contar da data da decisão. 

Ao verificar que o funcionário infringiu as regras deve-se aplicar as sanções previstos 

nos dois decretos. Aos funcionários submetidos ao Decreto - Legislativo n º 8/97, o 

arguente está sujeita as seguintes sanção: censura escrita, multa, suspensão e a 

competência para aplicação dessas penas é do superior hierárquico.  

Também está sujeita as sanção de inatividade, aposentação compulsiva e demissão, 

sendo da competência do Membro do Governo para aplicação dessas penas. Essas penas 

serão aplicadas de acordo com a gravidade dos fatos e estão definidas no art.º 14º 

Decreto - Legislativo n º 8/97.Aos funcionários submetidos ao regime disciplinar do 

CL, o arguente está sujeita as seguintes sanção: multa 6 dias, suspensão 30 dias, 

suspensão 30 a 90 dias e a competência para aplicação dessas penas é do superior 

hierárquico. Também está sujeita a sanção de despedimento por justa causa, sendo da 

competência do Membro do Governo para aplicação dessa pena, previstas no art.º 374 

do CL. 
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Durante a realização do estágio, teve-se oportunidade de averiguar a veracidade de uma 

queixa feita por um funcionário do Centro Agrícola Afonso Martinho, contra outro 

funcionário nomeado do mesmo Centro. Este processo decorreu durante três dias e para 

averiguação dos fatos realizou-se uma inquirição das testemunhas e do acusado. Com 

base nas declarações conclui-se que não houve matéria suficiente para a instauração de 

um processo disciplinar contra o acusado. Neste caso, o Delegado, aplicou uma sanção 

de censura escrita ao funcionário nomeado.  

Participou-se também da instauração de um processo disciplinar contra um funcionário 

contratado que excedeu o seu limite de faltas. Feitas todas as diligências, o processo foi 

encaminhado para Praia, a fim de decisão superior. 

  

3.2.7 Elaboração de Processos de Aposentação 

A instrução de processos de aposentação foi outra tarefa desenvolvida na Delegação. 

Em seguida serão apresentadas as fases do processo de aposentação, muito embora 

devido ao período de tempo em que o processo se desenrola, não foi possível 

acompanha-las na íntegra. 

a) Iniciativa (do interessado ou do serviço) 

O processo de aposentação inicia-se, em regra, com base em requerimento do 

interessado (situações de aposentação voluntária) ou em comunicação do serviço 

(situações de aposentação obrigatória), o qual deve conter os fundamentos da 

aposentação e ser acompanhado dos elementos/documentos de prova para instrução do 

processo dirigidos ao órgão máximo de que o interessado depende.  

O ex-subscritor deve apresentar o pedido de contagem de tempo diretamente à Direção 

Geral da Administração Pública – DGAP, acompanhado da respetiva prova do tempo de 

serviço, designadamente
9
: 

 Requerimento; 

 Fotocópia de documento de identificação; 

                                                           
9

Fonte:<http://dgap.com.cv/~dgapdev9/sitedgap/index.php/component/content/article/8-geralsite/dsss/71-

contagem-de-tempo-de-servico> 

 

http://dgap.com.cv/~dgapdev9/sitedgap/index.php/component/content/article/8-geralsite/dsss/71-contagem-de-tempo-de-servico
http://dgap.com.cv/~dgapdev9/sitedgap/index.php/component/content/article/8-geralsite/dsss/71-contagem-de-tempo-de-servico
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 Certidão de efetividade emitida pelo Ministério das Finanças e do Planeamento 

ou Autarquias Locais, conforme o caso; 

 Documento/s que deu/deram origem à Certidão de efetividade; 

 Plano de descontos ou autorização de pagamento de quotas em atraso (caso não 

houver efetuado descontos). 

Também deve apresentar o pedido de contagem de tempo no serviço
10

em que exerça 

funções, devendo remeter à DGAP, com o tempo de serviço devidamente certificado e o 

plano de descontos
11

 emitido pelo Ministério das Finanças e do Planeamento - MFP
12

.  

b) Serviço de que o funcionário depende  

Seguidamente, o processo organizado individual é enviado à DGAP no prazo 5 dias 

com os documentos comprovativos da prestação de serviço completos, acompanhado de 

uma certidão com os elementos que comprovam os dados constantes do processo 

individual como: data de sucessivos cargos e categorias; data de início e termo de 

funções; perda de efetividade; regime de horário de trabalho; percentagem do aumento 

do tempo de serviço e respetiva legislação; indicar se efetuou descontos para 

aposentação e para que entidade; se o interessado foi abonado por verbas destinadas ao 

pessoal. 

Quanto ao tempo em que não conta nado do processo, nem o desconto o interessado 

deve anexar provas complementares como: folhas de salário; livro de ponto; lista de 

antiguidade e outros elementos devidamente autenticados. 

c) Entrada do Processo na DGAP 

Os documentos ao darem entrada na DGAP, a direção verifica se o subscritor reúne 

condições necessárias para a aposentação. Caso contrário pode pedir provas 

                                                           
10

 Entende-se por contagem de tempo o apuramento pela DGAP dos anos e meses de serviço prestados na 

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

 
11

 O pagamento das quotas em dívida para aposentação pode ser efetuado de uma só vez, podendo, no 

entanto, a pedido do interessado, processar-se em prestações mensais, deduzida no salário ou pensão, não 

podendo o valor de cada prestação ser superior a 10% do valor da pensão. Fonte: 

<http://dgap.com.cv/~dgapdev9/sitedgap/index.php/component/content/article/8-geralsite/dsss/71-

contagem-de-tempo-de-servico> 

 
12

Fonte:<http://dgap.com.cv/~dgapdev9/sitedgap/index.php/component/content/article/8-

geralsite/dsss/71-contagem-de-tempo-de-servico> 

 

http://dgap.com.cv/~dgapdev9/sitedgap/index.php/component/content/article/8-geralsite/dsss/71-contagem-de-tempo-de-servico
http://dgap.com.cv/~dgapdev9/sitedgap/index.php/component/content/article/8-geralsite/dsss/71-contagem-de-tempo-de-servico
http://dgap.com.cv/~dgapdev9/sitedgap/index.php/component/content/article/8-geralsite/dsss/71-contagem-de-tempo-de-servico
http://dgap.com.cv/~dgapdev9/sitedgap/index.php/component/content/article/8-geralsite/dsss/71-contagem-de-tempo-de-servico
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complementares ao interessado através do seu serviço, ou, o funcionário em causa pode 

solicitar um processo especial de justificação do tempo de serviço onde são reunidos 

todos os elementos que provam a efetividade do serviço. O interessado deve enviar as 

provas no período máximo de 30 dias. 

A DGAP por sua vez emite uma resolução (90 dias prazo máximo) sobre o direito de 

aposentação que pode ser provisória ou definitiva. Desde logo, a resolução é 

comunicada ao serviço onde o agente exerce as suas funções e com base nisto, o agente 

é desligado de serviço pelo órgão executivo máximo da entidade de que depende. 

Caso a pensão não tenha sido fixada na resolução a DGAP fixa a pensão definitiva e 

envia o processo ao Tribunal de contas para o visto prévio. 

 

d) Tribunal de Contas 

Esta entidade pode aprovar ou recusar o visto. 

 

e) Publicação no Boletim Oficial 

Seguidamente a Impressa Nacional publicará a pensão no BO. 

 

3.2.8 Formação 

No que diz respeito a definição de políticas de formação, apesar de a Delegação não 

possuir autonomia para tal e apesar de a formação ser programado a nível central, a 

Delegação procura fazer algumas pequenas formações (por ex.: informática, código 

laboral, contabilidade, processo disciplinar e outros considerados importantes) de modo 

a levar a informação para os seus colaboradores e capacita-los para o desempenho mais 

eficaz das suas tarefas. 

Durante o período de estágio participou-se ativamente na organização de uma formação 

de conceitos do direito do trabalho juntamente com a orientadora da EA. 

A respetiva atividade abarcou os seguintes temas: direitos e deveres gerais dos 

trabalhadores; contrato de trabalho; formas de rescisão do contrato de trabalho; faltas; 
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processo disciplinar, férias, abarcando outros temas importantes que se traduziram na 

apresentação de dinâmicas de grupos e vídeos relacionados com a motivação, a 

importância do trabalho em equipa e a importância da comunicação.  

A formação teve como objetivo não só informar sobre as leis do trabalho, mas também 

despertar os colaboradores para a importância de outros temas no ambiente de trabalho 

tais como motivação, trabalho em equipa e a comunicação. 

A formação foi destinada apenas aos trabalhadores do Centro Agrícola Afonso 

Martinho, decorrendo no local de trabalho, ou seja, formação abordando apenas a 

modalidade on the Job. Teve-se a oportunidade de preparar os planos de formação, e 

apresentação das dinâmicas de grupo aos funcionários do Centro. 

As restantes atividades desenvolvidas passaram sobretudo pelas fases de programação, 

execução e avaliação. Na fase de programação, aquando do agenciamento de formação 

no Centro Agrícola era importante verificar se a sala de reunião/formação estava 

disponível nos dias pretendidos, se todos os colaboradores se encontravam presentes, 

definir o dia e a hora das formações de acordo com a disponibilidade/atividades do 

Centro, preparação dos materiais didáticos para garantir o sucesso da formação. 

Já na fase de execução, era necessário assegurar se a sala estava devidamente preparada 

com canetas, papel A4, todos os materiais necessários disponíveis, ver se o computador 

e o projetor funcionavam em plenas condições. Já na fase de avaliação é a etapa de 

entregar as fichas de avaliação (anexo 7) aos funcionários, em que cada participante do 

processo de formação tinha que preencher a ficha baseada nas competências adquiridas, 

entre outros critérios e de modo a percebermos o impacto da mesma. 

 

3.2.9 Outras Atividades 

Uma das atividades executadas foi o arquivamento de processos para depois serem 

guardadas no arquivo de forma a serem posteriormente consultados por qualquer 

funcionário. Também elaborou-se mapas de horários dos guardas da Sede da Delegação 

e do Centro Agrícola Afonso Martinho (anexo 8). 
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3.3 Resultados 

3.3.1 Resultados Conseguidos 

 Os resultados foram muitos satisfatórios, sendo que foi possível: 

 Verificar as diferenças entre a teoria e a prática;  

 Perceber quais as funções desempenhadas na secção de RH; 

 Organizar e atualizar os processos individuais; 

 Conhecer as leis aplicáveis aos funcionários da AP; 

 Conhecer quando é que adquire-se o direito de aposentação e como se organiza 

um processo; 

  Conhecer em que circunstancia é que se instaura um processo disciplinar e 

quais os procedimentos a seguir; 

 Elaborar plano de formação, estabelecendo os objetivos, a metodologia, 

conforme em anexo 9. 
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CAPITULO IV – APRECIAÇÃO CRÍTICA 

 

Tendo em conta que nos capítulos anteriores foram apresentadas a EA e descritas 

considerações inerentes quer referentemente à literatura e à prática, neste capítulo far-

se-á uma apresentação das competências adquiridas, apreciação crítica do tema 

particularmente escolhido, identificando as dificuldades encontradas, bem como as 

devidas recomendações e sugestões.  

 

4.1 Áreas de Identificação com o Curso 

O estágio foi uma mais-valia na medida em que para além da integração num contexto 

organizacional e ter permitido um contacto com a realidade do mundo laboral da 

administração pública cabo-verdiana, foi possível conhecer a legislação aplicável 

possibilitando, simultaneamente, uma experiência pessoal enriquecedora através do 

contacto com pessoas novas, de idades, experiências e formações académicas diferentes 

e desenvolver competências pessoais imprescindíveis ao mundo do trabalho. 

Relativamente à opção de realizar um Estágio Profissional em detrimento da outra 

opção de TCC (monografia), esta foi a mais acertada, já que foi possível aprofundar, 

desenvolver e consolidar conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do percurso 

académico, para além de poder colocar na prática o que aprendeu durante o curso na 

disciplina de recursos humanos, o que futuramente vai ajudar na vida profissional.  

Relativamente às atividades realizadas no estágio (desde organização de processos e 

fichas individuais, acompanhamento/participação no processo disciplinar contra 

funcionários da Delegação, preparação de plano de formação (participação), elaboração 

de processos de aposentação etc. permitiu desenvolver competências em gestão de 

recursos humanos.  

Em termos de acolhimento, integração/socialização acompanhamento e avaliação o 

estágio foi bem estruturado pela coorientadora da entidade acolhedora, sendo que esta 

mostrou sempre disponível e atenciosa. 
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Para facilitar o acolhimento e integração a orgânica da Delegação e de todos os serviços 

desconcentrados da Instituição (Centro Agrícola Afonso Martinho, Oficina, Serviços 

Florestais do Planalto Leste e Extensão Rural do Paul), facultado nos primeiros dias do 

estagio foi fundamental, assim como o relatório da Instituição em termos gerais, 

decretos-lei, normas e regulamentos do MDR e da Delegação, e todas as ferramentas 

que utilizadas no decorrer do estágio. 

 

4.2 Análise Crítica da Secção de Recursos Humanos 

No sentido de realizar uma ponte entre a teoria e a prática far-se-á, neste ponto, uma 

breve análise crítica das práticas de recursos humanos descritas e consequentemente das 

atividades desenvolvidas, abordando também algumas questões legalmente aplicáveis à 

Delegação, que são os mesmos para toda a Função Pública. 

Ao nível do recrutamento e seleção, apesar de ela ser centralizado e de no período de 

realização do estágio não presenciar suas fases, conseguiu-se vivenciar/constatar de 

forma intensa todo o processo posteriormente ao término do estágio, ao participar num 

Concurso Nacional de Agentes Cartográficos e ter sido uma das selecionadas.  

Relativamente a este tipo de recrutamento no que refere-se às fases do processo de 

recrutamento e seleção, revela-se que nem todas as fases foram cumpridas, na medida 

que para efeito de seleção foram estabelecidas os seguintes métodos: triagem; avaliação 

curricular; entrevista sectorial; e aferição de documentos. 

 Durante o processo de entrevista sectorial (apesar de por si só não ser um instrumento 

suficiente para prever desempenhos futuros), há que destacar positivamente o facto de 

realização de entrevistas em forma de grupo, o que dá uma certa segurança na medida 

em que demonstra transparência no decorrer do concurso.  

Relativamente às fontes de recrutamento também há que destacar positivamente o facto 

de se recorrer ao recrutamento externo, que apresenta como vantagem a entrada de 

jovens quadros, ou seja novas formas de encarar os problemas e novas experiências, 

embora seja um processo muito mais demorado e com custos elevados do que a fonte de 

recrutamento interno. 
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No que diz respeito ao acolhimento e integração de novos membros, apesar de nem 

todas as organizações atribuírem a devida importância a este processo, e embora não ter 

presenciando-a de forma direta pode-se fazer uma análise a respeito no que refere-se a 

admissão do estagiário para a Oficina, onde percebe-se a importância da integração para 

a Delegação que foi coadjuvada pela presença de um responsável pelo acompanhamento 

do membro durante ao período de adaptação.  

Confrontando a teoria com a prática percebe-se que este processo está bem definido, 

englobando níveis de acolhimento na instituição e no serviço, ou seja, inclui visitas, 

informações gerais sobre a instituição, formalidades administrativas e apresentação do 

posto de trabalho ao estágio, apesar das visitas detalhadas à Oficina.  

Quanto as pequenas práticas de formação que constatou-se são de referir que elas se 

encontram mais ou menos alinhados com os objetivos da Delegação, na medida que esta 

procura fazer uma análise institucional ao verificar necessidades de formação em 

determinadas áreas, programando formalmente as ações de formações de forma a 

permitirem o desenvolvimento das competências dos seus colaboradores, como foi o 

caso da ação de formação destinada apenas iniciado aos trabalhadores de Centro 

Agrícola de Afonso Martinho, que carecia urgentemente desta ação.  

Pode-se dizer que a ação abrangeu apenas três níveis de atuação citados na literatura por 

Câmara (2010): o “saber” com o objetivo de adquirir conhecimentos; “saber fazer” com 

objetivo de adquirir capacidade para execução do trabalho e “saber ser/estar” com 

objetivo de obter uma mudança de comportamentos e atitudes. Também no que se refere 

as combinações mencionadas apenas foram utilizadas duas, entre as quais a formação 

em sala e a formação on the job.  

Depois de realizada as ações de formação fez-se uma avaliação e constatou-se que de 

acordo com as fases citadas por Kirkpatrik (apud Bilhim 2009) a Delegação apenas 

realiza a avaliação ao nível da reação, ou seja, recolher informações referentemente a 

satisfação dos formandos em termos de materiais, metodologia e os conteúdos 

utilizados. Com esta ação permitiu também melhorar a capacidade de comunicação 

interna entre os diversos níveis hierárquicos, desde da base até ao Delegado.  

Constata-se que em certas áreas da Delegação ainda existe necessidades de promover 

ações de formação aos colaboradores, principalmente na área da informática. 
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Em monte de síntese verifica-se uma certa diferença entre a teoria e a prática, 

principalmente no que refere-se as práticas de GRH descritos na literatura, na medida 

em que, em alguns processos nem todas as fases são cumpridas, embora verifica-se 

aspetos concordantes sobretudo nas práticas de acolhimento e integração/socialização, 

formação.  

No que refere-se aos aspetos legalmente aplicáveis a Função Pública, a Delegação segue 

à “risca” todos os procedimentos emanadas pela AP, desde dos procedimentos de 

elaboração de mapas de faltas e ferias, processo disciplinar, avaliação de desempenho 

dos funcionários, processo de aposentação.  

Foi possível constatar que nem todos os funcionários estão satisfeitos com o 

desempenho das suas tarefas e nem todos estão motivados por motivos de estagnação, 

salário, não evolução na carreira nos seus postos de trabalho, o que torna-se necessário 

desenvolver mais ações de formação de forma a colmatar as lacunas existentes. 

Também verificou-se que há alguns funcionários que exercem funções diferentes 

daquelas que foram contratadas. 

 

4.3 Dificuldades Encontradas 

Em qualquer trajeto quer seja, pessoal quer na busca de conhecimentos existe 

dificuldade/barreiras que são restrições que ocorrem durante todo o percurso. Este não 

foi diferente, sendo que foram encontradas dificuldades, mas com toda a determinação e 

coragem conseguiu-se ultrapassa-las. 

Existiu uma certa dificuldade na transição da vida académica para a vida profissional, já 

que temos que ter uma rápida adaptação e estar atento às mais diversas situações do 

novo meio. 

Relativamente ao relatório de estágio, as limitações prenderam-se com o fato de 

inicialmente não saber que informação deveria ou não colocar no relatório. 

Também outra dificuldade deve-se ao facto na escolha da EA não ter sido a mais 

acertada, por ser uma Instituição Pública onde a maior parte das decisões e práticas de 

GRH estão centralizadas na Praia, fazendo com que não tivesse contacto direto 

principalmente com as práticas de recrutamento e seleção, sistemas de recompensas, 
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processamento e pagamento de salários, gestão de cargos e carreiras, definição de 

políticas de formação, bem como outros aspetos respeitantes a GRH. 

 

4.4 Recomendações/Sugestões 

 As recomendações/sugestões são consideradas como críticas construtivas para o melhor 

desempenho da entidade acolhedora. As recomendações vão no sentido de: 

 Criar condições juntamente com as Direções Centrais - DC para motivar os 

trabalhadores no desempenho das suas funções, pois verificou-se que as pessoas 

estão insatisfeitas, de modo a evitar tais situações de estar a desempenhar 

alguma função só porque tem que o fazer; 

 Gerir estrategicamente as pequenas formações da competência da Delegação, de 

modo a conhecer melhor a solução formativa que responda às necessidades 

efetivas aos colaboradores e da Instituição; 

 Dotar ou reforçar as competências e conhecimentos do pessoal de RH no que 

refere-se ao processo de formação, desde o diagnóstico á avaliação da formação, 

de modo a ter uma visão completa, atualizada e integrada de todo processo; 

 Apostar mais nas pequenas formações dos colaboradores, e principalmente a 

ação formação relacionada com a informática, sendo que há colaboradores que 

tem enumeras dificuldades em algumas funcionalidades do Microsoft Word, 

Excel, criar e colar pastas, entre outros aspetos relacionados com a informática; 

 Maior presença da DSAGRHPF na Delegação de modo a uniformização dos 

dados do pessoal entre a Administração Central e a Delegação, evitando 

omissões, erros de informação entre outros casos que possam a existir e 

principalmente no aspeto referente a entrada do pessoal no serviço, dificultando 

a contagem correta do tempo de serviço; 

 Fazer o levantamento das necessidades do pessoal, de forma a aumentar o 

pessoal técnico e qualificado nas diversas áreas da Delegação, sendo que o 

sucesso de qualquer instituição são os recursos humanos que a possuem; 

 Dado ao número de funcionários é importante criar mecanismos de controlo das 

saídas dos funcionários mas também assiduidade, sendo que por vezes muito 

saiam dos seus posto de trabalho sem ter chegado a hora de saída; 
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 Fazer o devido enquadramento dos funcionários que desempenham funções 

diferentes daquelas que foram contratadas. 
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CONCLUSÃO 

No presente Relatório de Estágio Profissional tentou-se descrever as diversas atividades 

desenvolvidas durante o período de estágio, confrontando os teóricos e práticos, as 

quais permitiram atingir objetivos de aprendizagem na área de recursos humanos. 

Os objetivos de estágio foram cumpridos em todas os sentidos apesar de ser uma 

Instituição Pública (de não encontrar todas as funcionalidades que se pretendia) 

considera-se que foi bastante enriquecedor na medida em que se pode conhecer os 

regulamentos e normas aplicados, os quais são úteis e valiosos no futuro profissional. 

Ao longo do percurso, absorver o máximo de conhecimento que esta Delegação poderia 

dar, desde o dia em que entrou até ao dia do término do estágio, viveu-se um processo 

de aprendizagem constante, tanto a nível pessoal como profissional. 

Referentemente a dificuldade encontrada na escolha da entidade foi superada pela 

positiva, na medida em que ao longo do percurso académico, teve a oportunidade de 

complementar os conhecimentos na área de recursos humanos através de estágios 

curriculares, onde conseguir-se verificar todas as práticas desde recrutamento e seleção 

à avaliação de desempenho dos funcionários. 

Assim pode-se dizer que este estágio permitiu conhecer a instituição, desde dos 

funcionários até o seu funcionamento. Ainda permitiu concluir que em termos globais a 

relação humana que existe nesta instituição é positiva existindo um clima de interajuda 

entre os funcionários. 

Em termos global o estágio permitiu melhorar a comunicação, pois o contacto social 

colaboradores tanto da instituição, como das outras instituições de relacionamento 

próximo (bancos e seguros) foi muito forte. 

As expectativas em relação ao mundo organizacional foram correspondidas pela 

positiva, onde realça-se o excelente ambiente de trabalho e todo o apoio dado pelos 

outros colaboradores e as valências em gestão de recursos humanos que obteve-se pelo 

contacto diário com as mais variadas práticas de recursos humanos. Este estágio 

mostrou-se enriquecedor e gratificante, devido à nova realidade sendo uma mais-valia a 

nível profissional, como pessoal. 
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Anexo 1 – Competências das Delegações 

Compete às Delegações: 

a) Participar na formulação das políticas agro-silvo-pastoril, alimentar e de 

desenvolvimento rural, em concertação com os serviços centrais do MDR; 

b) Executar, a nível da respetiva área geográfica, a política para os sectores da 

agricultura, silvicultura, pecuária, pescas, alimentação, recursos naturais e 

ambiente a nível local, de acordo com as normas funcionais emanadas pelos 

serviços centrais do MDR, MAHOT e MIEM, e em articulação com as 

organizações representativas do mundo rural; 

c) Fornecer aos serviços centrais todos os instrumentos de gestão e de planificação, 

bem como informações indispensáveis ao cabal cumprimento das suas 

atribuições, enquanto serviço de base territorial, nomeadamente os de natureza 

financeira, programação de atividades, recursos humanos e materiais, 

colaborando, ativamente, com os mesmos sempre que necessário e solicitado; 

d) Promover o apoio técnico aos agricultores, pescadores, associações de 

agricultores e pescadores e às populações rurais de forma geral nos domínios e 

áreas da competência das respetivas delegações; 

e) Fomentar o associativismo, o cooperativismo e apoiar a modernização da 

agricultura e das pescas nas respetivas áreas de competência; 

f) Executar, de acordo com as normas funcionais definidas pelos serviços centrais, 

as ações necessárias à proteção das culturas, à defesa da saúde animal, à 

fiscalização e controle da higiene e qualidade dos produtos agroalimentares; 

g) Gerir o património florestal e natural da respetiva região em conformidade à 

legislação em vigor; 

h) Executar, de acordo com as normas funcionais definidas pelos serviços centrais, 

as ações necessárias ao acompanhamento e validação dos projetos de 

investimentos apoiado por fundos públicos, bem como o controlo e fiscalização 

dos projetos, atividades e ações de intervenção levadas a cabo; 

i) Estabelecer e manter a necessária articulação e parceria com outros serviços 

públicos sediados na área geográfica de sua atuação, numa base de 

complementaridade e de rentabilização de recursos; 

j) Executar outras funções que lhes sejam cometidas pelos serviços centrais e/ou 

superiormente. 
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Anexo 2 – Competências da DGPOG 

Compete à DGPOG: 

a) Conceber, estudar, coordenar e apoiar tecnicamente os serviços centrais e as 

unidades orgânicas desconcentradas, no domínio do planeamento, 

nomeadamente, na preparação dos planos trianuais, assegurando as ligações aos 

serviços centrais de planeamento no processo de elaboração dos Planos 

Nacionais de Desenvolvimento e de controlo da sua execução; 

b) Elaborar e manter atualizado o Quadro de Despesas Sectoriais de Médio Prazo 

do MDR articulando-se com todos os serviços e organismos em matéria relativa 

à gestão orçamental e financeira; 

c) Enquadrar e coordenar os projetos de reforma das finanças públicas, com os 

demais serviços do MDR; 

d) Acompanhar a gestão e utilização dos recursos materiais e financeiros e 

proceder à consolidação dos orçamentos dos serviços e organismos do MDR; 

e) Gerir o património do MDR; 

f) Assegurar e coordenar a implementação de soluções informáticas a nível de todo 

o MDR, privilegiando a instalação e desenvolvimento uniformes de aplicações; 

g) Acompanhar, sob a sua coordenação, em articulação com o departamento 

governamental responsável pela cooperação, os trabalhos decorrentes das ações 

de cooperação internacional relativas aos sectores a cargo do MDR, 

centralizando as informações que permitem avaliar os resultados e controlar a 

execução dos compromissos; 

h) Implementar as orientações do Conselho do Ministério, incluindo as atividades 

de coordenação interna dos serviços; 

i) Centralizar e sistematizar as informações relativas à evolução de todos os 

projetos respeitantes ao MDR, bem como seguimento, controlo e avaliação dos 

mesmos; 

j) Produzir e gerir as informações estatísticas sectoriais em articulação com o INE 

e p SEN; 

k) Organizar e manter o arquivo dos documentos de realização das despesas; 
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Anexo 3 – Definição e Competências das Direções de serviços da DGPOG 

 

Direção de Serviços de Estudos, Planeamento e Cooperação (DSEPC) 

É o serviço de estudos e apoio técnico especializado na conceção, planeamento, 

elaboração e seguimento das políticas da responsabilidade do MDR, nos vários 

domínios, de recolha, sistematização e divulgação de informações. 

Competências da DSEPC  

a) Participar na mobilização e desenvolvimento da cooperação interna e ainda na 

cooperação externa em articulação com o MIREX relativa ao estabelecimento de 

ajudas, parcerias e alianças com organizações nacionais e internacionais para o 

desenvolvimento de programas; 

b) Elaborar os estudos e implementar metodologias que permitem, de uma forma 

sistemática, conhecer a situação dos departamentos a cargo do MDR e tornar 

percetíveis as tendências e antecipar propostas de solução das dificuldades; 

c) Coordenar as ações de planeamento sectorial e regional, preparando e 

controlando a execução dos programas de investimento e plano de atividades e o 

respetivo relatório de execução do MDR e dos serviços desconcentrados; 

d) Organizar o processo relativo às despesas de investimento, acompanhar e 

controlar a execução do Programa de Investimento Plurianual – PIP sectorial; 

e) Elaborar o orçamento anual de investimento e os respetivos balanços trimestrais, 

bem como organizar e manter arquivos de realização das despesas; 

f) Articular-se em especial, com os serviços competentes do departamento 

governamental responsáveis pela área das finanças, em matérias relativas a 

gestão do orçamento de investimento; 

g) Apoiar, incentivar e participar em estudos e ações de normalização, relativos a 

domínios específicos da atividade do MDR, conduzidos por outros serviços e 

organismos; 

h) Promover e apoiar a realização de congressos, colóquios e outras reuniões 

científicas e na edição de publicações específicas em colaboração com os 

respetivos serviços técnicos; 
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i) Estudar as possibilidades, modalidades e vias de promoção e desenvolvimento 

da cooperação bilateral e multilateral, nos domínios financeiros e técnicos em 

estreita articulação com o departamento responsável pela cooperação; 

j) Gerir e divulgar as ofertas de formações e estágios no âmbito da cooperação 

bilateral e multilateral em articulação com organismos responsáveis; 

k) Contribuir para definição de objetivos anuais ou plurianuais em matéria de 

cooperação e estabelecer estratégias de ação tendo em conta os países e 

organizações considerados prioritários e meios necessários; 

l) Representar ou assegurar as relações do MDR com entidades estrangeiras ou 

organismos internacionais, em matéria de cooperação técnica bilateral, em 

concertação com o serviço beneficiário; 

m) Preparar a participação do MDR nas reuniões das comissões mistas previstas no 

quadro de convenções ou acordos de que Cabo Verde seja parte; 

n) Proceder periodicamente à avaliação e a informação sobre o estado da 

cooperação do MDR, favorecendo a introdução de medidas corretoras e/ou 

dinamização dessa cooperação. 
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Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos, Financeiros e Patrimonial 

(DSGRHFP) 

É o serviço de apoio e coordenação das políticas de desenvolvimento de recursos 

humanos e gestão administrativa dos recursos financeiros, materiais e patrimoniais do 

MDR, bem como, da conceção e do apoio técnico - normativo à formulação destas 

políticas e sua monitorização e avaliação, num quadro de modernização administrativa 

em prol da melhoria da qualidade do serviço público. 

Competências da DSGRHFP 

No domínio dos recursos humanos compete: 

a) Centralizar a gestão dos recursos humanos, em coordenação com as chefias do 

MDR; 

b) Formular, em colaboração com os outros serviços do MDR, os programas e 

ações de formação e aperfeiçoamento do pessoal; 

c) Assegurar a ligação com a Administração Pública nos domínios de sua 

competência; 

d) Assegurar o apoio técnico a todos os serviços do MDR em matéria de gestão dos 

recursos humanos; 

e) Promover em articulação com o Ministério das Finanças (MPF) a abertura e 

realização de concursos; 

f) Participar, com outros organismos responsáveis por ação de formação técnica e 

profissional exteriores ao MDR, na planificação e na preparação da política 

nacional do domínio do planeamento de recursos humanos, de modo a garantir a 

sua compatibilização e articulação com o sistema financeiro; 

g) Participar na definição e avaliação da política nacional e desenvolvimento de 

recursos humanos; 

h) Avaliar e apresentar propostas que visem melhorar o funcionamento do MDR e 

sua estruturação; 

i) Coordenar a política de formação de pessoal do MDR. 
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No domínio dos recursos financeiros e patrimoniais compete: 

a) Conceber, estudar, coordenar e apoiar tecnicamente os domínios da gestão dos 

recursos financeiros, patrimoniais, logísticos e humanos; 

b) Desempenhar funções de natureza administrativa e financeira de carácter 

comum aos diferentes serviços do Ministério, em articulação, em coordenação 

com os mesmos; 

c) Elaborar as propostas de orçamento de funcionamento do Ministério, em 

articulação com os demais serviços e organismos internos; 

d) Promover e organizar o expediente relativo à ordenação e realização das 

despesas de funcionamento, em coordenação com os demais serviços e 

organismos do Ministério; 

e) Acompanhar e controlar a execução eficiente e rigorosa do orçamento de 

funcionamento do Ministério; 

f) Assegurar as operações de contabilização financeira e realização periódica dos 

respetivos balanços e outros instrumentos de prestação de contas; 

g) Articular-se, em especial, com os serviços competentes do departamento 

governamental responsável pela área das finanças, em matérias relativas a gestão 

do orçamento de funcionamento; 

h) Proceder, em articulação com serviços centrais do MDR e a Direção – Geral do 

Património e Contratação Pública, ao registo e controlo dos bens patrimoniais 

móveis e imóveis afetos ao Ministério, segundo as normas gerais aplicáveis; 

i) Estabelecer e propor medidas de modernização e reforma administrativa de 

âmbito sectorial e intersectorial com vista a uma melhoria dos serviços e 

acompanhamento a sua execução; 

j) Velar pela manutenção e segurança das instalações e equipamentos afetos ao 

MDR; 

k) Apoiar juridicamente nas áreas de consultoria jurídica, contencioso 

administrativo, verificação de regularidade, formal e material, dos processos de 

contratação pública, designadamente de locação e aquisição de bens moveis e 

serviços e de empreitadas de obras públicas, bem como intervenção em 

processos de averiguação, de inquéritos, de sindicância e disciplinares. 
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Direção de Serviços de Estatísticas e de Gestão de Informação (DSEGI) 

É o serviço de apoio técnico e especializado em matéria de estatísticas sectoriais e de 

informação, em articulação com o Instituto Estatístico. 

Competências da DSEGI 

a) Coordenar em articulação com o Instituto Nacional de Estatísticas e de acordo 

com as leis do Sistema Estatístico Nacional a realização de recenseamentos, 

inquéritos e amostras relativos ao acompanhamento da evolução da situação e 

das produções dos sectores a cargo do MDR; 

b) Produzir, recolher, centralizar e coordenar o tratamento, divulgação e publicação 

as estatísticas do respetivo sector e de acordo com o SEN; 

c) Criar e explorar sistemas estruturadas de informação estatística relevantes para o 

apoio aos estudos de planeamento sectoriais; 

d) Promover a coleta e/ou divulgação dos indicadores estatísticos sectoriais, em 

articulação com outros organismos competentes; 

e) Proceder a análise e interpretação dos dados estatísticos sectorialmente 

relevantes; 

f) Organizar e realizar o censo agrícola; 

g) Organizar um sistema eficaz de informações sectoriais no seio do MDR e para a 

sociedade, em ligação estreita com os demais serviços e organismos 

vocacionais. 
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Anexo 4 – Definição das Direções da DGADR 

Direção do Serviço de Agricultura 

É o serviço com funções de contribuir para a execução e avaliação das politicas 

sectoriais, propondo as medidas e instrumento nos domínios da agricultura, dos recursos 

genéricos vegetais, da fitossanidade e dos produtos fitofarmacêuticos, dos materiais, do 

regadio e da gestão dos aproveitamentos hidroagrícolas, da proteção dos recursos 

naturais e da gestão sustentável do território, da capacitação dos agentes rurais, da 

valorização da produção agrícola e diversificação económica e das zonas rurais. 

Direção Serviço da Pecuária 

È o serviço com funções de promover o melhoramento e a proteção dos recursos 

animais, de alimentação animal e de saúde pública veterinária, assegurando o 

diagnóstico, controlo e a certificação sanitária de animais e produtos de origem animal 

bem como a valorização dos mesmos. 

Direção do Serviço Extensão Rural e Agro negócio 

Tem por funções promover o desenvolvimento económico e social das zonas rurais, 

designadamente através da qualificação dos agentes de desenvolvimento rural, da 

valorização dos produtos agro – pecuários, da dinamização e diversificação económica 

no espaço rural. 
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Anexo 5 – Organigrama da Delegação 
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Anexo 6 – Mapa de Faltas 

Nº DE 

ORDEM 

NOM

E 

FALTAS JUSTIFICADAS FALTAS INJUSTIFICADAS 
DO MÊS 

ANTERIOR FJ FN FC DP D SE M LD LS TOTAL 

DO MÊS 

ANTERIOR 

DO 

MÊS TOTAL OBS 

                 

                 

                 

Fonte: Delegação de Santo Antão 

FJ - FALTA JUSTIFICADA   

FN - FALTA NOJO  

FC- FALTA CASAMENTO 

DP – DISPENSA  

D- DOENÇA CONFIRMADA  

SE - SERVIÇO EXTERIOR 

M – MATERNIDADE  

LD- LICENÇA DISCIPLINAR  

LS - LICENÇA SEM VENCIMENTO 
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Anexo 7 – Fichas Avaliação da Formação 

a)   Como classificas os conhecimentos adquiridos na formação para o dia-a-dia? 

Mau_______; Bom_______; Mbom_______. 

b) A formação permitiu a convivência com os outros colegas? O que achou? 

Mau_______; Bom_______; Mbom_______. 

c) Em que medida a formação contribuiu para o desenvolver o teu espírito de 

equipa? 

Mau_______; Bom_______; Mbom_______. 

d) Quais os temas/assuntos que gostarias que fossem tratados para as próximas 

formações? 

Mau_______; Bom_______; Mbom_______. 

e) Em termos de satisfação pessoal e aproveitamento como avalias a formação? 

f) Mau_______; Bom_______; Mbom_______. 

g) Comentários: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



Gestão de Recursos Humanos no Ministério de Desenvolvimento Rural- Delegação de Santo Antão 

Euda dos Santos Delgado  79 

 

Anexo 8 - Mapa de Horário dos Guardas 

 

16 H 

ás 21 

21 H 

ás 7:30

16 H 

ás 21 

21 H 

ás 7:30

16 H 

ás 21 

21 H 

ás 7:30

16 H 

ás 21 

21 H 

ás 7:30

16 H 

ás 21 

21 H 

ás 7:30

13H 

ás 21 

21H 

ás 

13H 

ás 21 

21H ás 

7:30

DOMINGO

NOMES

SEMANA A

SEMANA B

ESCALA DOS GUARDAS NA SEDE DA DELEGAÇÃO

DELEGAÇÃO REGIONAL AMBIENTE E PESCA DA RIBEIRA GRANDE

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO
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Anexo 9 – Plano de Formação 

 

DELEGAÇÃO REGIONAL AMBIENTE E PESCA DA RIBEIRA GRANDE 

 

 

Área Funcional da Administração e Planeamento: 

Coordenadora: Manuela Coelho Gomes 

 

 

 

 

PLANO DE FORMAÇÃO 

 

Tema: Socialização de Conceitos do Direito Laboral  

Assuntos:  

- Processo Disciplinar 

- Férias  

- Data: 19/09/2014 

- Tempo previsto: 60 mm 

 

Objetivos:  

- Familiarizar os trabalhadores do CAAM com aspetos ligados com o processo 

disciplina. 

Metodologia  
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Aula expositiva e interativa com utilização de material de dinâmica de grupos 

relacionado ao tema. 

Tempo 

5mm - Exposição da” Dinâmica do Desafio”. 

2mm – Identificação do âmbito e noção de infração disciplinar; 

3mm – Identificar quais são as sanções disciplinar que o empregador poderá aplicar ao 

trabalhador em casos de infração disciplinar;  

2mm – Identificar quando as férias devem ser gozadas; 

2mm – Identificação de quando se pode marcar as férias; 

2mm – Alteração do período de férias; 

2mm – Doença no período de férias; 

29mm – Exposição do vídeo (“Daniel Godri – Motivação”) 

5mm – Esclarecimentos de eventuais dúvidas que possa surgir;  

2mm – Conclusão. 

Recursos didáticos: 

Quadro, diapositivos, caixa com um chocolate embrulhado, música, papel A4, data 

Show e computador. 

Avaliação 

A avaliação da formação será feita com base na participação dos formandos. 

Legislação 

Decreto – Legislativo nº 5/2007 de 16 de Outubro. 
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Anexo 10 – Ficha de Avaliação da Entidade Acolhedora 

 

 



Gestão de Recursos Humanos no Ministério de Desenvolvimento Rural- Delegação de Santo Antão 

Euda dos Santos Delgado  83 

 

 


