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BALANÇO SOCIAL 2012 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

QUADRO 1. 

RECURSOS HUMANOS 

 

1. 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’. 

 

2. 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. 

 

3. Deverão ser contabilizados no balanço social dos estabelecimentos de 

educação e ensino, os docentes especializados que transitaram para as 

escolas? 

Sim, estes docentes deverão agora ser contabilizados na respetiva escola em 

que estão a desempenhar funções (onde possuem maior carga horária). 

Note-se que os docentes dos serviços técnicos da Direcção Regional de 

Educação serão contabilizados no balanço social desse serviço. 

 

4. 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 poderão 

ser incluídos na linha 1.15.1 ‘ Horário rígido’. 
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5. 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…”). 

 

6. 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. 

 

7. Em que linha devem ser considerados os docentes? 

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

1.1.1 ‘Contrato de trabalho por tempo indeterminado’ atendendo a que já foi 

formalizada a transição para o regime de contrato de trabalho em funções 

públicas.  

Em relação aos docentes com contrato a termo resolutivo devem ser 

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

 

8. Em que linha devem ser considerados os trabalhadores que transitaram para o 

regime de contrato de trabalho em funções públicas? 

Os trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas devem ser 

contados na linha 1.1.2 ‘Contrato por tempo indeterminado’. 

Em relação aos trabalhadores que mantiveram o regime de nomeação, como 

os inspectores, deverão ser contabilizados na linha 1.1.1 ‘Nomeação’. 

 

9. 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.)? 
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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 respetivo vínculo de origem que detenham. 

 

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

serviços e que se encontrem no nosso serviço em mobilidade interna 

intercarreiras? 

Os trabalhadores em mobilidade interna intercarreiras no serviço deverão ser 

introduzidos na 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’. 

 

11. De que forma deve ser considerados os docentes que possuam uma 

acumulação ou um contrato para exercer funções em mais do que uma 

escola?  

Os docentes com acumulações ou que exerçam funções em duas escolas 

devem ser contabilizados na escola em que tenha a maior carga horária que, 

em princípio, será aquela à qual o docente está vinculado. 
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QUADRO 1.10 

SAÍDAS 

 

1. Em que linha devem ser contados os trabalhadores não docentes que saíram 

por exoneração durante o ano 2012? 

Estes trabalhadores são contados na linha ‘1.10.2’ Com contrato. 

 

 

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 Pública, 

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 

 

1. 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, estes docentes deverão ser contabilizados como tendo 

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

 

 

2. De que forma devem ser contados os anteriores ‘horários de trabalho 

desfasados’? 

Atendendo a que este tipo de horário não se encontra previsto na Lei n.º 

59/2008 ou no Acordo Colectivo de Trabalho n º 1/2009, este horário deve ser 

considerado na linha 1.15.1 ‘Horário rígido’. 
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QUADRO 1.17 

AUSÊNCIAS AO TRABALHO 

 

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

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. 

 

3. Em que linha do quadro 1.17 ‘Ausências ao trabalho’ devem ser contados os 

dias de licença parental inicial exclusiva do pai (5+5 dias obrigatórios e 10 dias 

facultativos)? 

Estes dias deverão ser introduzidos na linha 1.17.2 ‘Maternidade / 

parentalidade’. 

De igual forma, caso o pai goze dias de licença parental inicial partilhada, 

estas ausências deverão ser registadas na linha 1.17.2 ‘Maternidade / 

parentalidade’, deixando-se de utilizar a linha 1.17.3 para qualquer efeito. 

 

 

QUADRO 2 

ENCARGOS COM PESSOAL 

 

1. Os encargos com os subsídios de parentalidade devem ser incluídos no mapa 

2. ‘Encargos com pessoal’ ou mapa 5. ‘Prestações Sociais’? 

Estes encargos podem ser colocados no mapa 5. ‘Prestações Sociais’ na linha 

5.8 ‘Outros’. 
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2. Onde devem ser enquadrados as contribuições da entidade empregadora 

para a Caixa Geral de Aposentações ou Segurança Social? 

Estes encargos devem introduzidos no mapa 2. ‘Encargos com pessoal’, na 

linha 2.16 ‘Outros’ com a respectiva descriminação no campo das 

observações. 

 

3. Onde contabilizar as remunerações auferidas pelos trabalhadores na doença?  

Neste caso importa distinguir entre os trabalhadores abrangidos pelo regime 

convergente e aqueles abrangidos pelo regime geral da segurança social. Em, 

relação aos trabalhadores do regime convergente, que continuam a auferir a 

remuneração, os montantes devem ser incluídos no mapa 2. ‘Encargos com 

pessoal’, na linha 2.1 ‘Remuneração base’. Em relação aos trabalhadores do 

regime geral da segurança social, os valores não deverão ser incluídos no 

balanço social por não constituírem encargos do serviço / estabelecimento. 

 

4. Em que quadro contar os subsídios por assistência a filho menor?  

Estes montantes devem ser contabilizados no mapa 5. ‘Prestações Sociais’ na 

linha 5.8 ‘Outros’. Em relação aos trabalhadores do regime geral da segurança 

social, os valores não deverão ser incluídos no balanço social por não 

constituírem encargos do serviço / estabelecimento. 
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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. 
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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. 

 

2. O que se entende por “lugares previstos” e “lugares preenchidos”? 

 

LUGARES PREVISTOS 

 NÃO DOCENTE DOCENTE 

Previstos 

. Nos estabelecimentos de infância, escolas 

básicas e secundárias e serviços considerar 

os lugares previstos no mapa de pessoal 

aprovado pelo Secretário Regional; 

. Nas escolas do 1.º ciclo com ou sem 

unidades de educação pré-escolar contar 

apenas n.º total de trabalhadores afetos ao 

estabelecimento (descontar as mobilidades 

para dentro). 

Contabilizar os lugares de quadro de 

escola aprovados. 

Licenças sem remuneração Sim Sim 

Mobilidades para fora Sim Sim 

Área escolar / QZP 
Sim  

(contabilizar o n.º de trabalhadores afetos) 

Sim 

(contabilizar o n.º de docentes afetos) 

Mobilidades para dentro Não Não 

Contratados - Não 

 

LUGARES PREENCHIDOS 

 NÃO DOCENTE DOCENTE 

Preenchidos 

Contabilizar os trabalhadores em exercício, 

independentemente do tipo de vínculo 

(com exceção dos trabalhadores 

subsidiados ou prestadores de serviços). 

Contabilizar os docentes em exercício, 

independentemente do tipo de vínculo 

(QE, QZP, Contratados, Mobilidades). 

Licenças sem remuneração Não Não 

Mobilidades para fora Não Não 

Área escolar / QZP 
Sim  

(contabilizar o n.º de trabalhadores  

afetos e em exercício) 

Sim 

(contabilizar o n.º de docentes  

afetos e em exercício) 

Mobilidades para dentro Sim Sim 

Contratados - Sim 
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OUTRAS QUESTÕES 

 

 

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

Regional da Educação e Recursos Humanos 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 SRE, dada a existência de mapas 

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

pessoal docente. 

 


