Designação do projeto –STADAP-Formação Profissional para a Administração Pública – Viana
do Castelo
Código do projeto - Norte-09-5762-FSE-000003

Objetivo principal – Reforçar a capacidade institucional das autoridades públicas e das partes
interessadas e a eficiência da administração pública
Região de intervenção - Norte
Entidade beneficiária - Município de Viana do Castelo
Data de aprovação – 11/02/2020
Data de início – 22/06/2021
Data de conclusão – 06/06/2023
Custo total elegível - 86 311,15€
Apoio financeiro da União Europeia – FSE – 73 364,48€
Apoio financeiro público nacional/regional – 12 946,67€

Objetivo
Capacitar os órgãos e serviços da Administração Pública, através da qualificação dos seus
trabalhadores e dirigentes, para aumentar a capacidade de resposta e de adaptação do
Município às orientações gerais e desafios em matéria de modernização administrativa, de
modo a responder eficazmente às exigências decorrentes das respetivas missões, atribuições e
competências.
Atividades
O Plano de Formação-ação com vista à implementação do RGPD (Regulamento Geral de
proteção de dados) nos serviços do Município de Viana do Castelo - O Município identificou a
necessidade de definir uma política de proteção dos dados pessoais, pela necessidade de
abordar, integrar e relacionar várias matérias decorrentes do novo RGPD. Torna-se, assim,
fundamental formar e sensibilizar os colaboradores para o RGPD e o tratamento de dados
pessoais, envolvendo-os em todo o processo, visando deste modo a consolidação dos
conhecimentos e da aplicação das boas práticas na utilização diária, ao nível das necessárias
transformações em todos os procedimentos relativos a esta temática.
O Plano de Formação-ação com vista ao alargamento do âmbito do Sistema de Gestão da
Qualidade do Município de Viana do Castelo - A Melhoria Contínua e a Gestão da Qualidade
constituem, nos dias de hoje, um compromisso permanente das organizações que estabelecem
ou renovam a sua estratégia e objetivos, na procura pelo aumento da produtividade e eficiência
dos serviços e da melhoria da imagem da Autarquia perante os cidadãos. De forma a conseguir

responder a estas necessidades, torna-se necessário criar ferramentas de gestão interna que
sejam capazes de acrescentar valor ao Município e permitir melhorar o rendimento dos
processos, controlar eficientemente os custos operacionais e valorizar os recursos de que
dispõem.
A Formação para Dirigentes (GEPAL) - Implementar um conjunto articulado de intervenções de
formação, de forma a proporcionar um eficiente cumprimento do Estatuto do Pessoal Dirigente
da Administração Local assegurando, assim, a capacitação dos dirigentes, da Autarquia, no
sentido de consolidar a responsabilidade funcional e apoiar a construção de um modelo de
liderança mobilizadora, bem como promover a melhoria das competências técnicas e
gestionárias exigidas aos cargos dirigentes, em consonância com os parâmetros da nova gestão
pública, transmitindo conhecimentos sobre áreas chave relacionadas com a inovação, a
qualidade, a gestão por objetivos e a orientação para os resultados.

Resultados esperados/atingidos
A operação, dada a sua natureza e objetivos, contribuirá claramente para a capacitação do
Município no exercício das suas atribuições e competências. Ao formar e sensibilizar os
colaboradores, criam-se ferramentas de gestão interna que serão capazes de acrescentar valor
ao Município ao melhorar o rendimento dos processos, ao controlar eficientemente os custos
operacionais e ao valorizar os seus recursos.

