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DESPACHO  Nº 11187/DGARH/2019   
 

 
JORNADA CONTÍNUA DE TRABALHO 

Vem sendo prática corrente, por razões de natureza climática, nos meses de verão, a 

adoção da modalidade de horário de trabalho em regime de jornada contínua. 

Por iniciativa dos trabalhadores dos setores operacionais, pretende-se agora, o 

alargamento da jornada contínua aos restantes meses do ano. 

O êxito da política de gestão de recursos humanos, da qual não podemos dissociar a 

organização do trabalho, depende de entre outros fatores, da atenção aos anseios e 

aspirações dos trabalhadores, enquanto ativo mais importante de qualquer Organização. 

Procurar o ponto de equilíbrio entre as aspirações dos trabalhadores, as 

responsabilidades legais que nos estão cometidas e os compromissos que assumimos 

com a população que representamos, é o grande desafio com o qual somos diariamente 

confrontados. 

Neste quadro, a eficácia e a eficiência dos Serviços Públicos ganha subido relevo, por 

que os cidadãos, cada vez mais questionam a qualidade dos serviços que lhes são 

prestados. 

No âmbito da política de recrutamento de trabalhadores, cabe dizer que, não obstante o 

esforço inicial realizado, de que é exemplo a regularização dos trabalhadores precários, a 

tarefa não está concluída. 

Nesta data, temos em mãos o reforço das equipas de trabalho em setores operacionais 

que ainda se encontram deficitários, mediante a abertura de novos procedimentos 

concursais. 

De igual modo, continuamos a investir na aquisição de mais e modernos equipamentos de 

trabalho, para melhorar a nossa capacidade de resposta às exigências da comunidade. 

Dir-se-á pois que, os objetivos não estão alcançados e assim, nesta fase, consideramos 

não estarem verificadas as condições necessárias para implementação da jornada 

contínua, sob pena de, em caso contrário, falharmos os compromissos que nos 

propusemos. 

Apesar disso, aproveita-se a ocasião para apelar à continuidade do ânimo, empenho e 

dedicação até ao presente demonstrados por parte de todos os trabalhadores, sem 

exceção, cientes de que se há de compreender que só a combinação dos fatores 
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enunciados, nos permitirá vencer as dificuldades presentes, sem prejuízo de voltarmos ao 

assunto, logo que seja oportuno. 

 
 

 
 
 

    O Presidente da Câmara Municipal 
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