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Anexo H 

Cálculo dos indicadores constituídos a partir do Balanço Social 
Domínios de 
análise Indicadores Cálculo 

Gestão do 
emprego e da 
mobilidade 

Evolução do efectivo (%) N. º de trabalhadores ao serviço [em Dezembro - em 
Janeiro]/ N.º de trabalhadores ao serviço em Janeiro 

   
Sexo Taxa de emprego masculina (%) N.º de trabalhadores sexo masculino/  

N.º de trabalhadores ao serviço 
    Taxa de emprego feminina (%) N.º de trabalhadores sexo feminino/  

N.º de trabalhadores ao serviço 
   
Idade Taxa de emprego por grupos etários (%) N.º de trabalhadores por grupo etário/  

N.º de trabalhadores ao serviço 
    Nível etário mediano Li (IC) +[ [ n/2 – Fi ac. (IC-1) ]/ Fi ac. (IC) ]x ai (IC) 
    Nível etário médio ∑ fi x ai/ N.º de trabalhadores ao serviço 
    Taxa de emprego de jovens (%) N.º de trabalhadores menores de 25 anos de idade/ 

N.º de trabalhadores ao serviço 
   
Escolaridade Taxa de inabilitação escolar (%) N.º de trabalhadores com escolaridade inferior ao 2º 

ciclo do ensino básico/ N.º de trabalhadores ao 
serviço 

    Taxa de escolaridade ao nível do 2º ciclo 
do ensino básico (%) 

N.º de trabalhadores com o 2º ciclo do ensino básico/ 
N.º de trabalhadores ao serviço 

    Taxa de escolaridade ao nível do 3º ciclo 
do ensino básico (%) 

N.º de trabalhadores com o 3º ciclo do ensino básico/ 
N.º de trabalhadores ao serviço 

    Taxa de escolaridade secundária (%) N.º de trabalhadores com o ensino secundário/ N.º 
de trabalhadores ao serviço 

    Taxa de escolaridade média e superior 
(%) 

N.º de trabalhadores com o ensino médio e superior/ 
N.º de trabalhadores ao serviço 

   
Qualificação Taxa de emprego por níveis de 

qualificação (%) 
N.º de trabalhadores por nível de qualificação/                     
N.º de trabalhadores ao serviço 

   
Antiguidade Taxa de emprego por níveis de 

antiguidade (%)  
N.º de trabalhadores por nível de antiguidade/ 
N.º de trabalhadores ao serviço 

   
Vínculos 
contratuais 

Taxa de trabalhadores efectivos (%) N.º de trabalhadores contratados a título permanente/ 
N.º de trabalhadores ao serviço 

    Taxa de trabalhadores contratados a 
termo certo (%) 

N.º de trabalhadores contratados a termo certo/                            
N.º de trabalhadores ao serviço 

    Taxa de trabalhadores contratados a 
termo certo por níveis de qualificação 
(durante o ano) (%) 

N.º de trabalhadores contratados a termo certo por 
nível de qualificação/ N.º de trabalhadores ao serviço 

   
Movimentos dos 
RH 

Taxa de saídas (%)  Total de saídas/ N.º de trabalhadores ao serviço 

    Taxa de promoções (%) N.º de trabalhadores promovidos/ N.º de 
trabalhadores ao serviço 

    Taxa de promoções por níveis de 
qualificação (%) 

N.º de trabalhadores promovidos por nível de 
qualificação/ N.º total de trabalhadores promovidos 

   Tempo de 
trabalho 

Taxa de absentismo (%) 
 

N.º de horas de trabalho perdidas por ausência/ 
Potencial máximo anual (horas trabalháveis) 

    Taxa de trabalho suplementar (%) Horas de trabalho suplementar/  
Horas efectivamente trabalhadas 
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Domínios de 
análise Indicadores Cálculo 

Gestão das 
remunerações  

Ganho ou custo salarial directo anual (€) Salário directo (salário base + subsídios e prémios 
regulares) + subsídios e prémios irregulares + 
pagamentos em géneros) 

    Salário base médio anual (€) Salário base/ Efectivo médio 
    Remuneração média anual (€) Ganho ou custo salarial directo/ Efectivo médio 
    Leque salarial líquido Maior salário base líquido/ Menor salário base líquido 
    Leque salarial interpretativo Maior salário base líquido (após excluídos os 5% 

mais elevados)/ Menor salário base líquido (após 
excluídos os 5% mais baixos) 

    Carga salarial ou quota-parte das 
despesas gerais com pessoal no VAB 
(%) 

Custos com pessoal/ VAB 
  

    Benefícios sociais anuais per capita (€) Despesas com benefícios sociais/ Efectivo médio 
    Quota-parte das despesas com 

benefícios sociais nas despesas com o 
pessoal (%) 

Total das despesas com benefícios sociais/ Custos 
com o pessoal 

   
Gestão da 
formação 

Taxa de participação em acções de 
formação profissional (%) 

N.º de trabalhadores abrangidos por acções de 
formação profissional/ Efectivo médio 

    Taxa de participação em acções internas 
de formação profissional (%) 

N.º de trabalhadores abrangidos por acções internas 
de formação profissional/ Efectivo médio 

    Taxa de participação em acções externas 
de formação profissional (%) 

N.º de trabalhadores abrangidos por acções externas 
de formação profissional/ Efectivo médio  

    Taxa de participação em acções de 
formação profissional por níveis de 
qualificações (%) 

N.º de trabalhadores abrangidos por acções de 
formação profissional por nível de qualificação/ N.º 
de trabalhadores ao serviço por nível de qualificação 

    Incidência da formação profissional 
(horas/ trabalhador) 

N.º total de horas dispensadas em formação 
profissional/ N.º de trabalhadores ao serviço 

    Incidência das horas não trabalhadas por 
formação profissional no total de horas de 
formação profissional (%) 

Total de horas não trabalhadas por formação 
profissional/ Total de horas dispensadas em 
formação profissional 

    Quota-parte das despesas com formação 
profissional nas despesas com o pessoal 
(%) 

Total dos custos com formação profissional/ 
Custos com o pessoal 

 


