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BALANÇO SOCIAL 2010 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

QUADRO 1. 

RECURSOS HUMANOS 

 

1. O Quadro 1. não está a ser validado, apesar de estar totalmente preenchido. 

Por favor confirme se está a utilizar a última versão do ficheiro, disponível em 

www.madeira-edu.pt/drae. 

 

2. Em que colunas devem ser introduzidos os trabalhadores que se encontram a 

exercer funções ao abrigo de programas do Instituto do Emprego? 

Os trabalhadores ao abrigo de programas do Instituto do Emprego devem ser 

introduzidos nas colunas de acordo com as funções que desempenhem. Por 

exemplo, um trabalhador que exerça as funções de assistente técnico (área 

administrativa), deverá ser colocado na coluna ‘assistente técnico’, na linha 

1.1.4 ‘Outros’. 

 

3. Em que linha devem ser considerados os docentes? 

Os docentes com lugar de quadro (QE e QZP) devem sem considerados na 

linha 1.1.1 ‘Nomeação’ atendendo a que não foi operacionalizada a transição 

para o regime de contrato de trabalho em funções públicas.  

Em relação aos docentes com contrato administrativo de provimento devem 

sem considerados na linha 1.1.3 ‘Contrato a termo resolutivo, certo ou incerto’.  

 

4. Em que linha devem ser contabilizados os trabalhadores pertencentes a outros 

serviços e que se encontrem em exercício de funções no nosso serviço ao 

abrigo de um instrumento de mobilidade (ex: destacamento, requisição, 

mobilidade interna, etc.)? 

Os trabalhadores em mobilidade no serviço deverão ser introduzidos na linha 

1.1.1 ‘ Nomeação’ ou 1.1.2 ‘Contrato por tempo indeterminado’, de acordo 

com o respectivo vínculo de origem que detenham. 

 

5. E em que coluna devem ser contados os trabalhadores pertencentes a outros 

serviços e que se encontrem no nosso serviço em mobilidade interna 

intercarreiras? 
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Os trabalhadores em mobilidade interna intercarreiras no serviço deverão ser 

introduzidos a coluna de acordo com as funções que estão a desempenhar. 

Por exemplo, um assistente operacional em mobilidade interna intercarreiras 

como assistente técnico deverá ser contado na coluna ‘Assistente Técnico’. 

 

6. No caso das áreas escolares, onde deverão ser contabilizados os docentes do 

‘desporto’ e da ‘expressão artística’ que se encontrem a exercer funções em 

mais do que um estabelecimento? 

Nestes casos, o docente deverá ser contado na escola em que tenha a maior 

carga horária que, em princípio, será aquela com a qual o docente tem 

vínculo. 

 

7. Deverão ser contabilizados no balanço social dos estabelecimentos de 

educação e ensino, os docentes pertencentes à Direcção Regional de 

Educação Especial e Reabilitação? 

Não. Estes docentes serão contabilizados no balanço social da Direcção 

Regional de Educação Especial e Reabilitação, por pertencerem ao 

quadro/mapa de pessoal daquele serviço. 

 

8. Deverão ser incluídos os docentes que se encontrem a beneficiar de 

equiparação a bolseiro ou licença sabática? 

Sim. Atendendo a que estas ‘licenças’ são consideradas como exercício 

efectivo de funções, os docentes que se encontrem nesta situação deverão 

ser contabilizados. 

Ao nível dos Quadro 1.15 ‘Modalidades de Horário’, estes docentes deverão ser 

incluídos na linha 1.15.1 ‘ Horário rígido’. 

 

9. Como devem ser contabilizados os docentes que, tendo celebrado um 

contrato com uma determinada escola, foram colocados em mobilidade 

noutro estabelecimento na mesma data? 

Nestas situações, os docentes devem ser contabilizados no Quadro 1.9. 

‘Admissões’ e, em simultâneo, no Quadro 1.10. ‘Saídas’. Relativamente ao 

motivo, os docentes devem ser contabilizados, no Quadro 1.12., na linha 1.12.5. 

‘Outros’, com a indicação no respectivo campo das anotações (“Mobilidade 

para a escola…”). 
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10. No caso de um docente que se encontre destacado noutro serviço ou 

estabelecimento, em que balanço social deverão ser registados os encargos 

com as remunerações? 

Os encargos com os docentes destacados noutros serviços ou 

estabelecimentos deverão ser contabilizados no estabelecimento de origem, 

uma vez que é este orçamento que está a assumir a despesa. 



Divisão de Apoio Técnico 
Direcção Regional de Administração Educativa 

Secretaria Regional de Educação e Cultura 

  
 

BALANÇO SOCIAL 2010  4/5 

QUADRO 1.4 

ESTRUTURA ANTIGUIDADES 

 

1. Como deverá ser contabilizada a antiguidade dos trabalhadores subsidiados 

ou prestadores de serviços? 

Apesar destes trabalhadores não possuírem ‘antiguidade’ na Função Púbica, 

deverão ser contabilizados os anos de exercício de funções no serviço. 

Quando o trabalhador não possua um ano completo, deverá ser registado na 

linha 1.4.1 ‘Até 5 anos’. 

 

QUADRO 1.15 

MODALIDADES DE HORÁRIO 

 

2. Como deverá ser contabilizado o horário dos membros dos órgãos de gestão 

(Directores, Presidentes, Vice-Presidentes ou Adjuntos), que exerçam também 

funções docentes? 

Nestas circunstâncias, este docentes deverão ser contabilizados como tendo 

1.15.1 ‘Horário rígido’, na coluna do pessoal ‘Dirigente’. 

 

QUADRO 1.17 

AUSÊNCIAS AO TRABALHO 

 

1. De que forma deverão ser contabilizados os dias de ausência por motivo de 

gravidez ectópica (gravidez de risco)? 

Os dias de ausência decorrentes de gravidez de risco deverão ser registados 

na linha 1.17.2 ‘Maternidade / Paternidade’. 

 

2. Onde devem ser incluídos os dias de ausência para tratamento ambulatório, 

realização de consultas médicas e exames complementares de diagnóstico? 

Estes dias devem ser registados na linha 1.17.5 ‘Doença’ quando se trate de 

tratamentos do próprio trabalhador, ou na linha 1.17.7 ‘Assistência a familiares’ 

quando se trate tratamentos do cônjuge, ascendentes, descendentes e 

equiparados. 
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QUADRO 5 

PRESTAÇÕES SOCIAIS 

 

1. Em que ponto deverão ser incluídos os montantes referentes à protecção na 

Parentalidade? 

Os valores referentes à protecção na Parentalidade dos trabalhadores no 

regime de protecção social convergente, deverão ser incluídos no quadro 5. 

‘Prestações Sociais’, na linha 5.8 ‘Outras’, com a respectiva descriminação no 

campo destinado às anotações. Os valores relativos aos trabalhadores do 

regime geral de segurança social não deverão ser incluídos no balanço social 

por não constituírem encargos do serviço / estabelecimento. 

QUADRO 8 

COBERTURA DOS MAPAS DE PESSOAL 

 

1. No quadro 8. ‘Cobertura dos mapas de pessoal’, devem ser incluídos os 

trabalhadores ao abrigo de programas do Instituto do Emprego e prestadores 

de serviços? 

Estes trabalhadores não deverão ser incluídos neste quadro, atendendo a que 

não se encontram previstos nos mapas de pessoal. 

 

 

 

OUTRAS QUESTÕES 

 

 

1. Todos os serviços e estabelecimentos de educação e ensino da Secretaria 

Regional de Educação e Cultura devem preencher os mapas do balanço 

social? 

Sim. Apesar da legislação apenas obrigar o preenchimento aos serviços e 

organismos com 50 ou mais trabalhadores, todos os serviços e estabelecimento 

de educação e ensino da rede pública deverão proceder ao preenchimento 

dos mapas do balanço social. Note-se que esta será a única forma de obter 

uma visão global dos recursos humanos da SREC, dada a existência de mapas 

de pessoal não docente por área escolar e quadros de zona pedagógica de 

pessoal docente. 

 


