
NOTA EXPLICATIVA 

Acolhimento às novas pessoas trabalhadoras da SGPCM 

O processo de acolhimento é composto por um conjunto particular 

de ações sequenciais e integradas, com o propósito de proporcionar 

uma integração cuidada e atenta às novas pessoas trabalhadoras da 

SGPCM. 

A afirmação de uma imagem positiva, de profissionalismo, rigor e 

valorização das pessoas, começa a ser construída logo desde o 

primeiro momento de contacto da nova pessoa trabalhadora com a 

SGPCM, a Secretaria-Geral do Centro do Governo. 

Destacam-se as principais etapas da viagem de integração na 

SGPCM: 

• A nova pessoa trabalhadora é recebida pelo dirigente direto, 

que começa por lhe apresentar a equipa; 

• No posto de trabalho, a nova pessoa trabalhadora encontrará 

o seu Kit de boas-vindas, constituído por um conjunto de 

recursos materiais necessários à realização das tarefas; 

• De seguida, é apresentado o seu Conselheiro de Integração 

(CI), colega de outra unidade orgânica que não a sua, que o 

recebe e acompanha durante o primeiro mês; 

• No encontro com o CI é lhe apresentada a página intranet da 

SGPCM, evidenciando as áreas de maior destaque com 

informações abrangentes e que são úteis para a sua integração 

e conhecimento da organização; Realizada uma pequena 

entrevista em que se pretende saber um pouco mais sobre si, 

os seus gostos e interesses, com o objetivo de serem 

apresentados a toda a organização; Acresce a entrega de um 



passaporte, constituído pelo jogo Quem é Quem”, que integra 

um conjunto de desafios e perguntas sobre a SGPCM. Para 

obtenção das respetivas respostas a nova pessoa trabalhadora 

tem de visitar todas as unidades orgânicas (UO) e de conversar 

com pelo menos um colega de cada uma, de modo a obter a 

respetiva resposta e inerente carimbo (assinatura). 

• O jogo apenas termina no momento em que a nova pessoa 

trabalhadora é convocada para a reunião de dirigentes, 

momento em que recolhem as últimas assinaturas do 

Secretário-Geral e Secretária-Geral Adjunta e são 

apresentados a todos os dirigentes. Associado a este 

momento, a nova pessoa trabalhadora recebe uma t-shirt da 

SGPCM, simbolizando o momento de “vestir a camisola”. 

• Conclui-se com a sua apresentação a todos os colegas na 

reunião com todas as pessoas trabalhadoras da SGPCM. 

 


