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A Formação Equipas …. 

• Os PMT/ SUMP abordam uma 
diversidade de temáticas 
transversais a várias áreas da 
estrutura funcional das CM’s e 
das CIM’s 

• O envolvimento de técnicos de 
diferentes áreas é muito 
relevante para o sucesso da 
implementação das medidas do 
plano de ação 

• O envolvimento dos executivos 
é igualmente um fator 
determinante para a elaboração 
e em especial na fase de 
implementação. 
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Envolvimento dos Técnicos PMT/SUMP 

• A constituição destas equipas deve atender 
às temáticas envolvidas e ao grau de 
responsabilidade e de envolvimento destes 
técnicos 

• Constrangimentos na constituição das 
equipas técnicas dos Municípios: 
– Equipas reduzidas; 
– Condicionalismos de disponibilidade para 

acompanhar a elaboração do plano; 
– Competências dispersas por vários departamento; 
– Dificuldades de articulação/comunicação entre 

diferentes departamentos; 
– Pouco domínio de algumas temáticas. 
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Modelo de Acompanhamento 
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CAT – Comissão de Acompanhamento Técnico 

CAE – Comissão de Acompanhamento Executivo 
CEA – Comissão Externa de Acompanhamento 
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• Garantir o envolvimento da equipa técnica 
em momentos chave da elaboração do PMT: 
– Participação em reuniões técnicas, reflexões 

conjuntas, discussão da estratégia e definição das 
propostas; 

– Estes momentos contribuem para a formação dos 
técnicos e envolvimento com o plano. São também 
momentos de transmissão da experiência e 
conhecimento às equipas que se encontram a 
elaborar o plano. 

• Momentos Chave de envolvimento: 
– Discussão prévia do diagnóstico antes da conclusão 

da Fase 1; 
– Construção da estratégia e do plano de ação. 

 

Formação de Equipas Técnicas Multidisciplinares 
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• Plano deve avaliar os meios necessários por 
parte dos municípios para sua 
implementação (Recursos materiais, Recursos 
financeiros, Recursos humanos) 

• Em suma, a elaboração do plano deve 
contribuir: 
– Criar hábitos de trabalho conjunto internos entre os 

vários departamentos; 
– Capacitação dos técnicos nas matérias abordadas pelo 

plano; 
– Motivar a participação em eventos técnicos 

relacionados com estas temáticas. 

• Capacitação técnica das equipas: 
– Criação de programas de capacitação poderão 

contribuir para superar lacunas e atualização de 
conhecimentos. 
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Da Elaboração à Implementação dos PMT/SUMP 

• O PMT/SUMP não se esgota na fase de 
elaboração. 

• É fundamental assegurar que a Comissão 
de Acompanhamento Técnico se mantenha 
na fase de implementação com 
responsabilidades ao nível: 
– Implementação das medidas; 
– Monitorização e avaliação do plano; 
– Reflexão e intervenção quotidiana sobre estas 

matérias. 
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