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Plano de Estágio 
 

O objetivo fundamental do estágio curricular é colocar em prática, todos os conteúdos 

programáticos lecionados ao longo da frequência no curso de Gestão de Recursos 

Humanos. O plano de Estágio que me foi proposto, pelas atividades e tarefas que o 

constituíam, desde logo permitia antever a concretização do objetivo implícito a um 

estágio curricular. 

O meu plano de Estágio, foi construído a partir das seguintes funções a desenvolver: 

 

 Assiduidade; 

 Estatísticas de Absentismo; 

 Férias, faltas e licenças; 

 Ajudas de custo; 

 Enquadramento de legislação em vigor; 

 Organização de informação individual relativa a cada colaborador. 
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Resumo do Trabalho Desenvolvido 
 

O meu estágio, decorreu nas instalações dos Serviços Centrais do IPG, na Divisão dos 

Recursos Humanos, teve a duração de 3 meses, e ocorreu desde o dia 3 de Julho ao dia 3 

de Outubro de 2014. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de observar e ter contacto com a maior parte das 

tarefas desenvolvidas nesta divisão de trabalho pelos colaboradores aí afetos. 

As atividades que me envolveram diretamente, enquanto estagiária, serão aquelas que 

darei maior relevância no desenvolvimento deste relatório. Destacarei por isso, 

 A análise de recibos de vencimento e descrição de cada parcela. 

 O contacto direto executado por mim, no processo de averiguação da antiguidade 

de todo o pessoal não docente do Instituto Politécnico da Guarda. 

 Organização e compilação de processos individuais.   

A descrição do estágio será consubstanciada neste relatório, para o efeito identificaremos 

num primeiro capítulo a organização acolhedora, passando num capítulo dois à exposição 

das tarefas em que estive envolvida mais diretamente, por fim espaço à conclusão. 

 

 

Palavras-chave: Ensino Superior Politécnico; Departamento de Recursos Humanos; 

Salários; Absentismo. 
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Introdução 

 

O presente relatório é o testemunho do estágio curricular, o culminar de uma etapa da 

vida académica, para obtenção do grau de licenciatura do Curso de Gestão de Recursos 

Humanos na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG). 

 

O estágio curricular é a experiência mais prática da etapa de formação estruturada e é o 

ponto fundamental na preparação dos alunos no seu curso e na futura entrada para o 

mundo profissional. Os alunos desenvolvem competências num ambiente profissional e 

técnico, apercebendo-se da aplicação prática de temas abordados durante o curso e por 

último e não menos importante, permitindo-lhes ser percecionados como um elemento 

portador de mais-valias para as atividades da organização acolhedora.  

 

O estágio foi realizado no Instituto Politécnico da Guarda, no Departamento de Recursos, 

sob a orientação do Engenheiro Paulo Fragoso, e com o contributo de todos os 

colaboradores deste departamento. Nesse enquadramento, o relatório de estágio no seu 

primeiro capítulo, faz uma apresentação da história do Instituto Politécnico da Guarda, 

assim como a caracterização do local de estágio e do Departamento de Recursos 

Humanos. Já as tarefas realizadas durante os três meses de estágio aparecem descritas no 

decorrer do segundo capítulo. 

 

Por último, apresentam-se as considerações finais e os contributos que esta experiência 

trouxe e o quanto contribuiu para complementar o percurso académico do estagiário. 
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Capítulo I: Apresentação da Organização 
 

1.1. Instituto Politécnico da Guarda (IPG)  

 

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) teve o seu início no ano de 1979, a partir da 

instituição da Escola Superior de Educação. Em 1987 consolida o seu percurso com a 

criação da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Posteriormente, no ano de 1999, foi 

criada a Escola Superior de Turismo e Telecomunicações, atualmente designada de 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria. Entretanto, acerca da Escola Superior de Saúde, 

denominação atual, foi integrada no IPG em 2001, ainda que existisse desde 1965 como 

Escola Superior de Enfermagem, tutelada pelo Ministério da Saúde. 

 

As quatro escolas que integram o IPG, e se constituem como unidades de ensino e 

investigação, são geridas de acordo com as regras subjacentes aos Serviços e Fundos 

Autónomos do Estado, pelo que os serviços, financeiros e de pessoal, estão centralizados 

administrativamente. Facto que se traduz em termos físicos na coincidência desses 

serviços com o espaço dos Serviços Centrais.  

 

O Organograma do IPG que é apresentado em anexo (anexo I) revela as diversas 

unidades, estatutariamente definidas. Tratando-se de uma instituição de ensino superior 

essas unidades são de natureza científica/pedagógica, de formação e de investigação. Para 

além dessas unidades, no topo hierárquico existem órgãos: o Presidente, o Provedor do 

Estudante e quatro Conselhos. Na base hierárquica têm-se três direções e dois Gabinetes. 

Dado que o estágio se realizou na Divisão de Recursos Humanos optámos por destacar 

essa área na parte do organigrama que se apresenta, relativo à Direção dos Serviços 

Administrativos, conforme figura 1 que se segue: 
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Figura 1: Direção dos serviços Administrativos do IPG 
 

Fonte: Instituto Politécnico da Guarda, portal do IPG 
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Em termos organizacionais os serviços, financeiros e de pessoal, estão afetos à Direção 

dos Serviços Administrativos, que por sua vez se organiza em Divisão Financeira e 

Divisão de Recursos Humanos. Os serviços de Contabilidade (Gestão Financeira, 

Orçamento e Projetos), Património (Aprovisionamento) e Tesouraria estão afetos à 

Divisão Financeira, enquanto a Administração de Pessoal, Gestão e Formação de Pessoal 

e Serviços Auxiliares se integram na Divisão de Recursos. Os dois serviços são tutelados 

pelo Administrador do IPG que, por sua vez, responde perante o presidente do IPG. 

 

1.2. Visão, Missão e valores do IPG 

 

Observar o propósito e a identidade de uma qualquer organização implica observar a 

Missão, a Visão e os Valores da mesma, pelo que nesta secção se apresentarão esses 

fundamentos relativos ao IPG. Assim: 

 

Visão 

 

O IPG pretende ser reconhecido como líder do desenvolvimento regional, em que os 

profissionais formados na instituição se distingam pela sua competência profissional, 

sentido de solidariedade, capacidade de servir responsavelmente a sociedade e atuação 

ética no trabalho, gerando conhecimento e uma presença cultural que contribua para a 

solução dos problemas regionais, num contexto global. 

 

Missão  

 

A missão do IPG consiste em formar profissionais altamente qualificados, com espírito 

empreendedor e sólidas bases humanistas, e contribuir para o desenvolvimento cultural, 

social e económico da região e do país, através de serviços formativos de qualidade 

sustentados em programas académicos pertinentes, com um modelo educativo baseado 

em competências.  
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Valores  

 

Equidade, integridade e responsabilidade: o IPG defende os princípios do respeito pela 

pessoa, da justiça social, da igualdade de oportunidades, da proteção da diversidade 

cultural, do rigor e honestidade cultural, da transparência e assunção de 

responsabilidades. 

Competência, qualidade e excelência: toda a comunidade do IPG assume um 

compromisso com os mais elevados padrões de qualidade intelectuais e éticos, no ensino 

e na aprendizagem, na formação e na investigação, bem como na prestação de serviços e 

na conduta em todas as atividades com particular relevância no desenvolvimento e 

impacto positivo na vida dos estudantes. 

Inovação, criatividade e empreendedorismo: o desenvolvimento do IPG passa por 

promover novas abordagens, responder de modo crítico e criativo aos desafios internos e 

externos, racionalizar e rentabilizar recursos e processos.  

Pluralismo, partilha e coesão: o IPG promove a cooperação e o intercâmbio em todos os 

domínios, considerando essencial alicerçar as relações entre escolas, congregar vontades 

e otimizar sinergias, valorizando as diferenças e o pluralismo de ideias. 
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Capitulo II: Atividades desenvolvidas no 

Departamento dos Recursos Humanos 
 

2.1. O Departamento de Recursos Humanos 

 

O departamento dos Recursos Humanos é constituído por 6 colaboradoras, duas das quais 

são responsáveis pela área dos Recursos Humanos relativa aos Serviços de Ação Social 

e as outras 4 são responsáveis pela restante dinâmica do IPG.  

Ao departamento de Recursos Humanos competem as seguintes tarefas: Contratação e 

Renovação de contratos, Assiduidade, Ajudas de Custo, Despesas conexas com a ADSE, 

Arquivo, Avaliação de Desempenho, entre outras. 

Seguidamente, apresento algum do trabalho feito durante o meu estágio. 

 

2.2. Análise de recibos de vencimento 

 

Os recibos de vencimento dos colaboradores do IPG são processados por via eletrónica, 

utilizando um aplicativo informático, o software PRIMAVERA. Observar o recibo de 

vencimento, enquanto output do processamento de salários pareceu-me uma tarefa 

interessante, na medida em que me permitiria refletir acerca de tabelas de vencimento e 

acerca dos descontos para a segurança social, bem como dos impostos a que estão sujeitos 

os vencimentos.  

Esse exercício foi feito sobre o recibo de vencimento de um Assistente Técnico e de um 

Professor Adjunto, que se descreve a seguir. Importa referir que redigir esta matéria 

exigiu consolidar muitos assuntos abordados em contexto de aula. 
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2.2.1. Análise de um recibo de vencimento- Assistente Técnico 

 

Esta tarefa revelou-se bastante interessante. Permitiu-me o contacto com a tabela das 

carreiras da administração pública, já que o valor da remuneração é atribuído a partir 

dessa tabela. Ainda, analisar o valor do subsídio da refeição e apurar os descontos 

associados a essa remuneração, desde os descontos para a segurança social, imposto sobre 

o rendimento de pessoas singulares (IRS), até aos relativos à ADSE (sistema de proteção 

na saúde).  

Vou concretizar este trabalho de análise de um recibo de vencimento através da descrição 

de um recibo relativo a um assistente técnico. (Anexo II)  Assim: 

O valor da remuneração decorre do valor constante na tabela das carreiras gerais, Lei n.º 

12-A/2008 de 27 de Fevereiro, revogada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de Junho. O assistente 

técnico em causa deve receber 789,54€, visto estar na 2ª posição remuneratória. 

 

Assistente 

Técnico 

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª 7.ª 8.ª 9.ª 

683,13 789,54 837,60 892,53 944,02 995,51 1047,00 1098,50 1149,99 

 

Tabela 1: Posições remuneratórias e respetivos vencimentos 

Fonte: Elaboração própria 

 

O funcionário, além deste valor da remuneração, tem direito ao subsídio de refeição. De 

acordo com a Portaria 1553-D/2008, de 31 de Dezembro, o valor que lhe é atribuído é de 

4,27€ por cada dia útil de trabalho. Este valor não é passível de descontos. 

Neste caso concreto, o recibo diz respeito ao mês de julho de 2014, o qual teve 23 dias 

úteis, logo o valor do subsídio de refeição a pagar é 98,21€, correspondente a 4,27 *23. 

Neste caso, houve 1 falta, assim sendo, o valor a receber de subsídio de refeição é 93,94€, 

o correspondente a 98,21 - 4,27.  
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Há que efetuar os descontos para a segurança social, segundo a tabela das taxas 

contributivas da segurança social do Código dos regimes contributivos do sistema 

Previdencial de Segurança Social, o valor do desconto a apurar é de 11% do vencimento 

base, visto tratar-se de um trabalhador por conta de outrem. Entretanto a entidade 

empregadora irá descontar 23,75% para a segurança social relativamente a este 

funcionário. 

 

Trabalhador por conta de outrem Entidade empregadora Trabalhador Global 

Trabalhadores em geral 23,75% 11% 34,75% 

 

Tabela 2: Taxas Contributivas  

Fonte: Elaboração própria, tabela das taxas contributivas 

 

Neste caso o recibo do funcionário apresenta como desconto para essa entidade de 86,85€, 

apurados assim, 789,54*0,11= 86,85€ 

No que se reporta ao desconto para ADSE, aplica-se um desconto de 3,5%, em 

conformidade com a Lei nº 30/2014, de 19 de Maio, este valor é igual para todos os 

beneficiários, assim sendo, 27,63€. 

Para efeitos do desconto para o IRS importa saber que o funcionário é casado e tem 2 

descendentes a seu cargo, assim, de acordo com a tabela de Retenção na Fonte para o 

continente- 2014, a taxa a aplicar é de 6,5%, em conformidade com a Tabela III - 

Trabalho dependente, Casado dois titulares, constante do Despacho n.º 706-A/2014, 

publicado em Diário da República, 2.ª série — N.º 10 — 15 de janeiro de 2014. (Anexo 

III) 

Hoje, em sede de IRS, há, ainda, lugar à aplicação da sobretaxa (Artigo 72.º-A Sobretaxa 

extraordinária 1 - Sobre a parte do rendimento colectável de IRS que resulte do 

englobamento nos termos do artigo 22.º, acrescido dos rendimentos sujeitos às taxas 
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especiais constantes dos n.os 3, 4, 6 e 10 do artigo 72.º, auferido por sujeitos passivos 

residentes em território português, que exceda, por sujeito passivo, o valor anual da 

retribuição mínima mensal garantida, incide a sobretaxa extraordinária de 3,5%. CIRS-

2014). Esta sobretaxa só, posteriormente, após se ter procedido ao total dos descontos à 

remuneração base se aplica e depois de se ter subtraído 485€ (valor da retribuição mínima 

mensal garantida) a esse valor líquido do funcionário. Neste caso vinha: Valor líquido de 

descontos e impostos 624,06€ (=789,54- (86,85-51-27,631); Valor do remanescente para 

além da retribuição mínima mensal garantida 139,06 (624,06-485), (RMMG=485€) e por 

fim o valor da sobretaxa 4,86€* (139,06*0,035), arredondada para 4 € em conformidade 

com o estipulado (Os arredondamentos da sobretaxa são feitos para a unidade de euros 

inferior, Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro – Lei do Orçamento de Estado para 2014).  

O recibo inclui uma parcela relativa ao duodécimo do subsídio em obediência ao 

estipulado na Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro – Lei do Orçamento de Estado para 

2014, no seu Artigo 35.º “Pagamento do subsídio de Natal 1 - Durante o ano de 2014, o 

subsídio de Natal ou quaisquer prestações correspondentes ao 13.º mês a que tenham 

direito, nos termos legais, as pessoas a que se refere o n.º 9 do artigo 33.º, é pago 

mensalmente, por duodécimos. 2 - O valor do subsídio de Natal a abonar às pessoas a 

que se refere o n.º 9 do artigo 33.º e nos termos do número anterior, é apurado 

mensalmente com base na remuneração relevante para o efeito, nos termos legais, após 

a redução remuneratória prevista no mesmo artigo. 3 - O regime fixado no presente 

artigo tem natureza imperativa e excecional, prevalecendo sobre quaisquer outras 

normas, especiais ou excecionais, em contrário e sobre instrumentos de regulamentação 

coletiva de trabalho e contratos de trabalho, não podendo ser afastado ou modificado 

pelos mesmos”. O valor é de 65,80€, calculados a partir da remuneração base, 789,54€, 

dividida por 12 (os meses do ano). 

Este duodécimo vai implicar descontos para a Segurança Social, ADSE e IRS, calculados 

da mesma forma. Assim há que apurar sobre os duodécimos os descontos para a: 

Segurança Social 7,24€ (65,8*0,11) 

ADSE 2,3€ (65,8*0,035) 

                                                           
1 Descontos 
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 SOBRETAXA IRS 4€ (65,8* 0,065) 

Finalmente apura-se o Vencimento Líquido: 949,28-184,02= 765,26€ 

Valor Bruto das remunerações: 789,54+93,94+65,80= 949,28€ 

Deduções: 86,85+51,00+27,63+5,00+7,24+4,00+2,30= 184,02€ 

 

2.2.2. Análise de um recibo de vencimento- Professor Adjunto 

O valor da remuneração dos professores é estabelecida por categorias. As categorias  e 

respetivos escalões estão previstos no anexo n.º2 do DL 408/89 de 18 de Novembro. 

O cálculo feito é o seguinte: Toma-se o valor do índice 100, que é, 1636,83€, e multiplica-

se pelo escalão a que pertence. 

 

Docentes Ensino Superior Politécnico 1636,83€ 

 

Tabela 3: Sistemas remuneratórios – Índice 100  

Fonte: Elaboração própria 

 

Neste exemplo, a remuneração auferida pelo docente é de 3682,87€, (Anexo IV) visto ser 

por categoria denominado professor adjunto, encontrar-se no 4º escalão e pertencer ao 

índice 225, conforme ilustra a tabela de vencimento dos docentes do Ensino Superior 

Politécnico constante da figura 2 que se segue: 

 

Docente do Ensino Superior Politécnico (Índice 100:  1.636,83€) 

Professor  Adjunto 185 195 210 225 

3.028,14€ 3.191,82€ 3.437,34€ 3.682,87€ 

 

Tabela 4: Vencimento de um professor adjunto do Ensino Superior Politécnico 

Fonte: Elaboração própria 
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O funcionário, além deste valor da remuneração, tem direito ao subsídio de refeição. De 

acordo com a Portaria 1553-D/2008, de 31 de Dezembro, o valor que lhe é atribuído é de 

4.27€ por cada dia útil de trabalho. Este valor não é passível de descontos. 

Neste caso concreto, o recibo diz respeito ao mês de julho de 2014, o qual teve 23 dias 

úteis, logo o valor do subsídio de refeição a pagar é 98,21€, correspondente a 4.27 *23. 

Neste caso, houve 1 falta, assim sendo, o valor a receber de subsídio de refeição 98,21-

4,27= 93,94€ 

No que se reporta ao desconto para ADSE, aplica-se um desconto de 3,5%, em 

conformidade com a Lei nº 30/2014, de 19 de maio, este valor é igual para todos os 

beneficiários. ADSE 128,90€  

Para efeitos do desconto para o IRS importa saber que o funcionário não casado e não 

tem descendentes a seu cargo, assim, de acordo com a tabela de Retenção na Fonte para 

o continente- 2014, a taxa a aplicar é de 30,50%, em conformidade com a Tabela I - 

Trabalho dependente, Não casado e 0 dependentes, constante do Despacho n.º 706-

A/2014, publicado em Diário da República, 2.ª série — N.º 10 — 15 de janeiro de 2014 

(Anexo V). 

Hoje, em sede de IRS, há, ainda, lugar à aplicação da sobretaxa (Artigo 72.º-A Sobretaxa 

extraordinária 1 - Sobre a parte do rendimento colectável de IRS que resulte do 

englobamento nos termos do artigo 22.º, acrescido dos rendimentos sujeitos às taxas 

especiais constantes dos n.os 3, 4, 6 e 10 do artigo 72.º, auferido por sujeitos passivos 

residentes em território português, que exceda, por sujeito passivo, o valor anual da 

retribuição mínima mensal garantida, incide a sobretaxa extraordinária de 3,5%. CIRS-

2014). Esta sobretaxa só, posteriormente, após se ter procedido ao total dos descontos à 

remuneração base se aplica e depois de se ter subtraído 485€ (valor da retribuição mínima 

mensal garantida) a esse valor líquido do funcionário. Neste caso vinha: Valor líquido de 

descontos e impostos 1540,85€ (=3682,87- (1123+405,12+128,902); Valor do 

remanescente para além da retribuição mínima mensal garantida 1540,85 (2025,85-485), 

(RMMG=485€) e por fim o valor da sobretaxa 53,93* (1540,85*0,035), arredondada para 

53 € em conformidade com o estipulado (Os arredondamentos da sobretaxa são feitos 

                                                           
2 Descontos 
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para a unidade de euros inferior, Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro – Lei do 

Orçamento de Estado para 2014).  

O recibo inclui uma parcela relativa ao duodécimo do subsídio em obediência ao 

estipulado na Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro – Lei do Orçamento de Estado para 

2014, no seu Artigo 35.º “Pagamento do subsídio de Natal 1 - Durante o ano de 2014, o 

subsídio de Natal ou quaisquer prestações correspondentes ao 13.º mês a que tenham 

direito, nos termos legais, as pessoas a que se refere o n.º 9 do artigo 33.º, é pago 

mensalmente, por duodécimos. 2 - O valor do subsídio de Natal a abonar às pessoas a 

que se refere o n.º 9 do artigo 33.º e nos termos do número anterior, é apurado 

mensalmente com base na remuneração relevante para o efeito, nos termos legais, após 

a redução remuneratória prevista no mesmo artigo. 3 - O regime fixado no presente 

artigo tem natureza imperativa e excecional, prevalecendo sobre quaisquer outras 

normas, especiais ou excecionais, em contrário e sobre instrumentos de regulamentação 

coletiva de trabalho e contratos de trabalho, não podendo ser afastado ou modificado 

pelos mesmos”. O valor é de 306,91€, calculados a partir da remuneração base, 3682,87€, 

dividida por 12 (os meses do ano). 

Este duodécimo vai implicar descontos para a CGA, ADSE e IRS, calculados da mesma 

forma. Assim há que apurar sobre os Duodécimos os descontos para a: 

CGA 33,76€ (306,91*0,11) 

ADSE 10,74€ (306,91*0,035) 

IRS 93€ (306,91* 0,305)  

Finalmente apura-se o Vencimento Líquido: 4083,72-1851,52= 2232,20€ 

Valor Bruto das remunerações: 3682,87+93,94+306,91= 4083,72€ 

Deduções: 1123+405,12+128,90+53+93+33,76+10,74+4= 1851,52€ 
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2.3. Mapa de Assiduidade 

 

O Mapa de Assiduidade é individual, reporta-se a cada colaborador, e é anual. No início 

de cada novo ano é feita uma nova folha de assiduidade. (Anexo VI) 

O nome do colaborador e o número identificativo do mesmo é aposto no cabeçalho da 

folha de assiduidade por forma a permitir a individualização. A folha de assiduidade visa 

registar as faltas dadas ao longo do ano, incluindo as férias. 

O objetivo deste mapa é possibilitar o apuramento da antiguidade de cada colaborador. 

As faltas justificadas, tal como o nome indica, são faltas dadas pelo colaborador, que 

estando previstas na lei podem ser facilmente justificadas pelo mesmo. São faltas que não 

são passíveis de qualquer penalização para o colaborador, desde que não ultrapassem os 

30 dias durante o ano respetivo, caso aconteça, todos os dias que ultrapassem os 30 dias 

serão descontados na antiguidade.  

As faltas consagradas na lei como configurando faltas justificadas, são as seguintes: 

 Casamento; 

 Falecimento de familiar; 

 Assistência a familiar; 

 Tratamento ambulatório; 

 Deslocação à escola de filhos menores; 

 Doação de sangue; 

 Bolseiro ou equiparado; 

 Candidatos a eleições para cargos públicos;  

 Consultas;  

 Maternidade/ Paternidade; 

 Nascimento; 

 Adoção; 

 Doença; 

 Acidente em serviço; 

 Cumprimento de obrigações. 
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A antiguidade é um instrumento indispensável ao cálculo dos dias de férias e do tempo 

de serviço de cada colaborador. Por exemplo, até à Lei nº35/2014, as férias de um 

funcionário com 50 anos de idade e 30 anos de serviço eram de 30 dias, resultante do 

seguinte apuramento (25 (normal) + 2 (idade) + 3 (antiguidade)), passando agora a ter 

direito apenas a 25 dias, decorrentes do novo cálculo (22 (normal) + 3 (antiguidade)). A 

lei alterou os dias-base do direito de gozo, passando de 25 dias para 22 dias, manteve o 

acréscimo de dias devido pela antiguidade (1 por cada 10 anos de serviço) e fez 

desaparecer os dias de férias que se acumulavam por via da idade. 

De acordo com o artigo 192º, da Lei n.º59/2008, de 11 de Setembro, acerca das faltas 

injustificadas pode-se sistematizar os seguintes aspetos: 

1 — As faltas injustificadas constituem violação do dever de assiduidade e determinam 

perda da remuneração correspondente ao período de ausência, o qual será descontado 

na antiguidade do trabalhador. 

2 — Tratando-se de faltas injustificadas a um ou meio período normal de trabalho 

diário, imediatamente anteriores ou posteriores aos dias ou meios dias de descanso ou 

feriados, considera -se que o trabalhador praticou uma infração grave. 

3 — No caso de a apresentação do trabalhador, para início ou reinício da prestação de 

trabalho, se verificar com atraso injustificado superior a trinta ou sessenta minutos, 

pode a entidade empregadora pública recusar a aceitação da prestação durante parte 

ou todo o período normal de trabalho, respetivamente. 

 

2.4. Estatísticas do Absentismo dos Colaboradores Não- Docentes 

 

As estatísticas do absentismo foram feitas maioritariamente com base nos mapas de 

assiduidade entre os anos de 2012 a Outubro de 2014. 

Procedeu-se a um processo de averiguação individual, que consistia em apurar as faltas 

dadas por ano, referentes a doença, internamento, acompanhamento familiar, etc, 

recorrendo aos processos individuais de cada colaborador, não-docente. Posteriormente, 

agregavam-se as faltas e para cada categoria somavam-se os valores. 
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Apresento de seguida a tabela que resultou da contagem que realizei para o período acima 

referido. Os valores constantes da mesma são valores médios mensais. Optei por dividir 

o ano de 2013. Essa divisão tem a ver com uma mudança legislativa do horário de trabalho 

semanal ocorrida nesse ano. Passou das 35 horas/semana (presentes nos primeiros nove 

meses de 2013, coluna 20131) para as 40 horas/semana (em vigor nos últimos três meses, 

coluna 20132). Relativamente ao ano de 2014 a média mensal é feita com base em 10 

meses, uma vez que se refere a dados recolhidos até outubro desse ano. 
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Anos 2012 2013(1) 2013(2) 2013 (média 

ponderada) 

2014 

Número de 

colaboradores/ 

Faltas 

 

127 

Colaboradores 

 

125 Colaboradores 

 

116 

Colaboradores 

Consultas 173,92h 

 

139,78h 148,68h 142,01h 144,51h 

Atestado 546,58h 

 

310,33h 466,67h 349,42h 478,40h 

Assistência à 

família <10 

29,75h 48,22h 2,67h 36,83h 12h 

Assistência à 

família >10 

3,50h 0h 0h 0h 0h 

Acidente em 

Serviço 

0h 42,67h 0h 42,67h 17,60h 

Formação 

 

59,76h 101,11h 25,68h 82,25h 67,55h 

Informação 

Escolar 

6,92h 12,67h 8,01h 11,51h 10,02h 

Falecimento de 

Familiar 

24,50h 42,78h 21,33h 37,42h 22,40h 

Internamento 

 

47,50h 44,33h 98,67h 57,92h 6,40h 

Função 

Autárquica 

5,83h 2,01h 12,37h 4,60h 24,54h 

Parentalidade 

 

107,92h 0h 25,67h 25,67h 0h 

Greve 

 

0,58h 10,11h 26,67h 14,25h 0h 

Trabalhador – 

estudante 

18,67h 10,89h 1,33h 8,50h 12,40h 

Licença sem 

vencimento 

184h 0h 0h 0h 0h 

Tabela 5: Faltas dadas pelos funcionários não docentes do IPG  

Fonte: Elaboração própria 
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Para que se pudesse analisar a tendência do absentismo entre anos e, em particular, no 

ano 2013, no período do horário das 40h era importante conhecer o efetivo de 

colaboradores nesses anos. Os números como ilustra a tabela 5 de 2012 para 2013 são 

muito próximos. Efetivamente de 2013 para 2014 é que decresceu significativamente. 

Nas faltas dadas com maior frequência, como é o caso das consultas e dos atestados, 

valores registados revelam um decrescimento, mesmo considerando a redução dos 2 

colaboradores, ainda assim, quer as consultas, quer os atestados, apresentam números 

bastante mais significativos nos últimos 3 meses de 2013, coincidentes com o horário das 

40h. A natureza dessas faltas, associadas a questões de saúde não permitem inferir que 

esse acréscimo decorra da maior sobrecarga horária. Já de 2013 para 2014 regista-se um 

aumento de horas/mês em consultas. Tendo por base os 116 colaboradores, o número de 

horas só se manteria se a média anual fosse de 131,8 horas, o que não se verifica. Em 10 

meses já totaliza 144,5 horas. 

Podemos observar, que nas faltas dadas para Assistência à família <10 anos, em 2013, 

houve um aumento razoável, não podemos deduzir, que este aumento foi derivado ao 

aumento das horas de serviço, tanto mais que a coluna 20132 o corrobora. Apenas 

podemos deduzir haver mais crianças a justificar essas faltas. Em 2014 esse valor viu se 

decrescido para mais de metade. 

As faltas relativas à formação de 2012 para o ano de 2013 aumentaram 

significativamente. Poderemos ver este facto como positivo, visto que, os colaboradores 

tiveram oportunidade de aprofundar conhecimentos nas suas áreas de trabalho ou 

adaptarem-se a novos assuntos e as novas tecnologias. Em 2014, a média mensal deste 

tipo faltas reduziu, pode ter acontecido que não tenha havido necessidade de seguir essa 

tendência em 2014, talvez por ter ocorrido no ano de 2013 um aumento do número de 

horas de formação de cerca de 36% face ao ano de 2012. 

As faltas devidas à parentalidade baixaram de 2012 para 2013 e eram nulas nos primeiros 

10 meses de 2014. Este facto pode indiciar, quer um menor número de nascimentos, quer 

uma fraca adesão dos pais a essa licença. 
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Quando se fala em licenças sem vencimento, o colaborador ausenta-se do seu posto de 

trabalho, sem ser remunerado. Quando regressa, volta ao seu posto de trabalho e passa a 

ser remunerado novamente. Nos anos observados, só há um período em que um 

colaborador se ausenta que é no ano de 2012 durante 4 meses. 

 

2.5. Ajudas de Custo 

 

As ajudas de custo são uma compensação, considerada como um complemento ao 

ordenado, que visa compensar os funcionários de uma qualquer organização, com 

rendimentos de trabalho dependente, das despesas de deslocações que este tenha ao 

serviço da sua entidade patronal. Podem ser aplicadas sob a forma de estadia completa ou 

apenas nas dormidas/refeições. 

Em suma, este tipo de ajudas que vão para além da remuneração base assumem uma 

especial relevância enquanto mecanismo preferencial para suportar os custos adicionais 

incorridos pelos colaboradores no desempenho das suas tarefas, isto é, deslocações para 

o exterior do seu local de trabalho ao serviço da sua organização. 

No caso dos trabalhadores a exercer funções públicas, caso estejam deslocados do seu 

domicílio por razões de serviço público têm direito a receber ajudas de custo e transporte, 

conforme legislado no Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de Abril, o qual tem sofrido 

atualizações sucessivas, por força da necessidade de controlo do défice orçamental, no 

quadro do PEC, Plano Estabilidade e Crescimento, sendo a versão mais recente a 

publicada na Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro.  

Neste contexto o IPG, enquanto entidade empregadora, procede à remuneração de ajudas 

de custo, sempre que um colaborador ou um docente se ausentem do seu serviço para 

fazerem serviço externo. No caso dos docentes, a situação de deslocação de serviço mais 

comum é a que decorre da prestação de serviço letivo na escola sita na vila de Seia. Assim 

quando os docentes vão lecionar à Escola Superior de Turismo e Hotelaria (Seia), e caso 

utilizem a sua viatura, o Instituto Politécnico, calcula a ajuda ao transporte aplicando a 

lei, na data em que o estágio decorria esses cálculos efetuavam-se em conformidade com 

o Decreto-lei nº. 137/2010, de 28 de Dezembro. 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=673&tabela=leis&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=673&tabela=leis&so_miolo=
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Seguidamente apresenta-se um exemplo de um boletim itinerário (verso e frente) (Anexos 

VII e VIII) preenchido por um docente que se deslocou três vezes, num mês, a Seia para 

lecionar, de acordo com os quilómetros percorridos (ida e volta, 134 km). É sobre essa 

informação que se apura o subsídio de viagem, tendo em conta o valor da distância, 

importa, também, observar a hora de partida e a hora de chegada, já que serão 

determinantes para que lhe sejam atribuídas ajudas de custo. Este sistema só se aplica a 

deslocações diárias superiores a 20km do local de residência ou para deslocações por dias 

sucessivos, que incluam dormida, aplica-se a deslocações superiores a 50km (artigo 6.º 

do Decreto-lei n.º 106/98 de 24 de Abril, alterado com a Lei nº.66 B/2012) 

Assim, de acordo com a legislação em vigor os 134 km diários, percorridos 3 vezes nesse 

mês, serão pagos ao valor de 0,11€ por quilómetro, o que gera o valor de 44,22 € constante 

do verso do boletim itinerário em análise (figura 2), como Anexo VII. 
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Figura 2: Exemplo de ajudas de custo (verso) 

Fonte: Boletim Itenerário do IPG 
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Entretanto em dois desses dias, a deslocação incluiu o período da hora de almoço, prevista 

entre as 13h às 14h, o que exigirá a aplicação da alínea a) do artigo 8.º (Condições de 

atribuição do abono da ajuda de custo) “Nas deslocações diárias abonam-se:25% da 

ajuda de custo diário, se a deslocação abranger o período entre as 13 e as 14 horas” 

(Anexo IX). 

Os valores das ajudas de custo, em território nacional, para trabalhadores que exercem 

funções públicas, que constituem também valores limite para efeitos de isenção de 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), são, desde 29 de Dezembro 

de 2010, com as reduções operadas pelo Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de Dezembro: 

€ 50,20 para remunerações base superiores ao valor do nível remuneratório 18 e € 43,39 

para remunerações base que se situam entre os valores dos níveis remuneratórios 18 e 9 

(Anexo X). 

Os níveis remuneratórios referidos são os da tabela remuneratória única dos trabalhadores 

que exercem funções públicas, aprovada pela Portaria n.º 1153-C/2008, de 31 de 

Dezembro, com efeitos também a partir de 1 de Janeiro de 2009, a que correspondem, 

respetivamente, as retribuições que a seguir se indicam: € 1355,96 (nível 18) e € 892,53 

(nível 9). 

Em linha com a legislação suprarreferida, há que aplicar a cotação de 25% ao valor de  

€ 50,20, obtendo-se o valor de €12,55, que pelos dois dias perfaz €25,10. A este valor há 

que deduzir o subsídio de refeição (€4,27 a que o trabalhador tem direito). Obtém-se o 

valor de €16,57 constante do exemplo de boletim itinerário (face) ilustrado na figura 3. 
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Figura 3: Exemplo de ajudas de custo (frente) 

Fonte: Boletim Itenerário do IPG  
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2.6. Arquivo  

 

A tarefa de arquivo foi executada no gabinete das colaboradoras, arquivando novos 

documentos de cada colaborador no seu processo individual. 

No arquivo dos serviços centrais do Instituto Politécnico da Guarda foi feito arquivo de 

algumas pastas mais antigas e consulta de processos, para confirmação e justificação de 

faltas dadas anteriormente, para contagem de antiguidade. 

O arquivo é um processo que ao contrário do que se pensa, é uma tarefa útil e importante 

para o departamento.  

Poderá servir tanto para a atualidade, como para consultar dados antigos. 

Caso surjam dúvidas acerca de pagamentos ou faltas que na altura poderiam contar para 

a antiguidade, o colaborador dirige-se até ao arquivo, à pasta do ano em questão e analisa-

se as faltas dadas e as respetivas justificações. 

Para a atualidade é importante para a consulta de datas de término de contrato, para 

posterior renovação e também as faltas e sua respetiva justificação. 
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Conclusão 
 

“Numa sociedade com base no conhecimento, por definição é necessário que você seja 

estudante a vida toda."  

Tom Peters 

 

Para mim, foi muito gratificante poder trabalhar com a equipa do departamento de 

Recursos Humanos do Instituto Politécnico da Guarda. Foi um período muito benéfico 

para mim, visto que, aprendi bastante, e apliquei muitos dos temas lecionados ao longo 

do meu percurso académico no curso de Gestão de Recursos Humanos. 

Fui acolhida como uma nova colaboradora, a quem tinham que ensinar da maneira mais 

correta, para proximamente trabalhar sozinha, e assim foi, desenvolvi tarefas sozinha, em 

que depois era supervisionada pelas colaboradoras. 

Fiz um balanço positivo de todas as tarefas realizadas durante o estágio bem como das 

aprendizagens obtidas. Primeiro, porque se trata de uma área que me desperta um grande 

interesse. Além disso, como quase licenciada no curso de Gestão de Recursos Humanos, 

possibilitou um contacto mais próximo com a realidade do mercado de trabalho e 

aquisição de alguma experiência que, no futuro, poderá ser muito útil. 

O estágio foi um marco muito importante para mim, pois fez de mim uma pessoa 

diferente, percebendo uma nova perspetiva, a do mundo laboral na área dos Recursos 

Humanos e também numa estrutura organizacional. 

Com este estágio e relatório, finalizo a minha licenciatura em Gestão de Recursos 

Humanos, com o objetivo de seguir para o mestrado em Sistemas Integrados de Gestão, 

visto ser para mim, uma área excelente para prosseguir o meu percurso académico. 
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