
Condução de Veículos automóveis. 

Como evitar a fadiga
No seu dia-a-dia, quando con-

duz um veículo pode ser afetado 
por fadiga. A fadiga é uma causa 
de acidentes, daí a importância 
do assunto especialmente para 
os trabalhadores que exercem a 
profissão de motoristas. 

Eis alguns dos sinais de fadiga a 
que deve estar atento:

Sentir os olhos pesados ou com 
vontade de quererem fechar; vi-
são turva; bocejar continuamente; 
dificuldade em manter a cabeça 
direita; velocidade inconstante; 
circular aos ziguezagues; sentir-se 
entorpecido ou com cãimbras; ter 
necessidade de mudar constante-
mente de posição; não se lembrar 
de ter feito os últimos Kms.

Sempre que sentir alguns destes 
sinais, mesmo que não lhe faltem 
muitos Kms, pare logo que possí-
vel. Em todos os casos, é recomen-
dável efetuar uma paragem a cada 
2 horas.

Outras soluções para evitar a fa-
diga, consistem em:

Não viajar mais do que 8-10 ho-
ras num dia; tomar refeições ligei-
ras e não ingerir álcool durante as 
viagens; evitar conduzir durante as 
horas de muito calor; fazer exercí-
cio físico durante as pausas para 
desentorpecer o corpo.

Para evitar as cãimbras nos bra-
ços deve:

a) Estender os braços em 
frente, na horizontal; virar o punho 
para fora (10 segundos, 3 vezes se-
guidas em cada mão).

Para os ombros, deve fazer:
a) Na posição de pé, colocar 

as palmas das mãos atrás da ca-
beça; inclinar a cabeça apoiando 
durante alguns segundos com as 
mãos;
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A presente Newsletter 
aborda dois temas 
de grande importân-
cia para a perceção 

interna e externa dos Munícipes 
e Funcionários, sobre o desem-
penho dos recursos humanos de 
uma Entidade Pública:

- O atendimento público, é um 
fator de grande importância em 
qualquer município.
Todos nós estamos ao serviço 
dos Munícipes, eles são os nossos 
“Clientes” e toda a nossa ativida-
de deve ter em mente a resolução 
dos seus problemas, a  sua satisfa-
ção e o seu conforto.

- Gestão de Tempo e Produtivi-
dade – Cabe a cada um de nós 
desenvolver a nossa organização 
pessoal de forma a gerirmos me-
lhor o nosso tempo, levando ao 
aumento da produtividade, tanto 
a nível pessoal como das nossas 
equipas. 
Aumentando a produtividade e 
com boa disposição, conseguimos 
mesmo com poucos recursos, 
cumprir a nossa missão.

Resumindo: Nós somos o rosto 
do município, melhorando o nos-
so desempenho, melhor vivere-
mos no nosso concelho!

b) Esticar o braço direito para 
a esquerda atrás da cabeça; fazer o 
mesmo com o outro braço (10 se-
gundos, 3 vezes seguidas em cada 
braço);

Para evitar dores nas costas na 
zona lombar, devem executar-se 
os seguintes exercícios:

a) Colocar o pé numa zona 
elevada; fletir e depois esticar a 
perna tentando agarrar o pé, tor-
nozelo, barriga da perna ou joelho 
(10 segundos, 3 vezes seguidas 
para cada perna);

b) Na posição de pé, pernas 
afastadas e ligeiramente fletidas, 
inclinando-se para a frente deixan-
do as mãos tocar no solo/chão so-
prando 3 vezes seguidas durante 
alguns segundos.

Para terminar, importa lembrar 
algumas ideias erradas:

“Beber café ou bebidas com ca-
feina permite-nos ficar acordados” 
- O efeito não é imediato e é de 
curta duração.

“Eu sei lutar contra a fadiga sem 
parar” – Contrariamente à fome ou 
à sede, o sono é irreversível.

“O ar fresco revigora” – O efeito 
é fraco e de curta duração.

“Pôr a música alta e cantar mui-
to alto faz-nos ficar acordados” – 
Não é recomendável por causa da 
concentração. 
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A Gestão do Tempo 
e a Produtividade

1- Defina 
o tempo das 
tarefas:

Delimitar 
um tempo 
máximo para 
executar cada 
tarefa permite 
gerir melhor 
o dia;

2- Faça pausas regulares:
Pode parecer contraproducente, mas 

realizar pausas regulares ao longo do dia 
vai ajudá-lo a manter-se concentrado nas 
tarefas que tem de executar, sobretudo 
se forem trabalhos longos;

3- Imponha-se limites:
Defina os seus próprios prazos e 

procure que sejam sempre anteriores ao 
prazo estipulado pelos utentes, chefias e 
dirigentes;

4- Siga a regra dos dois minutos:
Se vir uma tarefa simples que conse-

gue realizar em dois minutos ou menos, 
despache-a imediatamente.

5- Evite reuniões:
Na maior parte dos casos são perda 

de tempo e servem para debater temas 
e definir soluções que poderiam ser tra-
tadas por correio eletrónico ou telefone;

6- Faça uma coisa de cada vez:
Tendemos a considerar a realização 

de múltiplas tarefas em simultâneo como 
algo positivo. Muitas vezes isso conduz a 
uma diminuição da produtividade.

Fonte: Jornal “Expresso” Caderno de Eco-
nomia – 03-03-2018

O Atendimento ao Público

O atendimento ao público e a comu-
nicação revelam-se de particular impor-
tância, pois é comum dizer-se, concreta-
mente nos setores a quem incumbe essa 
responsabilidade, que constituem o es-
pelho da Organização. 

A missão de todos aqueles que aten-
dem o público é uma tarefa delicada, re-
quer saber, cortesia, educação e eficiên-
cia, de entre outros atributos.

Não obstante o investimento efetuado 
pelos serviços municipais nos anos mais 
recentes em ações de formação para o 
efeito, reunimos nesta edição o seguinte 
conjunto de regras:

Olhar – deve interromper-se o que se 
está a fazer (um utente que não se sente 
“visto” tem tendência para se enervar);

Olhar é também um sinal de delicade-
za, o primeiro meio de instaurar a comu-
nicação. Olhe para o outro quando ele 
lhe fala e quando você fala com ele.

Sorrir – Significa que o utente é bem-
vindo e desperta simpatia;

Saudar – O cumprimento é uma nor-
ma de boa educação;

Prosseguir – Assumir a direção das 
operações com delicadeza, mas sem per-
der tempo;

Legislação
Lei n.º 37/2018, de 7/8 - Segunda alteração à Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, Lei de En-
quadramento Orçamental, recalendarizando a produção de efeitos da mesma.
Lei n.º 41/2018, de 8 de agosto - Modelo de informação simplificada na fatura da água (primeira 
alteração ao Decreto -Lei n.º 114/2014, de 21 de julho, que estabelece os procedimentos neces-
sários à implementação do sistema de faturação detalhada).
Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto - Altera a Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, e o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro.
Lei n.º 50/2018, de 16/8 - Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais 
e para as entidades intermunicipais.
Lei n.º 49/2018, de 14/8 - Cria o regime jurídico do maior acompanhado, eliminando os institu-
tos da interdição e da inabilitação, previstos no Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 
344, de 25 de novembro de 1966.
Lei n.º 62/2018, de 22/8 - Altera o regime de autorização de exploração dos estabelecimentos 
de alojamento local, procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de 

agosto

- Admissão de pessoal

Contrato de prestação de serviços:

Ana Marta Cardoso Bule e Sara Isabel 
Ninhos Mira – Técnicas Superiores – Ini-
cio 08/06/2018 – Divisão de Educação, 
Habitação e Desenvolvimento Social.

Cedência de interesse público:

Daniel Filipe da Silva Barreto – Técnico 
Superior – Inicio 01/08/2018 – Divisão de 
Obras e Serviços Urbanos

Contrato de trabalho por tempo indeterminado:

Nome Categoria Início do contrato

Carlos Manuel Candeias Neves Assistente Operacional 
(Transportes coletivos)

01/06/2018

João Luís Fialho Limpo Assistente Operacional
(Higiene e Limpeza)

01/06/2018

Pedro Miguel Machado Torres Assistente Operacional
(Nadador salvador)

08/08/2018

José Gonçalo Martins Santos Assistente Operacional
(Nadador salvador)

08/08/2018

Ter interesse real no utente – É uma 
maneira de “ir ao encontro do utente”;

Agradar a nós mesmos – A primeira 
pessoa a atender somos nós próprios 
(cuidando da nossa apresentação, senti-
mo-nos mais à vontade na realização do 
nosso trabalho);

Chamar os utentes pelo nome – O 
utente fica com a sensação de que foi re-
conhecido e lhe dão importância;

Ouvir – O que o utente diz parece-lhe 
sempre mais importante que aquilo que 
você tem a dizer-lhe (ouça-o até ao fim, 
não lhe corte a palavra)

Fonte: Tecnoforma – Curso sobre atendi-
mento ao público.


