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Nota Introdutória 

O Balanço Social é, por natureza, um instrumento de planeamento e gestão nas áreas sociais e de 
recursos humanos. A sua elaboração foi decretada pela Lei n.º 141/85, de 14 de novembro, e inicialmente 
abrangia apenas as empresas privadas com pelo menos 100 trabalhadores. A posteriori, o Balanço Social 
traduziu-se numa ferramenta imprescindível na gestão das empresas, uma vez que recolhe informações 
cruciais acerca da situação social das mesmas pondo em evidência os pontos fortes e fracos da gestão social 
dos Recursos Humanos, o grau de eficiência dos investimentos sociais e dos programas de acção que visam a 
realização pessoal dos trabalhadores, a sua identificação com a empresa e naturalmente, a melhoria das 
condições de vida. Consequentemente, e após o reconhecimento da importância deste instrumento de 
planeamento e gestão de recursos humanos em qualquer organização institucional, é através da criação do 
Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, que o Balanço Social se estende pelos organismos autónomos da 
Administração Pública. 

 No entanto, devido às especificidades do regime jurídico do pessoal e da estrutura dos serviços e 
organismos da Administração Pública, nomeadamente dos que só têm autonomia administrativa, houve a 
necessidade de se adaptar os comandos da Lei do Balanço Social a estas distintas realidades. Por razões de 
uniformidade e tanto quanto a natureza diversa das empresas privadas e públicas o permitiu, a estrutura geral 
do Balanço Social foi mantida.  

Assim, e já em conformidade com as disposições constantes do Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro, 
apresenta-se o relatório do Balanço Social desta Câmara Municipal, reportando-se a informação dele constante 
a 31 de Dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICÍPIO DE GÓIS 

Câmara Municipal 
 

 

2 | B a l a n ç o  S o c i a l  2 0 1 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos 

 

 

 

 

 



MUNICÍPIO DE GÓIS 

Câmara Municipal 
 

 

3 | B a l a n ç o  S o c i a l  2 0 1 7  

 

Painel de Indicadores de Gestão 

 

Rácios Fórmula Indicador 

Taxa de trabalhadores com 
vínculo de trabalho por tempo 
indeterminado 

(Σ trabalhadores/as (CTFP CTTI) x 100) ÷ Total de 
trabalhadores/as 

89,35% 

Taxa de trabalhadores com 
vínculo de trabalho a termo 
resolutivo certo 

(Σ trabalhadores/as (CTFP CTRC) x 100) ÷ Total de 
trabalhadores/as 

8,28% 

Taxa de trabalhadores com 
vínculo de trabalho comissão de 
serviço 

(Σ trabalhadores/as (Comissão de serviço) x 100) ÷ Total de 
trabalhadores/as 

2,37% 

Taxa de feminização 
(Σ trabalhadoras (femininos) x 100) ÷ Total de 
trabalhadores/as 

41,42% 

Taxa de masculinização 
(Σ trabalhadores (masculinos.) x 100) ÷ Total de 
trabalhadores/as 

58,58% 

Taxa de trabalhadores – 
Dirigentes intermédios de 2º 
grau 

(Σ trabalhadores/as (Dirigentes intermédios de 2º grau) x 
100) ÷ Total de trabalhadores/as 

1% 

Taxa de trabalhadores na 
carreira e categoria de Técnico 
Superior 

(Σ trabalhadores/as (Técnicos superiores) x 100) ÷ Total de 
trabalhadores/as 

15% 

Taxa de trabalhadores na 
carreira e categoria de 
Assistente Técnico 

(Σ trabalhadores/as (Assistentes técnicos) x 100) ÷ Total de 
trabalhadores/as 

19% 

Taxa de trabalhadores na 
carreira e categoria de 
Assistente Operacional 

(Σ trabalhadores/as (Assistentes operacionais) x 100) ÷ 
Total de trabalhadores/as 

60% 

Taxa de trabalhadores na 
carreira de Informática 

(Σ trabalhadores/as (Informáticos) x 100) ÷ Total de 
trabalhadores/as 

1% 

Taxa de trabalhadores em 
outras carreiras 

(Σ trabalhadores/as (Outras carreiras) x 100) ÷ Total de 
trabalhadores/as 

4% 

Taxa de absentismo 
(Σ horas de ausências x 100) ÷ Total de horas de trabalho 
esperadas 

7,25% 
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1. Vinculação e género 

(Quadro 1 do Balanço Social) 
 
Em 31 de dezembro de 2017 a Câmara Municipal de Góis reunia um total de cento e sessenta e nove 

trabalhadores, dos quais noventa e nove pertencem ao género masculino e setenta ao género feminino. Cento 
e cinquenta e um trabalhadores possuem uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
e catorze trabalhadores encontram-se com uma relação jurídica de emprego público a termo resolutivo certo. 
Dos cento e cinquenta e um trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, dois trabalhadores encontram-se em situação de Comissão de Serviço/Dirigente Intermédio 2º 
grau, um trabalhador em Comissão de Serviço/Outros (afeto ao Gabinete de Apoio à Vereação – doravante 
designado de GAV), e um trabalhador em Comissão de Serviço/Outros (afeto ao Gabinete de Apoio à 
Presidência – doravante designado de GAP). 

Os trabalhadores colocados no mapa em cargo/carreira “Outros” são os quatro fiscais da autarquia e os 
dois trabalhadores em Comissão de Serviço afetos ao GAV e GAP. 

O quadro seguinte reúne informação acerca da distribuição do pessoal em exercício efectivo de funções 
nesta Câmara Municipal à data de 31 de dezembro de 2017, incluindo os contratados a termo certo e o pessoal 
em comissão de serviço, por carreiras gerais e género. 

 

Quadro n.º 1: Contagem dos trabalhadores/as por cargo/carreira segundo a modalidade de vinculação e género 

 

Gráfico n.º 1 - Número de trabalhadores/as segundo a modalidade de vinculação 

89,35%

8,28% 2,37% CTFP Tempo
Indeterminado

CTFP Termo Resolutivo
Certo

Comissão de Serviço

 

 

 

Modalidades de 
Vinculação  

Cargo/Carreira 

 

Dirigente 
Intermédio 

Carreiras 
Gerais -
Técnico 
Superior 

Carreiras 
Gerais – 

Assistente 
Técnico 

Carreiras 
Gerais – 

Assistente 
Operacional 

 

Informático 

 

Outros 

 

Total 

M F M F M F M F M F M F M F Geral 

Comissão de Serviço 1 1         2  3 1 4 

CTFP tempo 
indeterminado 

  8 13 15 17 58 34 2  4  87 64 151 

CTFP termo resolutivo 
certo 

  0 4   9 1     9 5 14 

TOTAL 1 1 8 17 15 17 67 35 2  6  99 70 169 
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Da análise aos dados apresentados, verifica-se, à semelhança dos anos anteriores, a predominância dos 
trabalhadores com vínculo a tempo indeterminado representando 89,35% do número total de trabalhadores.
 No que concerne aos trabalhadores em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, estes 
representam, com uma ligeira subida comparativamente a 2016, apenas 8,28% do número total de pessoal, e 
os trabalhadores em comissão de serviço representam 2,37% da referida população, não se registando assim 
uma significativa alteração. 

Relativamente ao número total de trabalhadores registado em 31/12/2017, comparativamente ao 
número apresentado em 31/12/2016 de cento e cinquenta e seis trabalhadores, verifica-se um ténue 
acréscimo do colectivo em 1,81%. Este aumento é apurado pela diferença entre o número de movimentos de 
saída e de entrada de trabalhadores ao longo do ano de 2017. (análise apresentada pelos quadros n.os 7 e 8 do 
Balanço Social 2017). 

Sobre as categorias profissionais, verifica-se que a grande maioria são Assistentes Operacionais, 
ocupando, em destaque, 60% do total dos trabalhadores, seguindo-se os Assistentes Técnicos com 19%, os 
Técnicos Superiores com 15%, os trabalhadores inseridos em “Outros” com 4%, os Informáticos com 1%, e os 
Dirigentes Intermédios também com 1%. 

 
Gráfico n.º 2 - Número de trabalhadores/as segundo o género 
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Em 2016, verificámos que, a tendência para equilíbrio entre os géneros feminino e masculino apurada 
até ao ano de 2014, continuava a diminuir, tendo sido verificada uma taxa de masculinização de 59,64% e de 
feminização de 40,36%. Em 2017, os valores das taxas de masculinização e feminização não sofreram 
alterações significativas em comparação com o registado em 2016, sendo 58,58% a representação masculina e 
41,42% a representação feminina. Da análise ao quadro n.º 1 (Quadro n.º 1: contagem dos trabalhadores/as por 

cargo/carreira segundo a modalidade de vinculação e género), comparativamente ao mesmo quadro em 2016, verificamos 
que o número de homens se mantém, e o número de mulheres sofre apenas uma ligeira alteração de mais 3 
(três) trabalhadoras. Este aumento é constatado na linha “Modalidades de Vinculação: CTFP termo resolutivo certo” com a 
coluna “Cargo/Carreira: Carreiras Gerais - Técnico Superior”, ou seja, com a entrada de 4 (quatro) trabalhadoras para 
leccionar em regime de actividades de enriquecimento curricular, que, quando comparativamente a 2016, os 
técnicos para leccionar as mesmas actividades eram constituídos por 2 (dois) homens e 1 (uma) mulher. Como 
se afere também, o número de trabalhadores masculinos mantêm-se o mesmo pois o número de homens que 
terminaram/suspenderam o vínculo com esta Câmara Municipal durante 2017 foi igual ao número de novos 
trabalhadores homens que estabeleceram novo vínculo com a mesma. 

Durante o ano ocorreram algumas alterações relativamente a mudanças de cargo/carreiras de alguns 
trabalhadores, tendo sido registadas 15 (quinze) consolidações de mobilidades internas 
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intercarreiras/categorias as quais vinham a ser sucessivamente renovadas; 3 (três) novas situações de 
mobilidade interna intercarreiras/categorias, e 1 (uma) mudança de categoria por correcção.  

Foram admitidos por procedimento concursal 16 (dezasseis) trabalhadores para constituição jurídica de 
emprego público com contrato de trabalho a termo resolutivo certo, mais concretamente 4 (quatro) Técnicos 
Superiores para regime de actividades de enriquecimento curricular para o ano lectivo 2017/2018, 10 (dez) 
Assistentes Operacionais (Vigilantes florestais) e 2 (dois) Assistentes Operacionais (Nadadores Salvadores), 
sendo que estes últimos iniciaram e terminaram funções no próprio ano. 

Foi autorizada 1 (uma) licença sem remuneração por um período de 11 meses a um trabalhador que se 
encontrava a desempenhar funções de Técnico Superior através de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado. 

Além dos Nadadores Salvadores que, como supra referido, terminaram contrato com a Câmara 
Municipal de Góis por Caducidade, também pelo mesmo motivo saíram 3 (três) Técnicos Superiores em regime 
de actividades de enriquecimento curricular contratados para o ano lectivo 2016/2017, e 6 (seis) Assistentes 
Operacionais (Vigilantes florestais). 

Mais importa referir que no final de 2017 ocorreu o falecimento de um trabalhador que se encontrava a 
desempenhar funções como Assistente Operacional com vínculo a esta entidade através de um contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. (quadros n.os 7 e 8 do Balanço Social 2017). 

 
 

1.1 Prestadores de serviços 

(Quadro 1.1 do Balanço Social) 
 
Este quadro é referente a pessoas singulares com relação de trabalho não subordinado, incluindo o 

pessoal afeto à área da educação. Considera-se trabalho em regime de avença a execução de prestações 
sucessivas no exercício de profissão liberal, com retribuição certa mensal, e regime de tarefa a execução de 
trabalhos específicos, de natureza excepcional.  

 

Quadro n.º 2: Contagem dos prestadores/as de serviços (pessoas singulares) segundo a modalidade de prestação de serviços e género 

 

 

 

 

 

 

 

A 31/12/2017 a Câmara Municipal de Góis tinha 6 (seis) trabalhadores na modalidade de prestação de 
serviços, o mesmo número registo no ano transacto. Como se reflecte no quadro n.º2, 2 (dois) trabalhadores 
possuem contrato em regime de tarefa, e 4 (quatro) trabalhadores com contrato em regime de avença, sendo 
que destes trabalhadores, 1 (uma) trabalhadora está afeta à área da educação. O número de trabalhadores em 
regime de tarefa e avença não é contemplado no total de trabalhadores da Câmara Municipal de Góis, 

 TOTAL 

Tarefa H 2 

M 0 

Avença H 2 

M 2 

Total H 4 

M 2 

T 6 
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conforme análise ao quadro n.º1. (contagem dos trabalhadores/as por cargo/carreira segundo a modalidade de vinculação e 
género). 

 
2. Escalão etário 

(Quadro 2 do Balanço Social) 
 

Como já constatado da análise ao quadro n.º1 (Contagem dos trabalhadores/as por cargo/carreira segundo a 

modalidade de vinculação e género), não existem diferenças significativas entre o número de trabalhadores registados 
no Balanço Social de 2016 comparativamente ao número de trabalhadores registados no Balanço Social de 
2017, cuja diferença é de apenas mais 3 (três) trabalhadoras neste último ano. 

Consequentemente, a variabilidade de resultados obtidos na análise ao indicador “faixa etária”, sofre 
poucas alterações relativamente aos resultados apresentados em 2016, sendo que as ligeiras alterações são 
geradas, naturalmente, por aqueles trabalhadores que se encontravam no limite dos intervalos de idade, e 
que, em 2017, transitaram em para o intervalo etário seguinte, como exemplo, é o caso dos 2 (dois) Dirigentes 
Intermédios da Câmara Municipal que, em 2016, se situavam no mesmo intervalo etário [35-39], e em 2017 
verifica-se que 1 (um) já transitou para o intervalo seguinte [40-44]. 

 
 

Quadro n.º 3: Contagem dos trabalhadores/as por cargo/carreira segundo o escalão etário 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uma das diferenças mais facilmente identificadas neste mapa comparativamente ao mesmo registado 

em 2016, é a observação de 2 (dois) trabalhadores na intervalo etário [20-24] em 2017, sendo que no ano 
anterior não tinha nenhum apontamento. Tal facto acontece porque estes trabalhadores foram recrutados no 
através de procedimentos concursais comuns realizados durante o ano em causa, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, mais concretamente o trabalhador registado em 
Técnico Superior para leccionar actividades de enriquecimento curricular, e o trabalhador registado em 
Assistente Operacional para desenvolver as suas funções como Vigilante Florestal. 

 
 
 
 
 
 

Anos de 
idade 

Dirigente 
Intermédio 

Técnico 
Superior 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Operacional 

Informática Outros Totais 

< 20              0 
20-24   1   1     2 
25-29   1   5     6 
30-34   1   5 1   7 
35-39 1 8 3 9 1 1 23 
40-44 1 5 5 11   2 24 
45-49   3 9 14   1 27 
50-54   3 5 25   1 34 
55-59     7 24   1 32 
60-64   3 3 7     13 
65-69       1     1 
> 70             0 

Totais 2 25 32 102 2 6 169 
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Gráfico n.º 3 – Distribuição de trabalhadores/as por grupo/carreira segundo o escalão etário 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme representação gráfica, e à semelhança do ano transacto, o escalão etário com maior 
expressão situa-se entre os [50-54] anos de idade (34 trabalhadores), sendo a carreira e categoria de Assistente 
Operacional a mais representativa deste escalão (25 trabalhadores). 

Gráfico n.º 4 – Distribuição de trabalhadores/as segundo o escalão etário e género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à representação dos trabalhadores por faixa etária e género, verifica-se uma predominância da 
população feminina nos escalões etários [35 – 39] e [45-49] e da população masculina nos escalões etários [50-
54] e [55-59], valores que são semelhantes à tendência registada no período homólogo. 
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3. Antiguidade 

(Quadro 3 do Balanço Social) 
 

No que concerne à estrutura da antiguidade, e à semelhança do referido no ponto “2. Escalão Etário”, 

dado a pouca variação do número de trabalhadores registados nestes últimos dois anos (2016 e 2017), as 

alterações a registar nos intervalos depende, em grande parte, se os trabalhadores reúnem condições para 

transitar de um intervalo para o outro, isto é, se se encontravam em 2016 no limite do intervalo onde estavam 

posicionados, e por inerência da transição de ano, passaram para o registo seguinte.  

 
Quadro n.º 4: Contagem dos trabalhadores/as por cargo/carreira segundo o nível de antiguidade 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assim, da análise ao quadro anterior, verifica-se que é nos intervalos [até 5 anos], [10-14] e [15-19] que 
se concentram o maior número de trabalhadores, seguindo-se os intervalos [20-24] e [35-39]. 

Observa-se que, no intervalo [até 5 anos] que regista 40 (quarenta) trabalhadores, a grande maioria 
destes são detentores da carreira e categoria Assistente Operacional (30 trabalhadores), tal como o registado 
em 2016.  

 

Gráfico n.º 5 – Distribuição de trabalhadores/as por grupo/carreira segundo o nível de antiguidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anos de idade Dirigente 
Intermédio 

Técnico 
Superior 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Operacional 

Informática Outros Totais 

Até 5 anos   6 2 30 1 1 40 
5-9  4 2 2   8 

10-14 1 8 6 15   30 
15-19 1 4 7 15 1 1 29 
20-24   6 15  2 23 
25-29   1 2   3 
30-34  1 4 7  1 13 
35-39  1 4 16  1 22 

40 ou mais  1     1 
Totais 2 25 32 102 2 6 169 
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Tendo em conta a análise dos gráficos antecedentes, constata-se que relativamente aos grupos com 
mais população [até 5 anos], [10-14] e [15-19], a maioria dos trabalhadores insere-se na carreira/categoria de 
Assistente Operacional, e que apenas nos intervalos [5-9] e [40 ou mais] é que não se verifica esta 
predominância da referida carreira/categoria. Verifica-se também que no intervalo [20-24] a carreira/categoria 
de Assistente Operacional também se destaca, sendo que não se verifica a presença de trabalhadores com a 
carreira/categoria de Técnicos Superiores, assim como no intervalo [25-29].  

De modo geral, constata-se que a carreira/categoria com mais expressão na generalidade de grupos é a 
de Assistente Operacional, sendo que, relativamente a novas contratações - visível no grupo [até 5 anos] -, se 
destaca, podendo a razão deste facto dever-se por inerência da referente carreira/categoria ser de grande 
polivalência em diversas áreas e funções. A título de exemplo, observa-se, nos recentes anos de 2016 e 2017, a 
aposta deste Município na contratação de trabalhadores para exercerem funções na carreira e categoria de 
Assistente Operacional para as áreas de Auxiliar de Educação, Cantoneiros de Limpeza, Vigilantes Florestais e 
Nadadores Salvadores.  

As carreiras de Técnico Superior e de Assistente Técnico também vão sendo presença assídua nos 
intervalos na sua generalidade, perdendo contudo força, principalmente a carreira de Técnico Superior a partir 
dos 24 anos de antiguidade. Esta carreira tem maior expressão nas contratações mais recentes, consequência 
da aposta e no acesso ao ensino superior que hoje se verifica na nossa sociedade mas também, no âmbito 
laboral, pela contínua exigência profissional dos métodos e processos técnicos que se exigem actualmente. A 
complexidade e a burocracia que existe, tanto ao nível da execução dos processos de trabalho como a nível 
legal para os acompanhar, são por natureza desafios constantes, e que suportam alterações a um ritmo 
exponencial. Por conseguinte também a carreira e categoria de Técnico Superior tem sido alvo de investimento 
por parte do Município. 

 

Gráfico n.º 6 – Distribuição de trabalhadores/as segundo a antiguidade e género 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
O gráfico supra apresentado demostra que, e a par das análises já efectuadas, os trabalhadores são em 

maior número que as trabalhadoras, contudo, apresentando apenas uma predominância de grupo nos 
extremos dos intervalos, isto é, nas contratações mais recentes [até 5 anos] - onde se inserem, a par de 
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algumas novas contratações por tempo indeterminado, a maioria dos contratos de trabalho a termo resolutivo 
-, e a partir dos 35 anos de antiguidade. Os trabalhadores cuja antiguidade se insere entre os 5 e os 24 anos, 
são na sua maioria mulheres.  

Analisando o quadro n.º6 (Distribuição de trabalhadores/as segundo a antiguidade e género) na sua globalidade, 
observa-se que o mapa de pessoal desta Câmara Municipal é dotado maioritariamente por um capital humano 
jovem e ativo, e que simultaneamente possui um significativo tempo de experiência profissional para o 
desenvolvimento eficaz das suas funções, assim como também preparado para enfrentar novos desafios. 

 
4. Escolaridade 

(Quadro 4 do Balanço Social) 
 
A análise ao indicador escolaridade permite, entre outros estudos, verificar se a pessoa que ocupa 

determinada tarefa tem o grau habilitacional suficiente para o bom desempenho das suas funções, assim como 
observar o investimento pessoal que cada pessoa faz em si enquanto trabalhador e que possa possibilitar a sua 
evolução dentro da mesma entidade. 

Comparativamente ao seu período homólogo, o ano de 2017 apresenta pouca variabilidade de 
resultados na análise deste indicador, conforme o quadro que de seguida se apresenta. 

 
 

Quadro n.º 5: Contagem dos trabalhadores/as por cargo/carreira segundo o nível de escolaridade 

 

 
As poucas alterações ocorridas entre os anos de 2016 e 2017 prendem-se sobretudo com a saída e 

entrada de trabalhadores inseridos no mapa de pessoal com contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, bem como três alterações das habilitações literárias de trabalhadores pertencentes ao mapa 
de pessoal com contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 

Sendo os resultados entre o mapa apresentado em 2016 e o apresentado em 2017 bastante 
semelhantes, continua a verificar-se que o intervalo escolar [12.º ano ou equivalente] é a habilitação literária 
com maior expressão na nossa amostra com 57 (cinquenta e sete) indivíduos, o que equivale em termos de 
percentagem a 33,73% do número total de trabalhadores, sendo que em 2016, os 53 (cinquenta e três) 
trabalhadores inseridos no mesmo grupo correspondiam a uma amostragem de 31,33% relativamente à 
totalidade dos trabalhadores à data. 

Anos de idade Dirigente 
Intermédio 

Técnico 
Superior 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Operacional 

Informática Outros Totais 

Menos de 4 anos de 
escolaridade 

       

4 anos de escolaridade    29   29 
6 anos de escolaridade    16   16 
9º ano ou equivalente   4 25  1 30 

11º ano   4 1   5 
12º ano ou equivalente  1 19 30 2 5 57 

Bacharelato   1    1 
Licenciatura 1 20 3 1   25 

Mestrado 1 4 1    6 
Doutoramento        

Totais 2 25 32 102 2 6 169 



MUNICÍPIO DE GÓIS 

Câmara Municipal 
 

 

12 | B a l a n ç o  S o c i a l  2 0 1 7  

 

29

16

4

25

1
4
1 1

19

30

2
5

1 1

20

3
1 1

4
1

0

5

10

15

20

25

30

4 anos de escolaridade

6 anos de escolaridade

9.º a
no ou equivalente

11.º ano

12.º ano ou equivalente

Bacharelato

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Dirigente Intermédio 2º grau

Técnico Superior

Assistente Técnico

Assistente Operacional

Informática

Outros

0 5 10 15 20 25 30 35

4 anos de escolaridade

6 anos de escolaridade

9.º ano ou equivalente

11.º ano

12.º ano ou equivalente

Bacharelato

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Masculino Feminino

Gráfico n.º 7 – Distribuição de trabalhadores/as por grupo/carreira segundo a escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A distribuição de carreiras/categorias pelos intervalos literários é bastante diferenciada, pois, para cada 
conteúdo funcional é exigido a habilitação literária correspondente, ou, no caso dos trabalhadores mais 
antigos, a equivalente. 

Pelo gráfico apresentado, verifica-se que no intervalo literário onde se insere o maior número de 
trabalhadores [12º ou equivalente], a grande maioria são Assistentes Operacionais - 30 (trinta) trabalhadores -, 
o que representa 29,41% do número total de trabalhadores detentores da carreira e categoria de Assistente 
Operacional, onde se demonstra uma aposta na qualificação por parte deste grupo de profissionais. 

Ressalva-se ainda o facto de que se pode verificar que, de entre os 25 (vinte e cinco) Técnicos Superiores 
existentes, 4 (quatro) possuem o grau literário Mestrado o que equivale a 16% do número total dos Técnicos 
Superiores. 

 
Gráfico n.º 8 – Distribuição de trabalhadores/as segundo a escolaridade e género 
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Mais se observa pelo gráfico n.º8 (Distribuição de trabalhadores/as segundo a escolaridade e género) que, para além 
do [12º ano ou equivalente] ser a habilitação literária mais proeminente da amostra, também apresenta 
valores com tendência para o equilíbrio entre a população feminina e a masculina, verificando-se também esta 
tendência nos detentores do 11º ano.  

A maior disparidade de valores entre géneros é registada nos detentores da habilitação literária [4 anos 
de escolaridade], onde o género feminino é representado por apenas 5 (cinco) de um total de 29 (vinte e nove) 
pessoas, seguindo-se [6 anos de escolaridade] onde o género feminino é representado por apenas 3 (três) 
trabalhadoras de um total de 16 (dezasseis) pessoas.  

Por sua vez, o género feminino ganha expressão nas qualificações superiores, ou seja, também nas mais 
recentes contratações para o exercício de funções de 3º grau de complexidade funcional, como se pode 
observar pelos valores apresentados em [Licenciatura], onde de 25 (vinte e cinco) trabalhadores, 16 (dezasseis) 
são mulheres, e em [Mestrado] onde de 6 (seis) trabalhadores, 5 (cinco) são mulheres. 
 

5. Nacionalidade 

(Quadro 5 do Balanço Social) 
 

No que concerne ao apuramento de dados para preenchimento desta informação no respectivo mapa 
do Balanço Social, devem ser só contabilizados os trabalhadores estrangeiros, pelo que são excluídos do 
reporte os trabalhadores de nacionalidade Portuguesa da linha “União Europeia”, pelo que se informa que, e 
mantendo a mesma informação de 2016, à data de 31/12/2017 não se contabiliza nenhum trabalhador 
estrangeiro. 

 

6. Portadores de Deficiência 

(Quadro 6 do Balanço Social) 
 
Do total de 169 (cento e sessenta e nove) trabalhadores e trabalhadoras apenas 1 (um) – o que 

percentualmente representa 0,59% do total de trabalhadores -, é portador de deficiência, mantendo-se assim o 
mesmo número registado no ano de 2016. 

 
 

Gráfico n.º 9 – Percentagem de trabalhadores/as portadores de deficiência versus restantes trabalhadores/as 
0,59%

99,41%

Portadores de deficiência

Restantes trabalhadores
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7. Admissões e Regressos 

(Quadro 7 do Balanço Social) 
 
Durante o ano de 2017 registaram-se 16 (dezasseis) admissões por procedimento concursal e 4 (quatro) 

admissões por outras situações (nomeadamente por mobilidade interna/intercategoria), resultando num total 
de 20 (vinte) movimentos de admissão/entrada de pessoal. 

 

8. Saídas  

(Quadro 8 do Balanço Social) 
 
Ao longo do ano de 2017 deixaram de exercer funções na Câmara Municipal de Góis por caducidade de 

contrato 11 (onze), 1 (um) trabalhador por licença sem remuneração (iniciativa do trabalhador), 4 (quatro) 
trabalhadores por outras situações, e 1 (um) trabalhador por falecimento, perfazendo um total de 17 
(dezassete) movimentos de saída pessoal. 

 

9. Postos de trabalho previstos e não ocupados  

(Quadro 10 do Balanço Social) 
 

No ano de 2017, apenas se observa a “não abertura de procedimento concursal” para um lugar previsto 
no mapa de pessoal para ingresso na carreira geral de Técnico Superior. 

 

10. Mudanças de situação  

(Quadro 11 do Balanço Social) 
 
Como já referido nos pontos 1. “Vinculação e género”, 6. “Admissões e regressos” e 7. “Saídas”, e de 

acordo com os motivos para “mudança de situação” indicadas no quadro que se segue, ocorreram em 2017, 
um total de 15 (quinze) consolidações de mobilidade na categoria: 2 (duas) Técnicas Superiores, 10 (dez) 
assistentes operacionais – 4 (quatro) homens e 6 (seis) mulheres -, e 3 (três) Assistentes Operacionais na 
categoria de Encarregado Operacional – 2 (dois) homens e 1 (uma) mulher. 

 
 

Quadro n.º 6: Contagem das mudanças de situação dos trabalhadores durante o ano por cargo/carreira segundo o motivo e 
género 

 

 

Mudanças de situação 

Cargo/Carreira 

 

Dirigente 
Intermédio 

Carreiras 
Gerais -
Técnico 
Superior 

Carreiras 
Gerais – 

Assistente 
Técnico 

Carreiras 
Gerais – 

Assistente 
Operacional 

 

Informático 

 

Outros 

 

Total 

M F M F M F M F M F M F M F Geral 
Promoções (carreiras não 

revistas e carreiras 
subsistentes) 

               

Procedimento concursal 
   

2 4 6 2 1     6 9 15 

Consolidação da mobilidade na 
categoria 
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11. Ausências ao trabalho  

(Quadro 15 do Balanço Social) 
 
Durante o ano em análise ocorreram 2941 (duas mil e novecentas e quarenta e uma) ausências ao 

trabalho pelos motivos apresentados no gráfico seguinte. (Gráfico n.º 10 - Contagem dos dias de ausências de 

trabalhadores/as segundo o motivo por cargo/carreira). Ao nível percentual, o total de ausências representa 7,25% de 
absentismo ocorrido durante o tempo de trabalho esperado. 

Comparativamente a 2016, foram registadas mais 385 (trezentas e oitenta e cinco) ausências, que 
ocorreram maioritariamente pelos motivos de [Protecção na parentalidade], [Doença], [Por acidente em 
serviço ou doença profissional] e [Outros] motivos. 

As faltas contempladas em (outros) motivos são presença em consultas médicas, tratamento 
ambulatório, realização de exames complementares de diagnóstico, cumprimento de obrigações legais, etc. 

 
Gráfico n.º 10 – Contagem dos dias de ausências de trabalhadores/as segundo o motivo por cargo/carreira 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000Casamento

Proteção na parentalidade 
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Por acidente em serviço ou doença profissonal
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Verifica-se que, e à semelhança do ano de 2016, é na carreira/categoria de Assistente Operacional que se 
observam os maiores números de absentismo, na sua maioria ocorridas pelo motivo [Doença], sendo que das 
1760 (mil setecentas e sessenta) ausências ocorridas por este motivo, 1064 (mil e sessenta e quatro) foram 
dadas por estes trabalhadores, representado assim 60,45% do total de ausências por este motivo. 

 No entanto, ressalva-se que é a carreira/categoria que detém o maior número de trabalhadores do 
mapa de pessoal, sendo em parte natural que se observem maior ocorrência de absentismo comparativamente 

Alteração obrigatória do 
posicionamento remuneratório 

               

Alteração obrigatória do 
posicionamento remuneratório 
por opção gestionária (regra) 

               

Alteração obrigatória do 
posicionamento remunet. por 
opção gestionária (exceção) 

               

TOTAL 
   

2 4 6 2 1     6 9 15 
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às outras carreiras/categorias. (quadro n.º 1: contagem dos trabalhadores/as por cargo/carreira segundo a modalidade de 
vinculação e género). 

 

Gráfico n.º 11 – Contagem dos dias de ausências de trabalhadores/as segundo o cargo/carreira e género 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Dado o gráfico n.º 11 (Contagem dos dias de ausências segundo o cargo/carreira de trabalhadores/as e género), na 

carreira e categoria de Assistente Operacional, verifica-se que o absentismo é predominantemente atribuído 
ao género masculino, contudo, deve-se ter de igual forma em atenção, que nesta carreira e categoria a maior 
parte da população também pertence ao género masculino.  

Já na carreira/categoria de Assistente Técnico constata-se que, apesar do número de homens e 
mulheres inseridos na referida carreira/categoria ser equilibrado – 15 (quinze) homens e 17 (dezassete) 
mulheres, o maior absentismo é atribuído ao género feminino, mais concretamente pelo motivo [Doença]. 

Na carreira/categoria Técnico Superior, o absentismo ocorre de forma relativamente equilibrada entre 
ambos os géneros, sendo que na carreira de Informática e carreira Outros, ocorrem somente ausências por 
parte de trabalhadores masculinos uma vez que não estão registadas trabalhadoras nestas carreiras neste 
Município.  

 

12. Anexos  

(Quadros 1 a 35 do Balanço Social) 
 

São parte integrante deste relatório os quadros seguintes, que se constituem como anexos ao presente 

documento.  

 

 

 






















































































