
O Horário Flexível
A modalidade de prestação de 
trabalho em regime de horário fle-
xível permite ao trabalhador públi-
co, gerir o seu tempo de trabalho, 
escolhendo diariamente a hora de 
início, o número de horas e a hora 
do termo do trabalho.
O número de horas de trabalho 
diárias deve obrigatoriamente, 
compreender o período de funcio-
namento do serviço, regra geral 
entre as 08H00 e as 20H00.
A gestão do tempo de trabalho 
não dispensa também a obrigato-
riedade do cumprimento de plata-
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A fórmula TRABALHO 
= SUCESSO seria a 
melhor forma de definir 
o tempo de vida que 

gastamos a desenvolver uma ativida-
de remunerada.
Parece-me haver três fatores essen-
ciais, no funcionamento da empresa 
que integramos, e que nos ajudam a 
sentir realizados. 
O primeiro prende-se com o senti-
do de justiça que é gerado à minha 
volta e que me permite viver serena. 
O segundo, deriva do bom ambien-
te causado por essa justiça e que 
potencia as boas relações com os 
meus colegas de trabalho, sentindo-
me feliz. O último relaciona-se com a 
forma como uso as minhas qualidades 
e saber, permitindo-me ser criativa e 
eficaz, trazendo-me satisfação.
O trabalho pode e deve ser um 
tempo de otimização do potencial de 
cada um de nós.
Estamos em constante processo de 
aprendizagem, aprender é cometer 
erros até que a nossa mente consiga 
juntar todas as ideias certas. Devemos 
ter a consciência de que cada um de 
nós tem todas as ideias de que preci-
sa dentro de si.
Desafio -vos a criarem padrões de 
sucesso e a encararem cada desafio 
como um degrau no vosso percurso 
profissional.

Bem hajam

formas fixas no período da manhã 
e no período da tarde, com a dura-
ção mínima de duas horas em cada 
período.
Diariamente não podem ser pres-
tadas mais de nove horas de tra-
balho.
Assim, observados que sejam os 
condicionalismos antes referidos, 
o trabalhador pode por exemplo 
num dia cumprir apenas as plata-
formas fixas (4 horas), noutro dia 
trabalhar 7 horas e nos restantes 
dias da semana 8 horas.

Limites do trabalho 
suplementar
O trabalho suplementar está sujei-
to ao limite de 200 horas por ano. 
Este limite pode ser ultrapassado 
quando se trate de trabalhadores 
que ocupem postos de trabalho 
de motoristas ou telefonistas e de 
outros trabalhadores integrados 
na carreira de assistente operacio-
nal e de assistente técnico, cuja 
manutenção ao serviço para além 
do horário de trabalho seja funda-
mentadamente reconhecida como 
indispensável ou em circunstâncias 
excecionais e delimitadas no tem-
po, mediante autorização prévia do 
dirigente máximo do serviço, ou 
não sendo esta possível mediante 
confirmação do dito dirigente no 
prazo de 15 dias posterior a ocor-
rência.
O limite de 200 horas anuais pode 
ser ultrapassado desde que não im-
plique uma remuneração por traba-
lho suplementar superior a 60% da 
remuneração base do trabalhador. 

Os Dirigentes e ou Encarregados 
ou Chefias, estão obrigados a ano-
tar as horas de inicio e termo do tra-
balho suplementar antes e depois 
de ter sido efetuado, a cujo mode-
lo se refere a Portaria n.º 609/2009, 
de 5/6. O trabalhador deve apor o 
seu visto depois da sua prestação, 
exceto quando o registo tenha sido 
efetuado pelo próprio. 
O modelo de registo do trabalho 
suplementar pode ser obtido na 
página eletrónica – recursos huma-
nos/separador: impressos.
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Atitudes comportamentais 
desaconselháveis na gestão 
da sua carreira

1- “Essa não é a minha função” – se 
alguém lhe pede ajuda para realizar um 
trabalho e responde dizendo que esse 
não é o seu trabalho, a leitura que a sua 
chefia fará é a de que não está disposto a 
trabalhar em equipa;

2.   “Não há orçamento para isso” -  
se algum dos seus colegas tem uma ideia 
e ao contrário de a debater e dar o seu 
contributo, decide encerrar a questão 
com o argumento financeiro, a leitura 
que se fará é a de que se limita a cumprir 
requisitos e práticas instituídas, menos-
prezando a criatividade e a inovação;

3.  “Já tentamos isso antes” – se al-
guém sugerir uma ideia que já tenha sido 
testada anteriormente, não diga automa-
ticamente já tentamos isso antes. Ouça 
até ao fim e procure enquadrar o assunto 
no seu contexto histórico, caso contrário 
passa a imagem de que menospreza os 
conhecimentos dos colegas;

4.  “ Não funcionamos assim” – se 
alguém tem uma ideia cuja execução não 
segue os padrões habituais, não diga 
logo não funcionamos assim. Procure 
analisar se esse será ou não o melhor 
procedimento. A maioria das regras não 
são absolutas e muitas podem ser blo-
queadoras de inovação.

Jornal Expresso-edição de 25-08-2018

O SÍNDROME DE “BURNOUT”
“Refere-se ao esgotamento físico e mental causado 
pelo excesso de trabalho ou pelo stress provocado 
pela atividade profissional.”

O conceito de Burnout foi introduzido 
pelo psicanalista americano de origem 
alemã Herbert Freudenberg (1974). O 
autor definia este mesmo conceito como 
um estado de fadiga física e mental que 
ocorre em diversos profissionais, fazendo 
lembrar a imagem da “vela que se apa-
ga”. 

Outros autores definem Burnout como 
uma resposta ao stress crónico, em que 
há três componentes implicadas, nomea-
damente, cansaço emocional e/ou físico, 
baixa produtividade laboral e uma exces-
siva despersonalização. 

O Burnout carateriza-se fundamental-
mente por:

•	 Esgotamento	 Emocional	 –	 des-
gaste dos recursos emocionais;

•	 Despersonalização	 –	 atitudes	
negativas, cínicas e insensíveis;

•	 Falta	 de	 Realização	 Pessoal	 –	
tendência para se considerar profissional-
mente incompetente.

De modo geral, podemos caracterizar 
as consequências do Burnout em três ti-
pos de manifestações:

•	 Manifestações	 Mentais	 –	 senti-
mentos de vazio, esgotamento, fracasso, 
impotência, baixa autoestima, falta de 
realização pessoal, nervosismo, inquieta-
ção, dificuldade de concentração, baixa 
tolerância à frustração, etc.

•	 Manifestações	Físicas	–	insónias,	
dores musculares, alterações gastrointes-
tinais, taquicardia, etc.

•	 Manifestações	 da	 Conduta	 –	
condutas aditivas (café, álcool, fármacos, 
drogas), absentismo profissional, distan-
ciamento afetivo relativamente aos com-
panheiros de trabalho, conflitos interpes-
soais no âmbito profissional e no seio 

- Regulamentos

Sabia que:

Pode fazer chegar a sua opinião sobre o fun-
cionamento do serviço de recursos huma-
nos, incluindo propostas e sugestões de me-
lhoria ou sobre assuntos que gostasse de ver 
tratados no âmbito da Newsletter, através do 
endereço: recursoshumanos@cm-moura.pt 

familiar. 

Em caso de manifestação de qualquer 
um dos sintomas acima referidos, não he-
site em expor o problema ao seu superior 
hierárquico e/ou ao serviço de psicologia, 
agendando para o efeito consulta através 
do contacto eletrónico: psicologia@cm-
moura.pt ou sofia.melo@cm-moura.pt .

Ao nível da gestão dos recursos huma-
nos, considera-se muito importante para 
acautelar o surgimento de casos de Bur-
not, nomeadamente:

a) Definição concreta dos objetivos 
de trabalho e dos resultados esperados;

b) Comunicação transparente e 
transversal em diálogo com as partes in-
teressadas;

c) Informação clara sobre os princi-
pais deveres e direitos;

d) Desenvolvimento das capacida-
des e competências dos trabalhadores;

e) Criação de boas condições de 
trabalho;

f)	 Reconhecimento	do	mérito.	

Regulamento interno de funcionamento, atendi-
mento e modalidades de horários de trabalho

Após consulta pública aos trabalhadores da Câmara Municipal e seus 
representantes, concretamente através do Sindicato dos Trabalhadores 
da Administração Local (STAL), a Câmara Municipal aprovou por unani-
midade, na sua reunião ordinária realizada no dia 10 de outubro último, 
o regulamento suprarreferido.
Foram acolhidas na totalidade as propostas de alteração apresentadas 
pelo STAL e parcialmente, as propostas de alteração apresentadas pe-
los trabalhadores.
O regulamento entrou em vigor no do dia 5 de novembro, e pode ser 
consultado na página eletrónica do Município de Moura, em www.cm-
moura.pt,, e nos lugares de estilo dos serviços municipais, onde será 
afixado.

Regulamento interno de segurança, higiene e 
saúde no trabalho

Em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 12 de setembro 
último, foi aprovado por unanimidade o regulamento interno de segurança, 
higiene e saúde no trabalho
O regulamento que acolheu as propostas de alteração apresentadas pelo 
Sindicado dos Trabalhadores da Administração Local, vem colmatar uma la-
cuna existente nos serviços municipais, visando principalmente a prevenção 
dos riscos profissionais, assim como a promoção da segurança nos locais de 
trabalho e a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. 
De entre as suas várias disposições destacam-se as obrigações gerais do 
empregador público e as obrigações e direitos dos trabalhadores no exer-
cício da sua atividade laboral e a institucionalização de formas eficazes de 
participação no domínio em causa, mediante a eleição de representantes 
dos trabalhadores.
O regulamento entrou em vigor no dia 25 de setembro último e pode ser 
consultado na página eletrónica do Município de Moura, em www.cm-mou-
ra.pt,, e nos lugares de estilo dos serviços municipais, onde será afixado.


