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O Programa Avançado de Gestão do Capital Humano nas Autarquias Locais visa promover a aquisição de
conhecimentos de conhecimentos e competências necessárias para implementar uma eficiente Gestão do Capital 
Humano, atento à realidade e especificidade de cada autarquia.

Dotar os formandos de conhecimentos atuais, diversificados e altamente diferenciados;•

Dotar os formandos de conhecimento sobre os modelos de gestão de recursos humanos na administração pública 
local e as melhoras práticas desenvolvidas no setor público; 

•

Permitir aos formandos desenvolver várias competências transversais para desenhar e implementar as soluções 
ajustadas às especificidades da administração local;

•

Permitir aos formandos constituir uma rede de contactos mais alargada e diferenciada.•

OBJETIVOS

O curso destina-se a eleitos e aos trabalhadores das autarquias locais com responsabilidades na área dos recursos 
humanos.

DESTINATÁRIOS

A Gestão de Recursos Humanos nas Autarquias Locais, assume particular relevância, num momento em que as
autarquias precisam de se “reinventar” e de implementar um conjunto de medidas para melhorar a organização e o 
funcionamento dos serviços públicos, adaptados às necessidades atuais dos cidadãos. 

Em primeiro lugar, porque os desafios ligados à conjuntura económica obrigam a administração local a adaptar-se 
constante e rapidamente à alteração dos modos de funcionamento. E em segundo lugar porque as despesas com os 
recursos humanos representam uma proporção considerável do orçamento das autarquias o que as obriga a tornar os 
processos de gestão de capital humano mais eficientes.

Este programa foi desenhado com o objetivo de proporcionar a esses profissionais conhecimentos diversificados e 
diferenciados adequados à realidade e aos desafios da administração pública autárquica.

Cada um dos módulos proporciona uma reflexão crítica sobre os modelos e ferramentas capazes de auxiliar na 
tomada de decisões estratégicas e operacionais, atendendo às especificidades do contexto autárquico.

Optou-se por reunir um conjunto de formadores com vasta experiência nas respetivas áreas temáticas, na sua maioria 
com trajetórias profissionais em serviço de gestão de recursos humanos da administração pública.

PROGRAMA AVANÇADO

A GESTÃO DO CAPITAL HUMANO NAS AUTARQUIAS LOCAIS



PROGRAMA

Módulo 1: Enquadramento Legal das Relações  Laborais nas Autarquias Locais (06h)

MARIA LEITÃO PEREIRA

Tempos de trabalho e organização;•

Mobilidade/cedência de interesse público;•

As diferentes modalidades de contrato de trabalho;•

• Alteração do posicionamento remuneratório e prémios de desempenho, remuneração e descontos;

O regime do SIADAP;•

• Regime disciplinar dos trabalhadores em Funções Públicas.

Módulo 2: Planeamento Estratégico e Operacional de RH nas Autarquias Locais (06h)

JOAQUIM BELO FAUSTINO

Processos fundamentais e objetivos da Gestão de de Recursos Humanos nas Autarquias;•

Planeamento estratégico e operacional;•

Análise e qualificação das funções e postos de trabalho e o mapeamento de competências;•

• Métodos de previsão de recursos e a identificação das necessidades de RH;

Identificar e reter talentos;•

• Definição do People Plan.

ANTÓNIO PAULO TEIXEIRA

• Novas abordagens aos processos de RH.

• Desafios e tendências emergentes na Gestão de Pessoas;

O Impacto da Gig Economy nos HR;•

Módulo 3: People Management 5.0 - modo de atuação da Gestão de Pessoas (03:30h)

Módulo 4: Employer Branding e Employee Experience nas Autarquias Locais (06h )

MARIA ALEXANDRA MARTINS

Definição da Marca de Empregador nas Autarquias Locais;•

Employee Value Proposition;•

A Marca de Empregador na atração, recrutamento, acolhimento e integração, gestão e desenvolvimento de 
carreira;

•

• Técnicas, instrumentos e canais de comunicação (interna e externa) de Employer Branding;

A relação entre a Employee Experience e o Engagement;•

• Elaborar um plano de ação para a promoção do Employer Branding e Employee Experience.



PROGRAMA

Módulo 5: Recrutamento, Acolhimento, Integração nas Autarquias Locais (03:30h)

MARIA HELENA MATOS

O acolhimento do novo colaborador:•

Formas de recrutamento nas autarquias locais: procedimento concursal, mobilidade e outros;•

Identificação de necessidades de recrutamento;•

A importância do acolhimento; preparar o acolhimento (parte administrativa e executiva);

Programas de acolhimento, ferramentas aplicáveis, uniformização do acolhimento.

A importância da integração e os custos de uma má integração;

Estruturar o percurso de integração; avaliação dos resultados;

Os erros mais comuns e suas repercussões.

• A integração do novo colaborador:

Módulo 6: HR Metrics & People Analytics - Avaliação e Métricas Aplicadas aos RH nas Autarquias 
Locais (06h)

SÉRGIO ALMEIDA

A importância dos HR Analytics na execução da estratégia do Município:•

Alinhamento com a estratégia do Município;

Medição dos impactos e resultados estratégicos;

Conceito e âmbito de intervenção dos People Analytics.

Definir as métricas e KPIs de Gestão de Pessoas:•

Tipos de métricas e KPIs;

Indicadores de gestão de RH;

Integração dos conceitos Big Data/Small Data em People Analytics, Matriz de Performance RH;

Implementar a estratégia de People Analytics;

Dashboards, modelos de recolha, análise e reporting, análise preditiva através do People Analytics.

A cadeia de valor RH, Scorecard Estratégico e de RH, estratégia da People Analytics.

• Aplicar o Balance Scorecard de RH nas autarquias locais para definir a estratégia de People Analytics:

Módulo 7: As Carreiras na Administração Local - O Processo de Gestão e Avaliação do Desempenho (09h)

MARIA LEITÃO PEREIRA

Análise dos principais erros na formulação de objetivos e nos indicadores;•

SIADAP: definição, desdobramento e articulação dos objetivos;•

As Carreira na Administração Local;•

• A escolha das competências para a avaliação de desempenho - Construção de uma matriz;

As estratégias e instrumentos para monitorizar os desempenhos no âmbito dos resultados e das competências;•

• Comunicar o resultado da avaliação ao avaliado: momento chave da relação laboral. Partilha de Boas Práticas 
na Gestão de Recursos Humanos numa Autarquia (Participação de Convidado Especial).



EQUIPA

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA

Doutoranda em Ciências Económicas e Empresariais (Gestão – Recursos Humanos), pós-graduada em emprego 
público; licenciada em Direito pela Université Jean Moulin Lyon 3 e pela Universidade de Coimbra.
Responsável pelos Recursos Humanos da Universidade de Aveiro durante uma década, é atualmente jurista da 
Universidade do Minho.
É formadora em várias instituições e é co-autora de diversos livros sobre as relações laborais, das quais se
destacam "Manual do emprego público", "Manual do contrato de trabalho", capítulos de várias edições do livro
"Descomplicar o Orçamento de Estado"; "A "privatização" do modelo de Gestão dos Recursos Humanos na
Administração Pública"; "A motivação dos trabalhadores da Administração Pública".

Maria Leitão Pereira

Licenciada em Direito, pós-graduada em Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente e em Contencioso 
Administrativo pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Português. Concluiu a parte curricular do Curso 
de Mestrado e Doutoramento em Direito Público.
Atualmente exerce funções na Câmara Municipal de Matosinhos como responsável pela área da contratação públi-
ca. vDesempenhou vários cargos na Universidade do Porto, nomeadamente o cargo de Diretora do Serviço de 
Recursos Humanos dos Serviços Partilhados.
Integrou o ranking Best Team Leaders 2017, tendo em 2015 e 2016 integrado o ranking Melhores Gestores de Pessoas 
e obtido, no ano de 2015, o segundo lugar na categoria Melhor Diretor de Recursos Humanos.
Em 2018 foi distinguida como Melhor Diretora de Recursos Humanos mantendo-se no ranking Best Team Leaders.

Maria Alexandra Martins

Doutoranda do programa Doutoral em Psicologia na Universidade de Coimbra, licenciada em Secretariado, Ramo 
de Assessoria de Direção e com vBacharel em Secretariado de Direção.
Atualmente é Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Universidade de Coimbra.
Desempenhou funções como Chefe de Divisão da Divisão de Gestão de Processamento de remunerações do 
Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Universidade de Coimbra e esteve 15 anos em funções na área de 
recursos Humanos e RH na Universidade de Aveiro.

Maria Helena Matos



EQUIPA

Licenciado em Administração Autárquica, Contabilidade e Gestão. Pós-Graduação em Gestão da Qualidade e em 
Prospectiva e Planeamento do Desenvolvimento Regional e Local e Especialização em Gestão de Recursos 
Humanos.
Responsável da Divisão Administrativa, Jurídica e de Recursos Humanos da Camara Municipal de Vale de Cambra, 
sendo ainda o responsável pela Segurança do Município, no âmbito do Regime Jurídico da Segurança do
Ciberespaço e Auditor Interno no âmbito da NP EN ISO 9001.
Cordenou a Divisão de Desenvolvimento Estratégico e é responsável e a Divisão Administrativa e Financeira.
Formador em diversas instituições, nas áreas de Gestão e melhoria da Qualidade, Melhoria da Qualidade, Auditoria 
e Controlo de Gestão e Planeamento Estratégico e Balanced Scorecard.

Sérgio Almeida

Licenciado em Administração Autárquica e especialização em Gestão de Recursos Humanos.
Pós-graduação em Direito do Trabalho, Pós-graduação em Gestão e Planeamento da Formação, Especialização 
em Gestão por Objetivos na Administração Local.
Especialização em Regime Jurídico do Pessoal da Administração Local, Curso Executivo de Gestão Estratégica do 
Capital Humano, MBA em Gestão e Administração de Empresas.
Dirigente da Câmara Municipal da Maia desde 2005, é atualmente Diretor do Departamento de Recursos Humanos 
e Administração Geral na Câmara Municipal da Maia.

Joaquim Belo Faustino

Licenciado em Direito e Pós Graduado pelas Universidades Clássica, Católica, Nova, UAL, Atlântica e pelos Institutos 
MORE, ISPA e INDEG/ISCTE quer em áreas jurídicas, de gestão recursos humanos, gestão e desenvolvimento 
pessoal.
Advogado, Consultor/Formador em Direito, Diretor de Recursos Humanos, Gestão de Talento e Desenvolvimento 
Pessoal, desde 1998. Experiência de Direção, Coordenação e Gestão Operacional e Desenvolvimento e
Implementação de Recursos Humanos.
Já desenvolveu inúmeros trabalhos nas áreas Laboral, Gestão da Privacidade e Proteção de Dados, Liderança, 
Gestão de Equipas, Coaching, Mentoring, Desenvolvimento de Pessoas, Resolução de Problemas, Eficácia Pessoal e 
de Equipas ao longo dos últimos 25 anos.

António Paulo Teixeira



Este programa será realizado com um número mínimo de inscrições. A Incurso reserva o direito de adiar ou cancelar 
a ação, informando desse facto, quer os participantes inscritos, quer as respetivas entidades. O número máximo é 
de 25 de participantes por grupo.

PARTICIPANTES

Para a obtenção do certificado do curso é necessário que os formandos realizem todo o percurso formativo com 
aproveitamento positivo, cumprindo uma assiduidade mínima de 80%.

ASSIDUIDADE

Ativa, centrada no participante, utilizando diversas técnicas de ensino como, exposição dialogada, demonstração, 
simulação, estudo de casos e trabalhos de grupo.

METODOLOGIAS

A Avaliação das Aprendizagens pode processar-se através da aplicação de vários instrumentos e permite medir o 
desempenho dos formandos relativamente ao domínio dos objetivos específicos a adquirir através da frequência da 
formação e da frequência da formação. O grau de domínio dos objetivos pedagógicos constata-se através de um 
teste final de avaliação sobre os vários módulos do programa. A obtenção do certificado de formação está
dependente de aproveitamento no teste final de avaliação e da frequência do programa.

AVALIAÇÃO

Datas: 26 de abril a 7 de junho

Horário
Quarta-feira: 09:30 - 13:00
Sexta-feira: 09:30 - 13:00

CRONOGRAMA
1. www.incurso.pt

2.    geral@incurso.pt

3.    (+351) 253 780 190       (+351) 936 456 486        (+351) 912 266 286

INSCRIÇÃO

VALOR: 650€
Prefere pagar em 3 vezes? Fale connosco.

Av.ª Conde de Margaride 259 A
4810-535 Guimarães

(+351) 253 780 190
(+351) 936 456 486

Zona Norte
Av.ª D. João II, lote 16 R/C Dto.
1990-091 Lisboa

(+351) 217 817 594
(+351) 912 266 286

Zona Sul
comercial@incurso.pt
geral@incurso.pt

Siga-nos:

incurso.pt


