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2. Caracterização dos recursos humanos

Vínculos e carreiras 

Distribuição dos trabalhadores por unidade orgânica 
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A percentagem de efetivos face ao planeado é de 104,8%, com uma taxa de utilização de 

recursos humanos de 93,2% (apurada com base na fórmula de cálculo do CCAS1 ). 

1 Conselho Coordenador de Avaliação dos Ser1iços
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Evolução por grupo/cargo/carreira 

Cargo / Categoria 

1Direção superior 

Direção intermédia 

Técnico Superior 

Informático 

Assistente Técnico 

.Assistente Operacional 

Total 

Percentagem ano base 2019 

2019 

3 

12 

90 

7 

41 

14 

167 

100% 

2020 2021 

3 3 

12 12 

95 101 

7 [ 8 

38 [ 38 

14 
1 

14 

r" 

169 176 

101% 105% 

A taxa de enquadramento de dirigentes é de 8,5% e o rácio de efetivos por dirigente é de 11,7. 

Trabalhadores por grupo/cargo/carreira e género 

Dirigente superior 

Dirigente intermédio 
10 

Técnico Superior 24 
1-7

Pessoal de Inspeção o 
o 

Informático 5 

Assistente Técnico '§ 

.33 

Assistente 5 
Operacional 9 

Masculino Feminino 

Constata-se a predominância do género feminino, 134 em 176 trabalhadores, que se traduz numa taxa 
de feminização de 76, 1 %. Esta realidade é mais notória nos dirigentes intermédios, nos técnicos 
superiores e nos assistentes técnicos. A taxa de enquadramento dos dirigentes do género feminino é 
de 6,8%. 
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Escalão etário 

Trabalhadores por escalão etário e género 

25-29
1 
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50-54
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25 

10 
55-59

26 

60-64

65-69
·9

Masculino 

Trabalhadores por escalão etário e categoria 

Idade 25-29

Dirigentes (superior+ 
intermédio) 

Técnico Superior 2 

Informático 

1Assistente Técnico 

,Assistente Operacional 

Total 2 

% do total 1% 

30-34 35-39

2 

2

1% 

5
--

-

5

3% 

40-44 

19 

2

23

13% 

45-49

3 

15

1 

2

2

23

13% 

32 

Feminino 

50-54 55-59 60-64 65-69 Distribuição 

4 
1 

4 2

1-;-i 15 16 9 

1 2 2

7 10 15 3 

3 7 2

30 32 42 17 

17% 18% 24% 10% 

O nível médio de idade dos trabalhadores da SGEC é de 53,8 anos, sendo a amplitude de 41 anos, 

isto é, a diferença entre a idade do trabalhador mais velho, 69 anos, e a idade do trabalhador mais 

novo, 28 anos. 
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Ausências 

Dias de ausência e evolução por motivo 

:Motivo das ausências 2019 2020 

Doença 2517 142 

Acidente de serviço ou 
51 390 

doença profissional 

Trabalhador-estudante 69 4 

Falecimento de familiar 55 11 

Por conta do período de férias 284 29 

Assistência a familiares 199 11 

Greve 3 5 

Proteção na parentalidade 491 o 

Outras 102 o 

Total 3771 592 

2021 
Peso percentual 

Evolução 
2021 

533 68,7% �-
149 19,2% /", 
35 4,5% �
26 3,4% �
22 2,8% �
8 1,0% �
3 0,4% 

�
o 0,0% 

"-----------

o 0,0% 

776 
�

O número total de ausências ao trabalho foi de 776 dias, o que representa uma taxa de absentismo de 
1,9%. Em 2021, a doença foi o motivo com maior peso, com 533 dias de ausência (3 dias em média 
por trabalhador), o que representa 68, 7% do total das faltas.

A doença e os acidentes de serviço ou doenças profissionais representam 87,9% da totalidade das 
ausências registadas.

Apesar de ter havido um acréscimo de 31 % de ausências face a 2020, o valor de 2021 continua a ser 
muito inferior ao valor de 2019 (20% desse valor), ano prévio à pandemia, isto é, prévio à utilização 
generalizada do regime de teletrabalho.
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Horas de formação por grupo/cargo/carreira 

Dirigente superior 

Dirigente intermédio 

Técnico superior 

21 
'68 
84 

346 

Informático • �� 

Assistente técnico 

Assistente operacional 

168 

o 

n 

630 

78-6'

Internas 

Z8�7 

Externas 

Os trabalhadores usufruíram, cumulativamente, de 5,109 horas de formação profissional, 938 internas 

e 4.171 externas. 

Horas despendidas em formação por participante 

Dirigente superior 

Dirigente intermédio 

Técnico superior 

Informático 

Assistente técnico 

Assistente operacional 9 

22 

27 

30 

36 

34 

Em 2021, as carreiras com maior número de horas de formação por participante foram as dos dirigentes 

intermédios e dos técnicos superiores. 

O custo total com ações de formação foi de 7 .139,49€. A taxa de investimento em formação, que se 

traduz no rácio entre despesas com formação e o total dos encargos com pessoal, foi de O, 13%. 

6. Relações profissionais

De acordo com os dados do sistema de gestão de recursos humanos, existem apenas 8 trabalhadores 

registados como sindicalizados e não existem trabalhadores registados como pertencentes a 

comissões de trabalhadores. 
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8. Considerações finais

Os dados e indicadores apresentados neste Balanço Social espelham o planeamento e a gestão de 
recursos humanos da SGEC, ao longo de 2021. 

Desta análise destaca-se o seguinte: 

• No final de 2021 encontravam-se em efetividade de funções, na SGEC, 176 trabalhadores, mais 7 
que no ano anterior. No entanto, ficaram por preencher 13 postos identificados como necessários;

• A taxa de utilização de recursos humanos, fórmula de cálculo do CCAS, foi de 93,2%;

• A taxa de envelhecimento foi de 51,7%, o que significa que 91 dos 176 trabalhadores da SGEC 
têm mais de 55 anos, mais 2% em relação a 2020. Este resultado, associado a uma taxa de emprego 
jovem de 2,3%, em 2021, pode constituir um alerta da necessidade de renovação de efetivos a 
médio prazo;

• A taxa de feminização foi de 76, 1 %, bastante significativa;

• A idade média dos trabalhadores, 53,8 anos, tem vindo a aumentar nos últimos anos, (mais 0,3%
face a 2020), sendo o leque etário de 2,5 e a amplitude de 41 anos;

• O grau de habilitação dominante foi a licenciatura, 60,2% e o índice de tecnicidade de 69,9%, mais 
1,3% que no ano de 2020;

• A taxa de absentismo foi de 1,9%, mais 0,4% relativamente ao ano anterior;

• A taxa de participação em ações de formação profissional foi de 91,6%, o que representa um 
aumento de 14,3% face a 2020, sendo os encargos com formação profissional marginais no total de 
encargos com o pessoal, O, 13% (menos O, 1 % do que no ano anterior). Este tradeoff foi possível 
atendendo ao elevado número de formações sem custos de inscrição.

� 

V 
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9. Principais indicadores do balanço social

Indicador Fórmula 

Percentagem Total de efetivos x 100 
de efetivos face 
ao planeado Total recursos humanos planeados 

L[(total de dias úteis - férias i - faltas i) x pontos da 
categoria i x 100 

Taxa de L[(total de dias úteis - férias j) x pontos da categoria j] 
utilização de 
recursos i = recurso em efetividade de funções {1, .. , , 153} 
humanos 

j = recurso planeado {1, ... , 182} 
pontos da categoria i = de acordo com a escala 
determinado pelo CCAS para a construção do QUAR5 

Somatório das idades 
Idade média Total de efetivos 

Idade do trabalhador mais idoso 
Leque etário 

Idade do trabalhador mais novo 

Taxa de Total de efetivos com idade superior a 55 anos x 100 

envelhecimento Total de efetivos 

Taxa de Total de dirigentes x 100 
enquadramento 
de dirigentes Total de efetivos 

Rácio de Total de efetivos 
efetivos por 
dirigente Total de dirigentes 

Taxa de 
enquadramento Total de dirigentes femininos x 100 

de dirigentes do Total de efetivos 
género feminino 

Taxa de Total de efetivos femininos x 100 

feminização Total de efetivos 

Nível médio de Somatório das antiguidades 

antiguidade Total de efetivos 

Taxa dos Total de assistentes técnicos x 100 
assistentes 
técnicos Total de efetivos 

Taxa dos Total de assistentes operacionais x 100 
assistentes 
operacionais Total de efetivos 

Índice de 
Dirigentes + téc. superiores + informáticos x 100 

tecnicidade Total de efetivos 

Índice de Dirigentes + téc. sup + informáticos + tec. Informáticos x 
tecnicidade 100 
(incluindo tec. 
informáticos) Total de efetivos 

5 Quadro de Avaliação e Responsabilização

� 

2019 2020 2021 Impacto 

90,3% 91,4% 104,8% 

81,4% 92,5% 93,2% 

53,3 53;5 53,8 • 

2 2,5 2,5 • 

51,5% 49,7% 51,7% • 

9% 8,9% 8,5% • 

11, 1 11,3 11,7 • 

7,2% 7,1% 6,8% • 

76,6% 75,7% 76,1% • 

25,8 25,5 25,4 • 

24,6% 22,5% 21,6% 

8,4% 8,3% 7,9% • 

66,5% 68,6% 69,9% 

67,1% 69,3% 70,5% 
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Indicador Fórmula 2019 2020 2021 Impacto 

Taxa de Total de efetivos com bacharelato, licenciatura, mestrado 
habilitação ou doutoramento x 100 66,5% 68,6% 69,9% 
superior Total de efetivos 

Taxa de Total de efetivos com 11 º ou 12º ano x 100 
habilitação 22,2% 20,7% 19,9% 
secundária Total de efetivos 

Taxa de Total de efetivos com escolaridade � 9° ano x 100 
habilitação 11,4% 10,7% 10,2% 
básica Total de efetivos 

Taxa de Total de trabalhadores estrangeiros x 100 
• trabalhadores 0,6% 0,6% 0,6% 

estrangeiros Total de efetivos 

Taxa de Total de efetivos com idade inferior a 35 anos x 100 
• emprego jovem 1,2% 0,6% 2,3% 

Total de efetivos 

Taxa de Total de admissões x 100 
• 12% 11,8% 8,5% admissões Total de efetivos 

Total de saídas x 100 
Taxa de saídas 

Total de efetivos 
16,2% 10,7% 4,5% 

Taxa de Total de admissões x 100 
74,1% 111,1% 187,5% reposição Total de saídas 

Índice de Total de efetivos a 31 dezembro x 100 
rotatividade 13,7% 11,4% 6,7% 

Total inicial de efetivos+ entradas+ saídas 

Taxa de 
Total de dias ausência (s/ férias) 

absentismo Total dias potenciais de trabalho 9,9% 1,5% 1,9% • 
( dias úteis ano• total efetivos) 

Taxa de Número total de horas extraordinárias x 100 
trabalho 0,93% 0,63% 0,47% 
suplementar Número total de horas trabalháveis 

Leque salarial Maior remuneração base iliquida 
ilíquido lato 7,1 7 6,8 
(inc. dirigentes) Menor remuneração base ilíquida 

Leque salarial 
Maior remuneração base ilíquida ilíquido restrito 

6, 1 6 5,1 (não inclui Menor remuneração base iliquida 
dirigentes) 

Peso dos Total encargos com prestações sociais x 100 
• encargos 3,4% 3,4% 3,4% 

sociais Total encargos com pessoal 

Peso da Total encargos com remuneração base x 100 
• remuneração 75,4% 75,2% 75,9% 

base Total encargos com pessoal 

Remuneração Total encargos com remuneração base 
• base média 24.290€ 23.806€ 23.792€ 

anual Total de efetivos 

Taxa de Total de participantes em ações de formação x 100 
participação na 42,4% 77,3% 91,6% 
formação Total de trabalhadores ao longo do ano 

� 
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