
Avaliação do desempenho (SIADAP 3)
No dia 22 de fevereiro do corrente ano, reuniu o Conselho Coordena-

dor da Avaliação (CCA), presidido pelo Sr. Vereador dos recursos huma-
nos, em substituição do Sr. Presidente da Câmara Municipal.

A reunião visou fazer o ponto de situação quanto à aplicação do SIA-
DAP, nas suas diversas componentes, nomeadamente, a avaliação dos 
trabalhadores no biénio de 2017/2018.

Constatando-se que os procedimentos de avaliação dos trabalhado-
res não foram iniciados de acordo com o calendário previsto por lei, nem 
tão pouco no decorrer do ano de 2017, foi decidido por unanimidade 
que, a avaliação do biénio em causa far-se-á do seguinte modo:

a) Releva a avaliação obtida no biénio anterior (2015/2016);
b) Se o trabalhador pretender a alteração da avaliação, deve 
apresentar requerimento para efeito de ponderação curricular.
c) A ponderação curricular e a respetiva valoração, serão efetua-
das de acordo com os critérios fixados pelo CCA, na sua reunião 
de 5 de novembro de 2014, mediante proposta de avaliador no-
meado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal. 
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NewsletterNews
Regulamento Geral de Proteção 
de Dados

e apelido; o endereço de uma resi-
dência; um endereço de correio ele-
trónico; o número de um cartão de 
identificação; dados de localização 
(por exemplo, a função de dados de 
localização num telemóvel); os dados 
detidos por um hospital ou médico, 
que permitam identificar uma pessoa 
de forma inequívoca. 

 O RGPD é aplicável ao tratamen-
to de dados pessoais por meios to-
tais ou parcialmente automatizados, 
bem como ao tratamento por meios 
não automatizados de dados pesso-
ais contidos em ficheiros.

 Exemplos: gestão de pessoal e de 
folhas de pagamentos; acesso/con-
sulta de uma base de dados de con-
tactos que contenha dados pessoais; 
envio de mensagens de correio ele-

_Editorial

José Banha

Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Moura

_Recursos Humanos

No dia 25 de Maio entrou em vi-
gor o Regulamento Geral de Prote-
ção de Dados (RGPD (UE) 2016/679). 
O RGPD prevê:

O reforço dos direitos individuais 
dos cidadãos, nomeadamente, de: 
informação, acesso e apagamento 
(direito a ser esquecido). 

Maior controlo sobre os dados 
pessoais dos cidadãos, ao estabe-
lecer o direito de portabilidade que 
permite solicitar à empresa ou orga-
nização, a devolução dos dados pes-
soais fornecidos com consentimento 
ou por via de um contrato, em caso 
de extinção da relação laboral.

Maior proteção contra a violação 
de dados, mediante regras abrangen-
tes e uma definição clara sobre o que 
é uma violação de dados pessoais, 
incluindo a obrigação de notificação 
à Comissão Nacional de Proteção de 
Dados, no prazo de 72 horas, quando 
a violação de dados seja suscetível 
de risco para os direitos, liberdades 
e garantias individuais.

Os dados pessoais são informa-
ções relativas a uma pessoa viva, 
identificada ou identificável. São 
exemplos de dados pessoais: o nome 

Na sequência do 
convite endereçado 
pelo Sr. Presidente da 
Câmara, escrevo esta 

nota editorial.

A presente Newsletter abor-
da vários temas de elevado 
interesse para os trabalhadores 
da Câmara Municipal de Moura. 
A soma de todos os recursos 
(humanos, materiais e financei-
ros) são importantes para uma 
Organização, destacando-se, 
como pilar fundamental, os 
recursos humanos. Por isso, o 
executivo da Câmara Municipal 
de Moura definiu como uma 
das suas prioridades, a valoriza-
ção dos recursos humanos. 

A comunicação com os seus 
colaboradores é instrumento 
fundamental nessa valorização. 
Assim, a Newsletter aborda os 
temas da avaliação de desem-
penho, a regularização extraor-
dinária de vínculos precários, a 
ergonomia e a formação profis-
sional. 

Para concluir, deixo uma nota 
de apreço ao trabalho e de-
dicação dos trabalhadores da 
Autarquia, na prestação de um 
serviço público de qualidade.

Bom trabalho!
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Programa de regularização 
extraordinária de vínculos precários

No âmbito da legislação em vigor, 
o órgão executivo municipal reunido 
no dia 23 de maio último, deliberou 
reconhecer como necessidades per-
manentes dos serviços, as atividades 
desenvolvidas nas piscinas municipais, 
nas escolas, na higiene e limpeza e 
nos espaços verdes.

Mais deliberou o referido órgão, 
proceder à abertura de procedimen-
tos concursais para preenchimento 
dos seguintes postos de trabalho:

Cinco postos de trabalho de as-
sistente operacional (piscinas munici-
pais);

Dois postos de trabalho de assis-
tente operacional (nadador-salvador);

Três postos de trabalho de assis-
tente operacional (cantoneiro de lim-
peza);

Seis postos de trabalho de assisten-
te operacional (gestão de refeições);

Três postos de trabalho de assis-
tente operacional (espaços verdes).

Estão abrangidas pelo programa 

de regularização em causa, as pessoas 
que exerçam ou tenham exercido fun-
ções que correspondem ao conteúdo 
funcional de carreiras gerais ou espe-
ciais e que satisfaçam necessidades 
permanentes dos serviços, com sujei-
ção ao poder hierárquico, à discipli-
na e direção deste órgão autárquico, 
sem vínculo jurídico adequado:

a) No período entre 1 de janeiro 
a 4 de maio de 2017, ou parte dele, e 
durante pelo menos um ano à data do 
início do procedimento concursal de 
regularização;

b) Nos casos de exercício de 
funções no período entre 1 de janei-
ro e 4 de maio de 2017, ao abrigo de 
contratos de emprego-inserção, ou 
contratos de emprego inserção +, as 
que tenham exercido as mesmas fun-
ções nas condições referidas no pro-
émio, durante algum tempo nos três 
anos anteriores à data do início do 
procedimento concursal de regulari-
zação.

Acerca da Ergonomia
O termo Ergonomia provém de um vocabulário grego. Ergos (trabalho) Nomos (normas).
A Ergonomia refere-se ao estudo dos dados biológicos e tecnológicos que permitem a adaptação entre o 

homem e as máquinas ou os objetos.
A Ergonomia é a ciência que estuda a relação entre o homem e o trabalho que executa, procurando desen-

volver uma integração perfeita entre as condições de trabalho, as capacidades e limitações físicas e psicológi-
cas do trabalhador e a eficiência do sistema produtivo. 

Dicas Ergonómicas:
· Uma boa cadeira é fundamental. Deverá procurar um modelo que 
possibilite o maior número possível de ajustes (altura do assento, dos 
apoios dos braços e do encosto e ângulos entre estes) e esteja prepara-
do para eventuais adições (encosto para a cabeça, apoio para os pés e 
braços, etc.); 
· Utilizar apoio para os pés se a cadeira estiver numa posição demasia-
do alta para conseguir apoiar corretamente os pés no chão; 
· Nos computadores fixos o monitor deverá ser ajustável; 
· Nos computadores portáteis deverá utilizar-se um teclado adicional e 
um suporte para o computador. 

Problemas derivados da falta de Ergonomia:
A adoção de medidas menos corretas na utilização dos equipamentos pode originar, entre outros, os seguin-
tes problemas: 
· Dores nas costas;  Fadiga;  Lesões Musculares; Tendinites; Cãibras e Contraturas Musculares.

trónico promocionais; publicação/co-
locação de uma foto de uma pessoa 
num sítio web; gravação de vídeo.

 De entre outros, os cidadãos têm 
direito:

A informação sobre o tratamento 
dos seus dados pessoais, nomeada-
mente a saber com que finalidade os 
seus dados serão utilizados;

 A obter acesso aos dados pesso-
ais conservados que lhes digam res-
peito;

A solicitar o apagamento de da-
dos pessoais que já não sejam neces-
sários ou caso o seu tratamento seja 
ilícito;

A opor-se ao tratamento dos seus 
dados pessoais para efeitos de co-
mercialização ou por motivos que 
digam respeito à sua situação espe-
cífica.

No âmbito da gestão de recur-
sos humanos, não é necessário o 
consentimento do trabalhador para 
tratamento dos dados pessoais, na 
medida em que o fundamento e a le-
gitimidade para esse efeito decorrem 
da execução do contrato e da lei.

Fonte: Comissão Nacional de Proteção de Dados

Utilização correta 
do rato:

Utilização correta 
do teclado:


