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Nota Introduto ria 

 

O Balanço Social do Programa Operacional Capital Humano (PO CH), elaborado em conformidade 

com o Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro, visa constituir simultaneamente um meio de 

informação e um importante instrumento de planeamento e gestão nas áreas socias e de recursos 

humanos, inserido no ciclo anual de gestão do Programa. 

A análise da informação e dos indicadores reunidos, em conjunto com outros instrumentos de 

gestão – Plano de Atividades, Relatório de Atividades e Quadro de Avaliação e Responsabilização 

(QUAR) – permite caracterizar a situação social da organização e dos seus recursos humanos e 

financeiros.  

A efetiva participação dos trabalhadores na sua elaboração, assim como as diferentes formas da 

sua divulgação confere uma maior transparência e visibilidade da realidade nas instituições públicas 

e no PO CH em concreto, sendo essencial para a tomada de decisão, reforço do planeamento e 

melhor coordenação e racionalização dos recursos disponíveis. 

A Autoridade de Gestão (AG) do Programa Operacional Capital Humano (PO CH) apresenta o 

Balanço Social de 2019, elaborado conforme o modelo disponibilizado pela Direção-Geral da 

Administração e Emprego Público (DGAEP), cumprindo o disposto no Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 

de outubro, e nas posteriores alterações, que regulamentam a elaboração do Balanço Social na 

Administração Pública. 

Com o objetivo de aprofundar a análise e a qualidade da informação sobre os dados recolhidos, 

foram construídos quadros e gráficos que permitem uma melhor reflexão sobre a gestão estratégica 

dos recursos humanos. 
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1 A Autoridade de Gesta o do Programa Operacional Capital Humano 

1.1 Enquadramento 

 

De acordo com o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, a 

Comissão Europeia aprovou o Acordo de Parceria, denominado Portugal 2020, que adota os 

princípios de programação da Estratégia Europa 2020 e consagra a política de desenvolvimento 

económico, social, ambiental e territorial que tem permitido estimular o crescimento e a criação de 

emprego em Portugal. A programação e implementação do Portugal 2020 foram estruturadas com 

base em quatro domínios temáticos – Competitividade e Internacionalização, Inclusão Social e 

Emprego, Capital Humano, Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos – considerando 

também os domínios transversais relativos à Reforma da Administração Pública e à Territorialização 

das Intervenções. 

Nos termos dos n.ºs 1 e 8 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro, as 

Autoridades de Gestão são as entidades responsáveis pela gestão, acompanhamento e execução 

dos respetivos Programas Operacionais, as quais assumem a natureza de estruturas de missão e, 

nos termos do artigo 28.º da Lei n.º 4/20041, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 41/2005, de 30 

de Agosto, pelos Decretos-Lei n.º 200/2006, de 25 de Outubro e n.º 105/2007 de 3 de Abril, pelas 

Leis n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e n.º 57/2011, de 28 de Novembro, pelo Decreto-Lei n.º 

116/2011, de 5 de Dezembro e pela Lei n.º 64/2011, de 22 de Dezembro, são criadas por Resolução 

do Conselho de Ministros. 

A Autoridade de Gestão do PO CH foi criada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 73-

B/2014 de 16 de dezembro, alterada pelas Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/2015 de 2 

de Abril, n.º 30/2015 de 7 de Maio, n.º 29/2016 de 11 de Maio e n.º 39/2016 de 1 de Agosto, sob 

proposta do Ministério com a tutela da Educação, em conjunto com as áreas do Desenvolvimento 

Regional e do Emprego, conforme previsto na alínea c) do n.º 3 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 

137/2014, de 12 de setembro. A sua designação foi efetuada nos termos fixados no Mapa III do 

Anexo I à referida Resolução do Conselho de Ministros n.º 73-B/2014, na sua atual redação. 

A Autoridade de Gestão do PO CH responde perante a Comissão Interministerial de Coordenação 

do Acordo de Parceria – CIC Portugal 2020. 

                                                           
1 Redação atualizada na Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto. 
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1.2 Carta de Missão, Visão e Valores 

 

Na sua Carta de Missão e Valores, a AG expressa a 

vontade de alcançar um elevado nível ético, 

promovendo a sua divulgação interna e externa, de 

forma aberta e transparente, com vista à melhor 

prossecução do interesse público e dos resultados 

esperados. 

 

Figura 1 -  Missão, Visão e Valores  

Fonte: Descrição do Sistema de Gestão e Controlo do PO CH, de 15.11.2019 

2 Caracterizaça o dos Recursos Humanos 

2.1 Composição da Autoridade de Gestão do PO CH 

 

O modelo de governação dos Programas Operacionais do Portugal 2020, definido pelo Decreto-Lei 

n.º 137/2014, de 12 de Setembro, determina no seu artigo 23.º que a Autoridade de Gestão dos 

Programas Operacionais temáticos é composta pelos seguintes órgãos:  

a) Comissão Diretiva (CD) 

b) Secretariado Técnico (ST) 

O Secretariado Técnico funciona sob a responsabilidade da Comissão Diretiva, tendo por missão 

apoiá-la tecnicamente no exercício das suas competências. 

Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2016 de 1 de Agosto, a Comissão 

Diretiva é integrada por um Presidente e dois Vogais. 

A 31 de dezembro de 2019 a Comissão Diretiva do PO CH era constituída por dois membros: 

Presidente da Comissão Diretiva – Joaquim José de Pina Antunes Bernardo  

Vogal Executiva – Ana Cristina Jacinto da Silva  
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O PO CH pode integrar no seu Secretariado Técnico um máximo de 70 colaboradores, entre os 

quais seis secretários técnicos (um por cada unidade orgânica), quatro coordenadores 

operacionais, técnicos superiores, assistentes técnicos ou operacionais.  

Na caracterização dos trabalhadores no Balanço Social do PO CH, os trabalhadores com funções 

de secretários técnicos e de coordenadores de projeto são integrados na categoria de técnicos 

superiores por efeito da interpretação da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 

(DGAEP) relativamente ao Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 

Administração Pública (SIADAP) que integrou estres trabalhadores no Subsistema de Avaliação do 

Desempenho dos Trabalhadores da Administração Pública (SIADAP 3). 

O apoio logístico e administrativo à AG do PO CH é assegurado pela Secretaria-Geral da Educação 

e Ciência (SGEC). 

O Despacho n.º 2702-C/2015, de 13 de março, veio estabelecer as condições de transição do 

pessoal afeto ao Programa Operacional Potencial Humano (PO PH) para os Programas 

Operacionais do Portugal 2020, ficando, nessa sede, identificados os elementos que, detendo 

relação contratual com o PO PH, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de 

setembro, transitaram para o PO CH. 

O organograma atual, nos termos do Despacho n.º 6815/2015 de 18 de junho, alterado pelos 

Despachos n.º 7161/2016, de 1 de Junho, nº 15188/2016, de 19 de Dezembro, nº 3494/2017, de 

26 de Abril, nº 9941/2017, de 17 de Novembro, encontra-se representado na figura 2. 

 

 Figura 1: Organograma POCH  

Fonte: Plano de Atividades do PO CH para 2020  
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A organização e respetiva dependência hierárquica que compõe o Secretariado Técnico está 

estruturada em 6 áreas funcionais, ou unidades orgânicas, cada uma com um Secretário Técnico: 

Gestão Estratégica e Comunicação (GEC); Gestão de Projetos 1 (GP1); Gestão de Projetos 2 

(GP2); Sistemas de Informação de Gestão (SIG); Planeamento e Gestão Financeira (PGF); 

Assessoria Jurídica, Compliance e Controlo (AJCC) e 4 equipas de projeto, com Coordenadores 

Operacionais das áreas funcionais de Gestão de Projetos 1; Gestão de Projetos 2; Planeamento e 

Gestão Financeira; Assessoria Jurídica, Compliance e Controlo. Os técnicos superiores, 

informáticos e assistentes técnicos estão repartidos pelas diferentes áreas. 

As áreas funcionais reportam à Comissão Diretiva, sob a orientação direta de cada um dos seus 

elementos, de acordo com uma distribuição de pelouros. O Presidente é responsável pela GEC, 

PGF, SIG e corresponsável pela GP1, GP2 e AJCC. A Vogal é responsável pela GP1, GP2 e AJCC 

e corresponsável pelo GEC, PGF e SIG. 

2.2 Evolução e distribuição dos trabalhadores do PO CH 

 

A 31 de dezembro de 2019 encontravam-se em funções no PO CH 63 trabalhadores (nos quais se 

incluem 2 membros da comissão diretiva), menos 6,9%, face ano anterior. 

Este número fica aquém do definido para o secretariado técnico (70 colaboradores) em cerca de 

13%, em 2018 esta diferença situava-se nos 6%. 

Alguns dos trabalhadores que saíram em 2019 estavam no PO CH em regime de mobilidade, porém 

perante a impossibilidade de consolidar, pela ausência de quadro próprio, voltaram aos seus 

organismos de origem e outros foram para entidades onde poderão fazer essa consolidação. 

Acresce ainda o facto de o processo de recrutamento por recurso a mobilidade que ocorreu em 

2019 não teve os resultados esperados. O número de candidatos foi reduzido pela incerteza quanto 

ao futuro, pois terão de regressar ao seu organismo de origem no final do Programa. Por outro lado 

a especificidade do trabalho, para o qual é necessária experiência em fundos comunitários, e a 

apresentação de candidatos com habilitações insuficientes ou inadequadas aos postos a preencher, 

conduziram a que apenas se contratasse um técnico superior por esta via. 
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Gráfico 1 

Evolução do número de trabalhadores - 2015 - 2019 

 

 

Destaque para os anos de 2017 e 2018, em que a equipa foi reforçada, sobretudo por via do 

procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego público, para 

preenchimento postos de trabalho correspondentes ao exercício de funções da carreira/categoria 

de técnico superior, no Programa Operacional Temático Capital Humano (POCH) – Aviso nº 

11913/2016 da Secretaria-Geral da Educação e Ciência. 

Os trabalhadores estão afetos às 6 áreas funcionais, consoante as necessidades decorrentes das 

funções atribuídas a cada uma. 

As áreas que abrangem um maior número de colaboradores são a GP1 e a GP2, com 46% do total, 

o que se justifica pois são as responsáveis pela análise e acompanhamento dos projetos, das várias 

tipologias de operações financiadas pelo PO CH. 
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Gráfico 2 

Nº de trabalhadores por função e área funcional 

 

 

Cerca de 75% dos trabalhadores exercem a função de técnico superior. Na caracterização dos 

trabalhadores no Balanço Social, a categoria/cargo que corresponde à função de secretário técnico 

e de coordenador é a de técnico superior, pelas razões já descritas, pelo que quando analisamos 

este indicador, a categoria/cargo de técnico superior representa 89% do total dos colaboradores. 

Existem dois trabalhadores integrados na unidade de Gestão de Projetos 2 que estão em apoio 

permanente no OI IGeFE, tendo em consideração o elevado número de beneficiários e sobretudo 

operações que estão sob gestão delegada deste organismo, nos termos do respetivo contrato de 

delegação de competências. 

 

2.3 Distribuição dos trabalhadores por categoria / cargo e género 

 

O índice de tecnicidade (sentido lato), que representa o peso dos trabalhadores com funções 

técnicas, é de 94%, semelhante aos anos anteriores. 

A predominância do género feminino tem aumentado ao longo dos anos, mas mantém-se face ao 

ano anterior, sendo a taxa de feminização de 83% do total. 
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Gráfico 3 

Nº de trabalhadores por função e género 

 

 

Quase metade dos homens do PO CH exercem a função de técnico superior, 11% deste grupo. Os 

3 coordenadores à data de 31 de dezembro de 2019 são homens, bem como um secretário técnico 

e o presidente.  

Há ainda um assistente técnico, que surge na sequência de procedimento concursal levado a efeito 

nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 34/2018, de 15 de maio, conjugado 

com a Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, que estabeleceram os termos da regularização 

previstos nos diplomas de regularização e integração dos trabalhadores da administração pública 

que prestam serviço nos programas operacionais, dos fundos europeus estruturais e de 

investimento. Era um trabalhador que anteriormente se enquadrava na categoria de informático mas 

que foi qualificado como assistente técnico. 

 

2.4 Estrutura Etária 

 

A média de idades dos trabalhadores do PO CH é de 43 anos, mais um que em 2018, sendo 

idêntica entre géneros. 

A amplitude das idades, ou leque etário, é de 25 anos (diferença entre 53 e 28 anos). 
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Gráfico 4 

Nº de trabalhadores por escalão etário e género 

 

 

A taxa de envelhecimento é nula, pois não há qualquer trabalhador com mais de 55 anos. Apenas 

8% dos mesmos têm mais de 50 anos. 

 

Gráfico 5 

Nº de trabalhadores por categoria / cargo e escalão etário  
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Relembra-se que no Balanço Social a caracterização da categoria/cargo dos trabalhadores, a que 

corresponde à função de secretário técnico ou de coordenador é a de técnico superior, conforme 

indicações da DGAEP. 

A média de idades dos técnicos superiores é de 43 anos, a dos assistentes técnicos de 44 anos. 

Os dirigentes superiores encontram-se no escalão entre os 50 e 54 anos. 

 

2.5 Nível de Escolaridade 

 

A licenciatura é o nível de escolaridade com maior representatividade do universo dos trabalhadores 

do PO CH (65%). 

Relativamente ao indicador taxa de habilitação superior (que também inclui os mestrados e os 

doutoramentos) o valor ascende aos 90%. 

 

Gráfico 6 

Nº de trabalhadores por nível de escolaridade 

 

 

Existe uma preocupação evidente nos trabalhadores do PO CH em aumentar o seu nível de 

escolaridade, pelo que em 2019 já não existe qualquer trabalhador com nível inferior ao secundário, 

sendo que o número de mestrados aumentou. 
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Gráfico 7 

Nº de trabalhadores por categoria / cargo e nível de escolaridade 

 

 

Os assistentes técnicos, bem como a técnica de informática, têm o nível secundário. Também uma 

das técnicas superiores foi integrada com este nível. 

 

2.6 Antiguidade na Administração Pública 

 

O nível médio de antiguidade na Administração Pública (AP) é de 12 anos. 

A dispersão na antiguidade reflete a contratação de novos técnicos em 2017 e 2018, na sequência 

do procedimento concursal de 2016. Estes vieram juntar-se a uma equipa com uma experiência 

superior, sobretudo em fundos comunitários, sendo que 40% estão na AP há mais de 15 anos e 

57% há mais de 10 anos. 

Constata-se que os dirigentes superiores são os que têm uma maior antiguidade. 

A técnica informática e os assistentes técnicos têm um tempo de serviço em funções públicas 

superior à média. 
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Quadro 1 

Nº de trabalhadores por antiguidade na administração pública e categoria / cargo 

 

 

No que concerne à estrutura do nível de antiguidade dos técnicos superiores, a média é de 10,5 

anos, inferior à geral. Tal resulta que 28,5% dos técnicos tem menos de 5 anos de exercício em 

funções públicas, reflexo das entradas pelo concurso de 2016. 

3 Alteraço es na relaça o jurí dica de emprego 

 

Os contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto eram, em 2018, a principal 

modalidade de vinculação, o que resultava da manutenção dos trabalhadores em fundos 

comunitários ao longo dos diversos quadros, através de despachos de transição; bem como do 

procedimento concursal de 2016 para recrutamento de técnicos superiores. 

Em julho de 2019, na sequência de procedimento concursal levado a efeito nos termos do disposto 

no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 34/2018, de 15 de maio, conjugado com a Lei n.º 112/2017, 

de 29 de dezembro, que estabeleceram os termos da regularização previstos nos diplomas de 

Carreira / Antiguidade 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 Distribuição

Dirigente Superior 

(1.º e 2º Graus)
2

Técnico Superior 18 9 11 15 3

Assistente Técnico 1 3

Informático 1

TOTAL 18 9 11 16 7 2

% do total 29% 14% 17% 25% 11% 3%
0-5

5-1010-15
15-20

20-25

25-30
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regularização e integração dos trabalhadores da administração pública que prestam serviço nos 

programas operacionais, dos fundos europeus estruturais e de investimento, os trabalhadores a 

termo incerto que reuniam as condições dispostas, assinaram contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado. 

Gráfico 9 

Nº de trabalhadores por modalidade de vinculação e categoria / cargo 

 

Os dirigentes superiores estão em comissão de serviço no âmbito da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (pessoal dirigente). 

Duas secretárias técnicas, que não pertencem à função pública, têm uma nomeação transitória por 

tempo determinado. 

4 Movimentos de Trabalhadores no PO CH 

4.1 Admissões e Regressos 

 

Durante o ano de 2019 ocorreu apenas 1 entrada por mobilidade. Número que se distancia dos 

anos anteriores, já que em 2018 verificaram-se 6 entradas e 1 regresso, todos na categoria de 

técnico superior, e em 2017, ano em que se concluiu o procedimento concursal para a entrada de 

técnicos superiores, entraram 29 trabalhadores para o PO CH. 
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O procedimento concursal levado a efeito nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-

Lei nº 34/2018, de 15 de maio, conjugado com a Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, que 

estabeleceram os termos da regularização previstos nos diplomas de regularização e integração 

dos trabalhadores da administração pública que prestam serviço nos programas operacionais, dos 

fundos europeus estruturais e de investimento, integrou uma assistente técnica em técnica superior 

e um técnico de informática em assistente técnico. 

4.2 Saídas 

Em 2019 saíram 6 trabalhadores do PO CH. 

Uma das vogais da Comissão Diretiva saiu, a seu pedido, não havendo nova nomeação até final do 

mesmo ano. 

Uma docente que se encontrava em mobilidade saiu para um outro organismo. Duas técnicas 

superiores que se encontravam em regime de mobilidade regressaram aos serviços de origem. A 

técnica superior que entrou por mobilidade em 2019 saiu para uma outra entidade. 

Um técnico superior integrado no âmbito do procedimento concursal já referido encontra-se em 

mobilidade ainda não consolidada. 

Uma técnica superior saiu, na sequência de candidatura e colocação através de procedimento 

concursal. 

Quadro 2 

Saídas em 2019 

 
Exoneração a 

pedido do 
trabalhador 

Mobilidade 
Outras 

Situações 
Total 

Dirigente Superior de 2º 
grau 

1   1 

Técnico superior  4 1 4 

Docente  1  1 

 

O indicador taxa de rotatividade - turnover (relaciona o número de trabalhadores a 31 de dezembro 

com o existente no início do ano, acrescido das movimentações verificadas) foi de 86%. Este 

indicador em 2018 foi de 87%. 
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O indicador taxa de reposição (que compara o número de trabalhadores admitidos com as saídas) 

é de 17%. Este indicador em 2018 foi de 140%. 

5 Prestaça o de Trabalho e Absentismo 

5.1- Modalidade de Horário de Trabalho 

 

A prestação de trabalho é assegurada nas modalidades de horário flexível, jornada continua, 

isenção de horário e horários específicos. 

A maioria dos trabalhadores, 56%, exerce funções em horário flexível de 35 horas semanais, com 

plataforma fixa entre as 10:00h e as 12:00h e entre as 14:30h e as 16:30h. Em 2018 os 

trabalhadores com esta modalidade de horário representava 72%. 

Os cargos de chefia têm isenção de horário, bem como um assistente técnico por lhe terem sido 

atribuídas tarefas que determinam essa modalidade.  

Gráfico 10 

Nº de trabalhadores por modalidade de horário de trabalho, categoria/cargo e género 
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A modalidade de jornada contínua, que em 2018 abrangia 6% dos trabalhadores, aumentou 

significativamente em 2019 para os 21% do total, com um período normal de trabalho (PNT) de 30 

horas semanais. Esta modalidade foi solicitada como forma de melhorar a conciliação entre a vida 

profissional, familiar e pessoal. Em 2017 a jornada contínua foi solicitada apenas por 1 trabalhadora. 

Apenas 3 trabalhadoras têm horário específico, para amamentação, com 25 horas semanais. 

 

5.2- Trabalho Suplementar 

 

Quando absolutamente necessário o PO CH, por razões de acréscimo eventual e temporário de 

trabalho, em que não se justifique para tal, ou que não seja viável a admissão de um trabalhador; 

recorre a trabalho suplementar. Em 2019 o trabalho suplementar diurno e em dias de descanso 

atingiu as 1.261 horas, menos 21% que no ano anterior, e realizadas por 24 trabalhadores, menos 

5 face a 2018. 

De referir que a fundamentação do trabalho suplementar é validada pela SGEC, entidade que 

procede, igualmente ao correspondente pagamento. Não considerando o critério do pagamento, 

mas sim as horas efetivamente executadas, o trabalho suplementar em 2019 atingiu as 1668 horas. 

 

Gráfico 11 

Distribuição das horas de trabalho suplementar, por modalidade de prestação de trabalho 

 

As horas foram realizadas apenas por técnicos superiores. 
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O trabalho extraordinário realizado em dias úteis, após o período normal de trabalho, representa 

92% do total prestado no ano em análise. O trabalho prestado em dias de descanso complementar, 

sábados, representa 8%. 

Não se recorreu a trabalho noturno em 2019.  

O trabalho suplementar foi fundamentado e utilizado em 4 das unidades orgânicas, seja para 

representação em feiras, no caso do GEC, seja para executar tarefas que, quer pela escassez de 

recursos, quer pelo elevado volume de trabalho, não são possíveis de realizar apenas durante o 

PNT (AJCC, GP1 e GP2). 

Gráfico 12 

Nº de horas de trabalho suplementar por área funcional 

                   

 

Cerca de 95% das horas foram realizadas pelos trabalhadores das Unidades de Gestão de Projetos. 

 

5.3- Absentismo 

 

O número total de dias de ausência foi de 955 dias, menos 30% face a 2018, o que representa uma 

taxa de absentismo de 6,1%. Em 2018 a taxa de absentismo foi de 7,3% e em 2017 de 4,2%. 
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Gráfico 13 

Nº de dias de ausência justificada ao trabalho, consoante o motivo da mesma 

 

 

As ausências em 2019 foram exclusivamente de trabalhadoras. 

A doença é o motivo predominante de ausência, representa 78% do total (justificado por 18 

trabalhadores). As faltas para assistência a filhos menores de 12 anos (87 dias), e as decorrentes 

da proteção na maternidade e por parentalidade (84 dias), representam 18% do total das ausências. 
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Apenas dois trabalhadores tiveram o estatuto de trabalhador estudante em 2019. 

Dos 28 trabalhadores que tiveram alguma ausência ao longo do ano de 2019 o número de dias, 

ainda que não consecutivo, distribui-se da seguinte forma: 

 

Gráfico 14 

Nº de dias de ausência por trabalhador, por período 

 

 

 

Verifica-se que as ausências de 3 trabalhadores correspondem a 49% da totalidade das faltas do 

ano. 

Durante o ano de 2019 não se verificaram ausências por greve. 

Realçar que 60% dos trabalhadores não teve qualquer ausência. 

 

 

 

Dias de ausência
N.º 

trabalhadores

N.º dias de 

ausência

 =<5 5 10

De 6 a 10 5 37

De 11 a 20 3 49

De 21 a 30 8 216

De 31 a 60 3 110

De 60 a 100 1 68

 >= 100 3 465

Distribuição
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6 Encargos com Pessoal 

6.1- Estrutura Remuneratória 

 

Apenas 3 trabalhadores auferem menos de 1.100€, sendo que quase 40% recebem abaixo dos 

1.250,00€. 

A remuneração base média mensal é de 1.855€, considerando todos os suplementos auferidos 

com regularidade. A remuneração mínima ilíquida total é de 1.070€ e a máxima de 2.025€, auferida 

por trabalhadores que não desempenham funções dirigentes. 

O leque salarial ilíquido, valor que indica o número de vezes que o salário base máximo é superior 

ao menor salário base (sem o suplemento previsto na lei da integração) é de 2,1 não incluindo 

dirigentes e de 4,9 com dirigentes, o que se reflete na amplitude do leque salarial de 1.081€ e 3.677€ 

respetivamente. 

 

Gráfico 15 

Nº de trabalhadores pela estrutura remuneratória 
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6.2- Encargos com Pessoal 

 

Os encargos globais com os trabalhadores em 2019 totalizaram 2.159.607,45€, menos 8% face ao 

ano anterior. Do total 71% corresponde a remunerações base. 

 

Gráfico 16 

Encargos com pessoal 

 

 

7 Higiene e Segurança no Trabalho 

7.1- Acidentes de Trabalho 

Não foi registado qualquer acidente de trabalho em 2019. 

 

7.2- Medicina no Trabalho 

Houve um procedimento iniciado em 2017 relativo à medicina no trabalho, retomado e concluído, 

porém não iniciado em 2019, porquanto a assinatura do contrato ocorreu apenas a 30 de dezembro. 
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8 Formaça o Profissional 

 

O direito à formação profissional dos trabalhadores da Administração Pública (AP) encontra-se 

previsto e regulado no Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29 de dezembro, que incorpora um novo 

paradigma de gestão de competências e do conhecimento na Administração Pública (A.P.), 

elevando a formação profissional como instrumento estratégico da modernização e transformação 

da A.P., bem como de valorização de quem faz a diferença nas organizações: as pessoas. 

O n.º 2 do artigo 131.º do Código de Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na 

redação conferida pela Lei n.º 93/2019, de 4 de setembro, estabelece que o trabalhador tem direito, 

em cada ano, a um número mínimo de quarenta horas de formação contínua ou, sendo contratado 

a termo por período igual ou superior a três meses, a um número mínimo de horas proporcional à 

duração do contrato nesse ano. 

 

8.1- Ações de Formação Realizadas 

 

A AG do PO CH pretende dotar os seus recursos das competências necessárias ao 

desenvolvimento dos trabalhos. Para tal é efetuado um levantamento anual das necessidades de 

formação dos trabalhadores, em cada unidade orgânica, com base no qual é elaborado o plano de 

formação anual. 

Em 2019 as ações de formação, internas e externas, ministradas aos trabalhadores, totalizaram 

2.008 horas de formação, menos 61% face ao ano anterior. 

Foram distribuídas por 46 ações (16 internas) que envolveram 68 trabalhadores. 

Foram ainda registadas 7 ações de autoformação. 
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Gráfico 17 

Nº de participações em ações de formação, segundo o tipo e duração 

 

 

Durante este período ocorreram 319 participações em ações de formação, a 68 trabalhadores, o 

que significa uma média de 4,7 ações por trabalhador. A taxa de formação foi de 97,1% pois dois 

trabalhadores não tiveram qualquer ação de formação.  

A formação profissional incluiu 68 trabalhadores. Destaca-se o número de ações frequentadas pelos 

técnicos superiores, sobretudo em formações internas, onde são consolidados métodos e 

esclarecidos conteúdos específicos relacionados, por exemplo, com novos concursos. 
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Gráfico 18 

Nº de participações em ações, segundo o tipo de ação e por categoria/cargo 

 

 

8.2- Horas de Formação Realizadas 

As 2008 horas de formação profissional corresponderam a 1237 horas em ações externas e 771 

horas em ações ministradas pelo PO CH (internas). 

 

Gráfico 19 

Nº de horas de formação, segundo o tipo e por grupo/categoria 
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8.3- Encargos com Formação 

 

As ações de formação internas não apresentaram qualquer custo, dado terem formadores internos 

e decorrido em salas próprias. 

O custo total com a formação profissional em 2019 foi de 30.161,48€, metade face ao ano anterior. 

Este reflete o custo das 30 ações de formação externas. 

 

9 Relaço es Profissionais e Disciplina 

 

Os dados disponibilizados pelo sistema de gestão de recursos humanos da SGEC indicam que 

existem apenas 3 trabalhadores sindicalizados. 

Quanto a processos disciplinares, em 2019, não se registou qualquer processo, nem transitado nem 

instaurado no próprio ano.  
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10 Consideraço es Finais 

 

Os dados recolhidos para o Balanço Social, relativos ao ano de 2019, bem como os indicadores e 

a comparação com o ano anterior, permitem algumas reflexões. Sinteticamente, em dezembro de 

2019 estavam em funções no PO CH 63 trabalhadores, incluindo a Comissão Diretiva. A taxa de 

feminização era de 83%, com uma média de idades de 43 anos. 

Do total de trabalhadores no final do ano em análise, 91% tinha o grau de licenciatura ou superior.  

A relação jurídica de emprego para 94% dos trabalhadores era o contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado. 

 A modalidade de jornada contínua, com um PNT de 30 horas semanais, abrangia 21% dos 

trabalhadores no final de 2019. A taxa de absentismo em 2019 diminuiu para os 6,9%. 

A análise do Balanço Social do ano de 2019 e dos dados estatísticos, não reflete porém na 

totalidade a realidade PO CH que é complementada por algumas especificidades que não têm 

expressão estatística, a saber: 

- Elevado nível de tecnicidade e especialização dos recursos humanos em gestão de fundos 

comunitários, o que exige uma forte aposta na formação interna e externa. A formação 

interna é já promovida junto de alguns dos stakeholders do PO CH, todavia a formação 

externa nem sempre se concretiza devido a constrangimentos orçamentais e demora e 

complexidade no desenvolvimento e conclusão dos procedimentos de aquisição de serviços. 

Esta falha tem vindo a ser compensada, sem que substitua a necessidades de formação 

externa especializada e avançada em alguns casos, com a constante mudança e inovação 

nos processos de trabalhos e da utilização de novas tecnologias; 

- Também o espírito colaborativo e a partilha de conhecimentos caracteriza os recursos 

humanos do PO CH, com reflexo na qualidade e número de iniciativas de formação interna, 

que atingiu em 2019 o número de 16 e a promoção e de soluções de divulgação, partilha e 

atualização de conhecimentos entre os colaboradores, as unidades orgânicas e as entidades 

beneficiárias; 

- Ambiente de trabalho aberto e saudável, onde é reconhecido um elevado espírito de 

equipa, a responsabilidade, e o sentido de missão por parte dos colaboradores; 
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- Promoção da compatibilização da vida profissional com a vida familiar e pessoal, revelada 

através do deferimento da totalidade dos pedidos apresentados pelos trabalhadores; 

- A natureza jurídica de Estrutura de Missão, temporária e sem mapa de pessoal próprio tem 

vindo a impossibilitar a criação de condições para a afetação de trabalhadores que possuam 

uma relação jurídica de emprego público, seja através de procedimento concursal ou outra 

forma de mobilidade. 

Esta realidade é influenciada pela ainda recente conclusão do procedimento de regularização e 

integração nos termos do Decreto-Lei nº 34/2018, de 15 de maio, conjugado com a Lei n.º 112/2017, 

de 29 de dezembro, que estabeleceram os termos da regularização previstos nos diplomas de 

regularização e integração dos trabalhadores da administração pública que prestam serviço nos 

programas operacionais, dos fundos europeus estruturais e de investimento e que criaram a 

expectativa de segurança do vínculo laboral reforçada pelo facto do PO CH terminar em 2020. 
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         Siglas  

AG Autoridade de Gestão 

AJCC Unidade de Assessoria Jurídica, Compliance e Controlo 

CD Comissão Diretiva 

CIC Portugal 2020 Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo de Parceria 

DGAEP Direção-Geral da Administração e Emprego Público  

GEC Gestão Estratégica e Comunicação 

GP1 Unidade de Gestão de Projetos 1 

GP2 Unidade de Gestão de Projetos 2 

IGeFE Instituto de Gestão Financeira da Educação 

LGTFP Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

MEdu Ministério da Educação 

PGF Unidade de Planeamento e Gestão Financeira 

PO Programa Operacional 

PO CH Programa Operacional Capital Humano   

PT2020 Portugal 2020 

QUAR Quadro de Avaliação e Responsabilização  

RCM Resolução de Conselho de Ministros 

SGEC Secretaria-Geral da Educação e Ciência 

SIG Unidade de Sistemas e Informação de Gestão 

ST Secretariado Técnico 

UE União Europeia 

UO Unidades Orgânicas 
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Principais Indicadores do Balanço Social 

Indicador Fórmula 2017 2018 2019 

Nível etário médio  

(anos) 

𝑆𝑜𝑚𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 41 42 43 

Índice de rotatividade 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏. 𝑎 31 𝑑𝑒𝑧𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏. 1 𝑗𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑜 + 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑠𝑎í𝑑𝑎𝑠 
 38% 87% 86% 

Índice de tecnicidade 

(sentido lato) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏. 𝑐𝑜𝑚 𝑓𝑢𝑛çõ𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑒𝑚 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎çã𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑋 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 94% 94% 94% 

Leque etário 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑣𝑒𝑙ℎ𝑜

𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑣𝑜
 26 26 25 

Leque salarial ilíquido 

lato (inc. dirigentes) 

𝑀𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑖𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎

𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑖𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎
 4,9 4,9 4,9 

Nível médio de 

antiguidade (anos) 

𝑆𝑜𝑚𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 10,8 10,4 12 

Rácio de efetivos por 

dirigente 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

22 / 5,2 

(a) 

23 / 5,3 

(a) 

31,5 / 

5,7 (a) 

Taxa de absentismo 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑠ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑠𝑒𝑚 𝑓é𝑟𝑖𝑎𝑠)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 
(𝑑𝑖𝑎𝑠 ú𝑡𝑒𝑖𝑠 𝑋 𝑁. º 𝑡𝑟𝑎𝑏. )

 
4,2% 7,3% 6,1% 

Taxa de admissões 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠 𝑋 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 43,3% 7,3% 1,6% 

Taxa de envelhecimento 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏. 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 55 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑋 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 0% 0% 0% 

Taxa de feminização 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑚𝑖𝑛𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑋 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 79,1% 82,6% 83% 

Taxa de participação na 

formação 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 𝑋 100 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑜
 100% 98,6% 97,1% 

Taxa de investimento em 

formação 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 𝑋 100 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑙
 6,3% 2,6% 1,4% 
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Taxa de reposição 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠 𝑋 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎í𝑑𝑎𝑠
 580% 140% 16,7% 

Taxa de saídas 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎í𝑑𝑎𝑠 𝑋 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 7,5% 7,2% 9,5% 

Taxa de trabalhadores 

portadores deficiência 

𝑁. º 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑋 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 0% 0% 0% 

Taxa de trabalhadores 

estrangeiros 

𝑁. º 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑋 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 0% 0% 0% 

Taxa de incidência de 

acidentes de trabalho 

𝑁. º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑋 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 0% 0% 0% 

Fonte: www.dgaep.gov.pt 

Outros Indicadores 

Indicador Fórmula 2017 2018 2019 

Leque salarial 

ilíquido restrito (não 

inc. dirigentes) 

𝑀𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑖𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎

𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑖𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎
 2,5 2,5 2,1 

Remuneração base 

média anual 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 1 717€ 1 758€ 1 855€ 

Taxa de 

autoformação 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑋 100 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 0% 8,9% 13,2% 

Taxa de emprego 

jovem 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏. 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 35 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑋 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 14,9% 7,2% 7,9% 

Taxa de 

enquadramento de 

dirigentes 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑋 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

4,5% / 

19,4% 

(a) 

4,3% / 

18,8% (a) 

3,1% / 

17,5% (a) 

Taxa de 

enquadramento de 

dirigentes do 

género feminino 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑚𝑖𝑛𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑋 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

0,03% / 

0,1% 

(a) 

0,03% / 

0,11% (a) 

1,6% / 

9,5% (a) 
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Taxa de habilitação 

básica 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏. 𝑐𝑜𝑚 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ≤ 9. º 𝑎𝑛𝑜 𝑋 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 1,5% 1,4% 0% 

Taxa de habilitação 

secundária 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏. 𝑐𝑜𝑚 11. º 𝑜𝑢 12. º 𝑎𝑛𝑜 𝑋 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 7,5% 7,2% 9,5% 

Taxa de habilitação 

superior 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏. 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠, 𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑢 𝑑𝑜𝑢𝑡𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑋 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 91% 91,3% 90,5% 

Taxa de trabalho 

suplementar 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑋 100

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎá𝑣𝑒𝑖𝑠
 0,8% 1,3% 1,3% 

Taxa dos 

assistentes técnicos 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑋 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 6% 5,8% 6,3% 

(a) Considerar todos os cargos que incluem função de direção ou coordenação (inclui secretários técnicos e 

coordenadores, para além da comissão diretiva) 
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Anexos – Quadros do Balanço Social 

Quadro 1: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de vinculação e género, em 31 de dezembro 

a) Considerar os cargos abrangidos pelo 
Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 
2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e 
Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, 
de 22 de Dezembro) 

 

 

NOTAS: 
Os totais dos quadros 1, 2, 3, 4, 12, 13 e 17 devem ser iguais, por grupo/cargo/carreira e por género. 
a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro); 
b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea); 
d) Não considerar os trabalhadores ausentes há mais de 6 meses e os trabalhadores que estão em licença sem vencimento a 31 de dezembro. 

Prestações de Serviços M F Total

Tarefa 1 2 3

Avença 11 11

TOTAL 1 13 14

M F M F M F M F

Dirigente superior de 1º grau a) 1 1 0 1

Dirigente superior de 2º grau a) 1 0 1 1

Técnico Superior 2 9 45 9 47 56

Assistente técnico, técnico de nível 

intermédio, pessoal administrativo
1 3 1 3 4

Informático 1 0 1 1

TOTAL 0 2 10 49 1 1 11 52 63

TOTAL
TOTAL

Grupo/cargo/carreiral / Modalidades 

de vinculação

Nomeação Transitória 

por tempo determinado

CT em Funções Públicas

por tempo

indeterminado

Comissão de Serviço no

âmbito da LTFP
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Quadro 2: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o escalão etário e género, em 31 de dezembro 

 

 

NOTAS: 
Os totais dos quadros 1, 2, 3, 4, 12, 13 e 17 devem ser iguais, por grupo/cargo/carreira e por género. 
a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro); 
b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea); 
c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais SIS (Serviço de Informações de 
Segurança) e SIED (Serviço de Informações Estratégicas de Defesa); 
d) Não considerar os trabalhadores ausentes há mais de 6 meses e os trabalhadores que estão em licença sem vencimento a 31 de dezembro. 

M F M F M F M F M F M F M F

Dirigente superior de 1º grau a) 1 1 1

Dirigente superior de 2º grau a) 1 1 1

Técnico Superior 1 1 3 2 9 4 16 2 15 3 9 47 56

Assistente técnico, técnico de nível 

intermédio, pessoal administrativo
1 1 1 1 1 3 4

Informático 1 1 1

TOTAL 0 1 1 3 2 10 4 17 3 17 1 4 11 52 63

TOTAL
40-44 45-49 50-54 TOTALGrupo/cargo/carreiral / Modalidades 

de vinculação

25-29 30-34 35-39

TOTAL

M F M F M F M F M F M F M F

Tarefa 1 1 1 1 2 3

Avença 1 5 1 4 11 11

TOTAL 0 1 0 0 0 1 0 5 0 1 0 5 1 0 1 13 14

Prestações de Serviços
20-24 25-29 30-34 35-39 45-49 50-54 TOTAL40-44
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Quadro 3: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o nível de antiguidade e género, em 31 de dezembro 

 

NOTAS: 
Os totais dos quadros 1, 2, 3, 4, 12, 13 e 17 devem ser iguais, por grupo/cargo/carreira e por género. 
A antiguidade reporta-se ao tempo de serviço na Administração Pública. 
a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro); 
b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea); 
c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED (Serviço de Informações Estratégicas de Defesa); 
d) Não considerar os trabalhadores ausentes há mais de 6 meses e os trabalhadores que estão em licença sem vencimento a 31 de dezembro. 

  

M F M F M F M F M F M F M F

Dirigente superior de 1º grau a) 1 1 0 1

Dirigente superior de 2º grau a) 1 0 1 1

Técnico Superior 4 14 2 7 11 3 12 3 9 47 56

Assistente técnico, técnico de nível 

intermédio, pessoal administrativo
1 1 2 1 3 4

Informático 1 0 1 1

TOTAL 4 14 2 7 0 11 3 13 1 6 1 1 11 52 63

25 - 29 TOTAL
TOTAL

Grupo/cargo/carreiral / 

Modalidades de vinculação

até 5 anos 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24
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Quadro 4: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o nível de escolaridade e género, em 31 de dezembro 

 

 

NOTAS: 
Os totais dos quadros 1, 2, 3, 4, 12, 13 e 17 devem ser iguais, por grupo/cargo/carreira e por género. 
a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro); 
b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea); 
c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED (Serviço de Informações Estratégicas de Defesa); 
d) Não considerar os trabalhadores ausentes há mais de 6 meses e os trabalhadores que estão em licença sem vencimento a 31 de dezembro.  

M F M F M F M F M F

Dirigente superior de 1º grau a) 1 1 0 1

Dirigente superior de 2º grau a) 1 0 1 1

Técnico Superior 1 7 34 2 10 2 9 47 56

Assistente técnico, técnico de nível 

intermédio, pessoal administrativo
1 3 1 3 4

Informático 1 0 1 1

TOTAL 1 5 7 34 3 11 0 2 11 52 63

Grupo/cargo/carreiral / 

Modalidades de vinculação

12º ano ou equivalente Licenciatura Mestrado Doutoramento TOTAL
TOTAL

TOTAL

M F M F M F

Tarefa 1 2 1 2 3

Avença 11 11 11

TOTAL 1 0 0 13 1 13 14

TOTAL
Prestações de Serviços

12º ano ou equivalente Licenciatura
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Quadro 5: Contagem dos trabalhadores estrangeiros por grupo/cargo/carreira, segundo a nacionalidade e género, em 31 de dezembro 

  

 

 

NOTAS: 
Considerar o total de trabalhadores estrangeiros, não naturalizados, em efetividade de funções no serviço em 31 de Dezembro, de acordo com a naturalidade; 
a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro); 
b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea); 
c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED (Serviço de Informações Estratégicas de Defesa);  
d) Não considerar os trabalhadores ausentes há mais de 6 meses e os trabalhadores que estão em licença sem vencimento a 31 de dezembro. 

M F M F

Dirigente superior de 1º grau a) 1 1 0 1

Dirigente superior de 2º grau a) 1 0 1 1

Técnico Superior 9 47 9 47 56

Assistente técnico, técnico de nível 

intermédio, pessoal administrativo
1 3 1 3 4

Informático 1 0 1 1

TOTAL 11 52 11 52 63

TOTAL
Grupo/cargo/carreiral / 

Modalidades de vinculação

Portuguesa TOTAL

M F

Tarefa 1 1

Avença 13 13

TOTAL 1 13 14

Prestações de Serviços
Portuguesa

TOTAL
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Quadro 6: Contagem de trabalhadores portadores de deficiência por grupo/cargo/carreira, segundo o escalão etário e género, em 31 de dezembro 

Não havia qualquer trabalhador, ou prestador de serviço, portador de deficiência em 31 de dezembro de 2019. 

 

Quadro 7: Contagem dos trabalhadores admitidos e regressados durante o ano, por grupo/cargo/carreira e género, segundo o modo de ocupação do 
posto de trabalho ou modalidade de vinculação 

 

Notas: 
Considerar o total de efetivos admitidos pela 1ª vez ou regressados ao serviço entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro inclusive; 
* Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública. No caso de órgãos autárquicos considere, ainda, os formandos do CEAGPA; 
a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro); 
b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea); 
c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED (Serviço de Informações Estratégicas de Defesa); 

 

  

M F M F

Dirigente superior de 1º grau a)

Dirigente superior de 2º grau a) 

Técnico Superior 1 1 1

Assistente técnico, técnico de nível 

intermédio, pessoal administrativo

Informático

TOTAL 0 1 0 1 1

TOTAL
Grupo/cargo/carreiral / Modalidades de 

vinculação

Mobilidade TOTAL

file:///C:/Users/sandra.fernandes/Desktop/TELETRABALHO/Bal_Social/BalancoSocial2019_MEC_POCH_875792868.xlsx%23'Quadro%207'!B4
file:///C:/Users/sandra.fernandes/Desktop/TELETRABALHO/Bal_Social/BalancoSocial2019_MEC_POCH_875792868.xlsx%23'Quadro%207'!B4
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Quadro 8: Contagem das saídas de trabalhadores nomeados ou em comissão de serviço, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo de saída e género 

 
NOTAS: 
Incluir todos os trabalhadores em regime de Nomeação ao abrigo do art. 8º e em Comissão de Serviço ao abrigo do art. 9º da LTFP, aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho 
a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro); 
b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea); 
c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais SIS (Serviço de Informações de 
Segurança) e SIED (Serviço de Informações Estratégicas de Defesa); 

  

M F M F

Dirigente superior de 1º grau a) 1 1 1

Dirigente superior de 2º grau a) 

Técnico Superior

Assistente técnico, técnico de nível 

intermédio, pessoal administrativo

Informático

TOTAL 0 1 0 1 1

Grupo/cargo/carreiral / 

Modalidades de vinculação

Exoneração a pedido do 

trabalhador
TOTAL

TOTAL

file:///C:/Users/sandra.fernandes/Desktop/TELETRABALHO/Bal_Social/BalancoSocial2019_MEC_POCH_875792868.xlsx%23'Quadro%208'!B4
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Quadro 9: Contagem das saídas de trabalhadores contratados, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo de saída e género 

 
NOTAS: 
Incluir todos os trabalhadores em Contrato de Trabalho em Funções Públicas, e com Contrato de Trabalho no âmbito do Código do Trabalho; 
a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro); 
b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea); 
c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED (Serviço de Informações Estratégicas de Defesa); 

 

Quadro 10: Contagem dos postos de trabalho previstos e não ocupados durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo a dificuldade de 
recrutamento 

Não há registos em 2019. 

  

M F M F M F

Dirigente superior de 1º grau a) 0 0 0

Dirigente superior de 2º grau a) 0 0 0

Técnico Superior 1 3 1 1 4 5

Assistente técnico, técnico de nível 

intermédio, pessoal administrativo
0 0 0

Informático 0 0 0

Doc. do Ens. Básico e Secundário 1 0 1 1

TOTAL 1 4 0 1 1 5 6

TOTAL
TOTAL

Grupo/cargo/carreiral / 

Modalidades de vinculação

Mobilidade Outras situações

file:///C:/Users/sandra.fernandes/Desktop/TELETRABALHO/Bal_Social/BalancoSocial2019_MEC_POCH_875792868.xlsx%23'Quadro%209'!B4
file:///C:/Users/sandra.fernandes/Desktop/TELETRABALHO/Bal_Social/BalancoSocial2019_MEC_POCH_875792868.xlsx%23'Quadro%2010'!B3
file:///C:/Users/sandra.fernandes/Desktop/TELETRABALHO/Bal_Social/BalancoSocial2019_MEC_POCH_875792868.xlsx%23'Quadro%2010'!B3


  
 

 
 
 

Balanço Social 2019 43 

Quadro 11: Contagem das mudanças de situação dos trabalhadores, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo e género 

 
NOTAS: 
(1) e (2) - Artigos 156º,157º e 158 da LTFP, aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho 
(3) - Artigo 99º da LTFP, aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho 
a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro); 
b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea); 
c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED (Serviço de Informações Estratégicas de Defesa); 

  

M F M F M F

Dirigente superior de 1º 

grau a)
0 0 0

Dirigente superior de 2º 

grau a) 
0 0 0

Técnico Superior 1 0 1 1

Assistente técnico, 

técnico de nível 

intermédio, pessoal 

1 1 0 1

Informático 0 0 0

Doc. do Ens. Básico e 

Secundário
1 0 1 1

TOTAL 1 2 0 0 1 2 3

Grupo/cargo/carreiral / 

Modalidades de 

vinculação

Procedimento concursal Outras siituações TOTAL
TOTAL

file:///C:/Users/sandra.fernandes/Desktop/TELETRABALHO/Bal_Social/BalancoSocial2019_MEC_POCH_875792868.xlsx%23'Quadro%2011'!B4
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Quadro 12: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de horário de trabalho e género, em 31 de dezembro 

 
NOTAS: 
Os totais dos quadros 1, 2, 3, 4, 12, 13 e 17 devem ser iguais, por grupo/cargo/carreira e por género. 
(*) Artigo 110º da LTFP, aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho 
a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro); 
b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea); 
c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED (Serviço de Informações Estratégicas de Defesa); 
d) Considerar a meia jornada (Lei 84/2015, de 7/08) 

M F M F M F M F M F

Dirigente superior de 1º grau 

a)
1 1 0 1

Dirigente superior de 2º grau 

a) 
1 0 1 1

Técnico Superior 5 28 11 3 4 5 9 47 56

Assistente técnico, técnico de 

nível intermédio, pessoal 

administrativo

1 2 1 2 2 4

Informático 1 0 1 1

TOTAL 6 29 0 13 0 3 6 6 12 51 63

Grupo/cargo/carreiral / 

Modalidades de vinculação

Flexível TOTAL
TOTAL

Jornada contínua Específico Isenção de horário
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Quadro 13: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o período normal de trabalho (PNT) e género, em 31 de dezembro 

 
NOTAS: 
Os totais dos quadros 1, 2, 3, 4, 12, 13 e 17 devem ser iguais, por grupo/cargo/carreira e por género. 
Indique para cada um dos horários de trabalho semanal, assinalados ou a assinalar, o número de trabalhadores que o praticam; 
PNT - Número de horas de trabalho semanal em vigor no serviço, fixado ou autorizado por lei. No mesmo serviço pode haver diferentes períodos normais de trabalho; 
(*) - Trabalho a tempo parcial, meia jornada ou outro regime: indicar o número de horas de trabalho semanais 
Quando existirem mais do que 3 horários a tempo parcial (incompletos) deve optar por estabelecer escalões em cada uma das células abertas de modo a contemplar todos os horários incompletos. 
a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro); 
b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea); 
c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED (Serviço de Informações Estratégicas de Defesa); 
d) Não considerar os trabalhadores ausentes há mais de 6 meses e os trabalhadores que estão em licença sem vencimento a 31 de dezembro. 

M F M F M F M F

Dirigente superior de 1º 

grau a)
1 1 0 1

Dirigente superior de 2º 

grau a) 
1 0 1 1

Técnico Superior 9 33 11 3 9 47 56

Assistente técnico, 

técnico de nível 

intermédio, pessoal 

1 1 2 1 3 4

Informático 1 0 1 1

TOTAL 11 36 0 13 0 3 11 52 63

TOTAL
25 horas

Tempo completo
TOTALGrupo/cargo/carreiral / 

Modalidades de 

vinculação 35 horas 30 horas
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Quadro 14: Contagem das horas de trabalho suplementar durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de prestação do trabalho e 
género 

 
NOTAS: 
Considerar o total de horas suplementares/extraordinárias efetuadas pelos trabalhadores do serviço entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, nas situações identificadas; 
O trabalho suplementar diurno e noturno só contempla o trabalho suplementar efetuado em dias normais de trabalho (primeiras 2 colunas). 
As 3 colunas seguintes são específicas para o trabalho suplementar em dias de descanso semanal obrigatório, complementar e feriados. 
a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro); 
b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea); 
c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED (Serviço de Informações Estratégicas de Defesa); 

 

Quadro 14.1: Contagem das horas de trabalho noturno, normal e suplementar durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo o género 

Não há registos de trabalho noturno em 2019. 

M F M F M F M F M F M F

Dirigente superior de 1º 

grau a)
0:00:00 0:00:00 0:00:00

Dirigente superior de 2º 

grau a) 
0:00:00 0:00:00 0:00:00

Técnico Superior 118:01:00 1042:00:00 14:00:00 87:17:00 132:01:00 1129:17:00 1261:18:00

Assistente técnico, 

técnico de nível 

intermédio, pessoal 

0:00:00 0:00:00 0:00:00

Informático 0:00:00 0:00:00 0:00:00

TOTAL 118:01:00 1042:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:00:00 87:17:00 0:00:00 0:00:00 132:01:00 1129:17:00 1261:18:00

TOTAL

Trabalho em dias de 

feriados
TOTALGrupo/cargo/carreiral / 

Modalidades de 

vinculação

Trabalho suplementar 

diurno

Trabalho suplementar 

noturno

Trabalho em dias de 

descanso semanal 

obrigatório

Trabalho em dias de 

descanso semanal 

complementar

file:///C:/Users/sandra.fernandes/Desktop/TELETRABALHO/Bal_Social/BalancoSocial2019_MEC_POCH_875792868.xlsx%23'Quadro%2014'!B4
file:///C:/Users/sandra.fernandes/Desktop/TELETRABALHO/Bal_Social/BalancoSocial2019_MEC_POCH_875792868.xlsx%23'Quadro%2014'!B4
file:///C:/Users/sandra.fernandes/Desktop/TELETRABALHO/Bal_Social/BalancoSocial2019_MEC_POCH_875792868.xlsx%23'Quadro%2014.1'!B4


  
 

 
 
 

Balanço Social 2019 47 

 

Quadro 15: Contagem dos dias de ausências ao trabalho durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo de ausência e género 

 
NOTAS: 
Considerar o total de dias completos de ausência ou períodos de meio-dia; 
a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro);  
b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea); 
c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED (Serviço de Informações Estratégicas de Defesa); 

 

Quadro 16: Contagem dos trabalhadores em greve durante o ano, por escalão de PNT e tempo de paralisação 

Não há registo de trabalhadores em greve durante 2019. 

M F M F M F M F M F M F M F

Dirigente superior de 1º 

grau a)
0 0 0

Dirigente superior de 2º 

grau a) 
30 0 30 30

Técnico Superior 11 84 1 688 95 13 0 892 892

Assistente técnico, 

técnico de nível 

intermédio, pessoal 

30 0 30 30

Informático 3 0 3 3

TOTAL 0 11 0 84 0 4 0 748 0 95 0 13 0 955 955

Grupo/cargo/carreiral / 

Modalidades de 

vinculação

Casamento
Proteção na 

parentalidade
Falecimento de familiar TOTAL

TOTAL
Doença

Assistência a 

familiares

Trabalhador-

estudante
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Quadro 17: Estrutura remuneratória, por género 

A - Remunerações mensais ilíquidas (brutas) 

 
NOTAS: 
i) Deve indicar o número de trabalhadores em cada escalão por género; 
ii) O total do quadro 17 deve ser igual ao total dos quadros 1, 2, 3, 4, 12 e 13, por género; 
iii) Não considerar os trabalhadores ausentes há mais de 6 meses e os trabalhadores que estão em licença sem vencimento a 31 de dezembro; 
iv) Remunerações mensais ilíquidas (brutas): Considerar remuneração mensal base ilíquida mais suplementos regulares e/ou adicionais/diferenciais remuneratórios de natureza permanente; 
v) Não incluir prestações sociais, subsídio de refeição e outros benefícios sociais; 
vi) Não considerar o duodécimo do subsídio de natal. 

Masculino Feminino TOTAL

1001-1250€ 2 23 25

1251-1500€ 6 6

1501-1750€ 3 15 18

1751-2000€ 1 1

2001-2250€ 2 2

2251-2500€ 0

2501-2750€ 0

2751-3000€ 0

3001-3250€ 0

3251-3500€ 3 3

3501-3750€ 0

3751-4000€ 1 5 6

4001-4250€ 0

4251-4500€ 0

4501-4750€ 0

4751-5000€ 0

5001-5250€ 1 1

5251-5500€ 0

5501-5750€ 0

5751-6000€ 0

Mais de 6000€ 1 1

TOTAL 11 52 63

Número de trabalhadoresGénero/Escalão de 

remunerações
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B - Remunerações máximas e mínimas dos trabalhadores a tempo completo (Período de referência: mês de Dezembro) 

 

NOTA: 
Na remuneração deve incluir o valor (euros) das remunerações, mínima e máxima; 
Reportar a remuneração mensal base ilíquida mais os suplementos regulares e/ou adicionais/ referenciais remuneratórios de natureza permanente. 

 

Quadro 18: Total dos encargos anuais com pessoal 

 

Nota: 
Não incluir prestadores de serviços. 
(*) - Incluindo o subsídio de férias e o subsídio de Natal. 
(**) Registar: 
- as indemnizações por férias não gozadas; 
- as compensações por caducidade dos contratos dos trabalhadores saídos; 
- os encargos da entidade patronal com a CGA e a Segurança Social; 
- os abonos pagos ao trabalhador a aguardar aposentação até que a pensão passe a ser paga pela entidade competente. 

Remuneração (€) Masculino Feminino

Minima (€) 1 201,00 € 1 070,00 €

Máxima (€) 6 470,00 € 5 176,00 €

Euros

Remuneração base (*) 1 526 881,46 €

Suplementos remuneratórios 203 902,79 €

Prémios de desempenho 0,00 €

Prestações sociais 67 565,32 €

Benefícios sociais 0,00 €

Outros encargos com pessoal (**) 361 257,88 €

TOTAL 2 159 607,45 €

Encargos com pessoal Valor (Euros)
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Quadro 18.1: Suplementos remuneratórios 

 

Nota: 
(*) - caso não tenha sido incluído em trabalho suplementar (diurno e noturno); 
(**) - incluir também tempo prolongado na carreira médica e suplemento de comando; 
(***) - incluir também o subsidio de residência. 

Trabalho suplementar (diurno e nocturno) 13 290,07 €

Trabalho normal nocturno

Trabalho em dias de descanso semanal, complementar e 

feriados (*)
1 345,23 €

Isenção de horário de trabalho

Disponibilidade permanente

Outros regimes especiais de prestação de trabalho (**)

Risco, penosidade e insalubridade

Fixação na periferia

Trabalho por turnos

Abono para falhas 741,20 €

Participação em reuniões

Ajudas de custo 5 380,66 €

Representação 104 720,89 €

Secretariado 933,04 €

Outros suplementos remuneratórios (***) 77 491,70 €

TOTAL 203 902,79 €

Suplementos remuneratórios Valor (Euros)
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Quadro 18.2: Encargos com prestações sociais 

 

 

Quadro 18.3: Encargos com benefícios sociais 

 

  

Subsídios no âmbito da protecção da parentalidade 

(maternidade, paternidade e adopção)

Abono de família 289,24 €

Subsídio de educação especial

Subsídio mensal vitalício

Subsídio para assistência de 3ª pessoa

Subsídio de funeral

Subsídio por morte

Acidente de trabalho e doença profissional

Subsídio de desemprego

Subsídio de refeição 67 276,08 €

Outras prestações sociais

TOTAL 67 565,32 €

Prestações sociais Valor (Euros)

Grupos desportivos/casa do pessoal

Refeitórios

Subsídio de frequência de creche e de educação pré-escolar

Colónias de férias

Subsídio de estudos

Apoio socio-económico

Outros benefícios sociais

TOTAL 0,00 €

Benefícios de apoio social Valor (Euros)
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Quadro 19: Número de acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa durante o ano, por género 

Não se registaram acidentes de trabalho durante o ano. 

Quadro 20: Número de casos de incapacidade declarados durante o ano, relativamente aos trabalhadores vítimas de acidente de trabalho 

Não se registaram acidentes de trabalho durante o ano. 

Quadro 21: Número de situações participadas e confirmadas de doença profissional e de dias de trabalho perdidos durante o ano 

Não se registou qualquer situação de doença profissional durante o ano. 

Quadro 22: Número e encargos das atividades de medicina no trabalho ocorridas durante o ano 

Durante o ano de 2019 não foram prestados quaisquer serviços de medicina no trabalho. 

Quadro 23: Número de intervenções das comissões de segurança e saúde no trabalho ocorridas durante o ano, por tipo 

Durante o ano de 2019 não foram prestados quaisquer serviços de segurança e saúde. 

Quadro 24: Número de trabalhadores sujeitos a ações de reintegração profissional em resultado de acidentes de trabalho ou doença profissional 
durante o ano  

Não se registou qualquer situação de acidente de trabalho ou doença profissional durante o ano. 

Quadro 25: Número de ações de formação e sensibilização em matéria de segurança e saúde no trabalho 

Durante o ano de 2019 não foram prestados quaisquer serviços de segurança e saúde, incluindo formação e sensibilização. 

Quadro 26: Custos com a prevenção de acidentes e doenças profissionais durante o ano 

Durante o ano de 2019 não foram prestados quaisquer serviços de segurança e saúde. 
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Quadro 27: Contagem relativa a participações em ações de formação profissional durante o ano, por tipo de ação, segundo a duração 

 

Notas: 
Relativamente às ações de formação profissional realizadas durante o ano e em que tenham participado os efetivos do serviço, considerar como: 
● ação interna, organizada pela entidade; 
● ação externa, organizada por outras entidades; 
- N.º de participações = n.º trabalhadores na ação 1 + n.º trabalhadores na ação 2 +…+ n.º trabalhadores na ação n (exemplo: se  o mesmo trabalhador participou em 2 ações diferentes ou iguais com datas diferentes, conta como 2 participações); 

 

Quadro 28: Contagem relativa a participações em ações de formação durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo o tipo de ação 

 

Notas: 
(*) - N.º de participações = n.º trabalhadores na ação 1 + n.º trabalhadores na ação 2 +…+ n.º trabalhadores na ação n (exemplo: se o mesmo trabalhador participou em 2 ações diferentes ou iguais com datas diferentes, conta como 2 participações); 
(**) - Considerar o total de trabalhadores que, em cada grupo/cargo/carreira, participou em pelo menos 1 ação de formação (exemplo: se o mesmo trabalhador participou em 2 ações diferentes ou iguais com datas diferentes, conta apenas como 1 participante); 
a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro); 
b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea); 
c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED (Serviço de Informações Estratégicas de Defesa); 

Tipo de ação/duração
Menos de 30 

horas

De 30 a 59 

horas

De 60 a 119 

horas

120 horas ou 

mais
TOTAL

Internas 216 0 0 0 216

Externas 95 7 1 0 103

TOTAL 311 7 1 0 319

Ações internas Ações externas

N.º de 

participações

N.º de 

participações

N.º de 

participações 

(*)

N.º de 

participantes 

(**)
Dirigente superior de 1º grau a) 0 0 0 0

Dirigente superior de 2º grau a) 0 0 0 0

Técnico Superior 202 88 290 61

Assistente técnico, técnico de nível 

intermédio, pessoal administrativo
7 11 18 4

Informático 3 4 7 1

Doc. Ens. Básico e Secundário 4 4 1

TOTAL 216 103 319 67

Grupo/cargo/carreiral / Modalidades de 

vinculação

TOTAL
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Quadro 29: Contagem das horas despendidas em formação durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo o tipo de ação 

 

Notas: 
Considerar as horas despendidas por todos os efetivos do serviço em cada um dos tipos de ações de formação realizadas durante o ano;  
a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro); 
b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea); 
c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED (Serviço de Informações Estratégicas de Defesa); 

Grupo/cargo/carreiral / 

Modalidades de vinculação

Horas despendidas em 

ações internas

Horas despendidas em 

ações externas

Total de horas em ações 

de formação

Dirigente superior de 1º grau a) 0:00:00

Dirigente superior de 2º grau a) 0:00:00

Técnico Superior 715:00:00 1026:00:00 1741:00:00

Assistente técnico, técnico de nível 

intermédio, pessoal administrativo
30:30:00 158:00:00 188:30:00

Informático 12:30:00 52:30:00 65:00:00

Doc. Ens. Básico e Secundário 13:30:00 13:30:00

TOTAL 771:30:00 1236:30:00 2008:00:00

file:///C:/Users/sandra.fernandes/Desktop/TELETRABALHO/Bal_Social/BalancoSocial2019_MEC_POCH_875792868.xlsx%23'Quadros%2027-30'!B71


  
 

 
 
 

Balanço Social 2019 55 

Quadro 30: Despesas anuais com formação  

 

Notas: 
i) Considerar as despesas efetuadas durante ano em atividades de formação e suportadas pelo orçamento da entidade; 
ii) Considerar também as despesas de deslocação relacionadas com a formação. 

  

Tipo de ação/valor Valor (Euros)

Despesas com ações internas 0,00 €

Despesas com ações externas 30 161,48 €

TOTAL 30 161,48 €
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Quadro 31: Relações profissionais 

 

 

Quadro 32: Disciplina 

Durante o ano de 2019 não decorreu qualquer procedimento disciplinar. 

 

Relações profissionais
Valor 

(Euros)

Trabalhadores sindicalizados 3

Elementos pertencentes a comissões de trabalhadores

Total de votantes para comissões de trabalhadores

TOTAL 3

file:///C:/Users/sandra.fernandes/Desktop/TELETRABALHO/Bal_Social/BalancoSocial2019_MEC_POCH_875792868.xlsx%23'Quadros%2031_32'!B3
file:///C:/Users/sandra.fernandes/Desktop/TELETRABALHO/Bal_Social/BalancoSocial2019_MEC_POCH_875792868.xlsx%23'Quadros%2031_32'!B9

