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RESUMO  

O presente trabalho teve por objectivo aferir do conhecimento e do entendimento da parte 

das entidades patronais referente à obrigação das mesmas pela prestação anual de 

informação sobre a actividade social da empresa, actualmente conhecida como relatório único. 

Procurou-se ainda, dentro do âmbito deste estudo, apresentar uma proposta que visasse 

aumentar a aderência do referido relatório, por parte das empresas. 

Tendo em vista a prossecução destes objectivos, desenvolvemos uma metodologia que 

passava inicialmente pela elaboração de um questionário e o seu consequente envio a uma 

série de empresas, questionário esse que procurava aferir da percepção dos gestores das 

empresas sondadas, para a realidade que se pretendia ajuizar. Assim procedemos a uma 

amostragem, obtida aleatoriamente de um conjunto de micro empresas (em número de 40), a 

quem o mesmo foi enviado. 

Os resultados obtidos através das respostas recebidas, permitiram detectar alguns 

problemas, nomeadamente no que concerne à informação sobre o relatório único, a dever ser 

prodigalizado pelas autoridades consideradas competentes para o efeito, junto da generalidade 

das empresas, nomeadamente das microempresas. Detectámos assim uma gritante falta de 

informação, por parte daqueles a quem competiria fazê-lo, leia-se as entidades governamentais 

que supervisionam e controlam todo o processo. Constatou-se igualmente que uma grande 

maioria das entidades patronais desconhece de quem é a responsabilidade pela entrega do 

referido relatório, assim como da existência de coimas pela sua não entrega. Tendo sido 

detectada ainda a noção, da parte dos inquiridos, da inexistência de qualquer utilidade pela 

elaboração e entrega deste relatório. 

A partir das conclusões obtidas e tendo em conta a perspectiva da parte das entidades 

patronais, fazem-se várias propostas de melhoria dos processos de divulgação e comunicação 

da matéria referente ao relatório único, por parte das entidades a quem o mesmo deva 

competir, a saber, os serviços dos diferentes ministérios envolvidos directamente no processo. 

 

Palavras-Chave: relatório único, entidades patronais, estratégia, recursos humanos 

 

ABSTRACT 

The purpose of this production, was to check the knowledge of the employers relative to 

perform one’s duty, by the annual report concerning the social activity of the enterprise, in our 

days knows as single report. The second point of our propose was to tender a suggestion to 

have in view to increase the compliance above-mentioned report by the employer. 

With intention to perform this task, we develop the working up of a project, with a elaboration 

of one questionnaire and the following sending to the series of enterprises, for to check the 

understanding of the regard information. With this method we random forty (40) micro 

enterprises. The results of this task, to disclose some problems, as the poor information, to form 

by the official personage, near the employer. 
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We detect also, that many employer not known who is the responsibility to perform this task, 

as the send the single report, to the official personage, as the lack of knowledge of the penalty 

for the not delivery or presentation of documents. In the same time, many employers, do not 

believe about the benefit of this report. In succession of our work, we do some proposal for to 

improve the process of diffusion and communication about this subject, by the public entities 

near the employers. 

 

Keywords: single report, employers, strategy, human resources.  
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INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS DO TRABALHO 

 
As exigências de índole burocráticas/administrativas a que são submetidas as 

empresas que compõem o tecido empresarial português têm aumentado de ano para 

ano, obrigando a múltiplas actividades não directamente relacionadas com a estratégia 

e missão. Parte-se do pressuposto que toda a empresa deve ser sustentável, 

cumprindo o melhor possível os seus objectivos e missão. Assim, numa perspectiva 

ecléctica, estas devem atender às necessidades dos seus sócios/accionistas, à 

comunidade mais alargada, e aos consumidores e colaboradores. Numa concepção 

global e ecologicamente saudável, toda a empresa deverá englobar e ter a 

preocupação de assumir uma vertente social, económica e ambiental. 

Ao analisar a composição do tecido empresarial português, pode-se constatar uma 

predominância das microempresas, como fica patente em documento oficial: “as 

microempresas assumiram um papel preponderante pesando 85,6% no total de 

sociedades, reflectindo um tecido empresarial constituído maioritariamente por 

empresas com menos de 10 trabalhadores” (INE:2000). Assumindo que uma larga 

percentagem é constituída apenas por gerentes, conseguirão estes cumprir todas as 

exigências legalmente estabelecidas e ainda ter uma empresa sustentável?  

Tais obrigações/exigências são muitas vezes encaradas como um gasto e não 

como um ganho. São de vária ordem: declarativas e de pagamento, fiscais e 

contabilísticas, de medicina no trabalho, de seguros, e de prestação anual de 

informação sobre a actividade social da empresa. Ora, tratando-se de microempresas, 

com parcos recursos na área de pessoal, é legítimo perguntar se a empresa tem 

capacidade de resposta e conhecimento suficiente para tantas exigências em áreas 

tão distintas. 

Neste trabalho a ênfase é na obrigação da prestação anual de informação sobre a 

actividade social da empresa. A Portaria nº 55/2010 de 21/01 congrega toda a 

informação a ser prestada, anteriormente dispersa e avulsa por diversa legislação. A 

referida portaria instituí, assim, o designado “relatório único” (RU). A instituição da 

obrigatoriedade do cumprimento deste preceito, para as empresas, tem gerado algum 

conflito e discórdia entre as várias entidades em presença, pelo que se afigura 

importante saber qual a opinião das EP sobre este relatório. 

O objectivo deste trabalho é também analisar o RU enquanto ferramenta de gestão, 

assim como explorar a posição das empresas face ao RU. Será que este pode 

constituir algum valor para a organização empresarial de onde o mesmo emana, 

através da informação recolhida e contida no mesmo? Será que as EP têm a noção do 

que é ou do que se pretende com este relatório? Será que têm a noção da quantidade 
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e qualidade da informação/indicadores que se podem retirar deste relatório e de como 

se pode usar esta informação em prol da organização? 

Este trabalho procura dar resposta a algumas destas questões, assim como busca 

elucidar as EP relativamente às suas obrigações neste âmbito. Pretende-se também 

demonstrar às próprias empresas, o benefício que se pode retirar deste relatório.  

Pretende-se ainda criar um relatório de gestão dirigido para as EP, que alavanque a 

sua própria estratégia. 

Em primeiro lugar irá ser apresentada uma resenha histórica de legislação laboral 

superveniente ao longo dos tempos e quais são as que ainda prevalecem. 

Posteriormente será explicado o método utilizado na parte empírica e justificado o 

porquê da sua escolha. Seguidamente serão apresentados os resultados e respectiva 

análise, e por último será feita a proposta de projecto do presente trabalho. 

2 
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ENQUADRAMENTO 

 
Em primeiro lugar e no que concerne à realidade nacional será importante perceber 

quais as motivações de origem política e social que determinaram a constituição do 

actual Ministério do Trabalho e da Segurança Social, assim como os vários serviços 

dele dependentes, quais eram as obrigações existentes em termos de legislação 

laboral superveniente ao longo dos tempos e quais são as que ainda prevalecem. Pelo 

que se passará de seguida a uma resenha histórica dos mesmos, nos aspectos que se 

prenderão com o objecto do presente trabalho. 

 
1.1. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

 
Em 16 de Março de 1916, de acordo com a Lei nº 494, foi criado o Ministério do 

Trabalho e Previdência Social. Em 21 de Abril do mesmo ano foi publicado o Decreto 

nº 2354 que enuncia no artigo 1º a orgânica do referido Ministério: 

a) Direcção Geral do Trabalho; 

b) Direcção Geral de Previdência Social; 

c) Inspecção do Trabalho; 

d) Inspecção de Previdência Social; 

e) Administração Geral dos Correios e Telégrafos; 

f) Administração do Porto de Lisboa; 

g) Administração dos Caminhos de Ferro do Estado; 

h) Direcção Fiscal da Exploração dos Caminhos de Ferro com a Repartição de 

Caminhos de Ferro. 

As áreas de segurança social (anteriormente chamada previdência social), relações 

laborais e a higiene e segurança no trabalho estavam então abrangidas pelo Ministério 

do Trabalho e Previdência Social. 

Após várias alterações orgânicas e alguns anos mais tarde, por meio do Decreto nº 

23.053 de 23 de Setembro de 1933, foi criado o Instituto Nacional do Trabalho e 

Previdência, que visava “assegurar a execução das leis de protecção ao trabalho e as 

demais de carácter social, integrando os trabalhadores e restantes elementos da 

produção na organização corporativa prevista no Estatuto do Trabalho Nacional” nos 

termos do artigo 2º do referido Decreto. 

Anos mais tarde o Instituto Nacional do Trabalho e Previdência sofreu uma 

reestruturação, imposta pelo Decreto nº 37.244 de 27 de Dezembro de 1948, 

passando a ter como objectivo principal “o estudo, elaboração, execução e 

aperfeiçoamento das normas de natureza social, designadamente em matéria de 

3 
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organização corporativa, trabalho e previdência, com vista à melhoria das condições 

de vida dos trabalhadores.” 

Apenas em 6 de Novembro de 1973 surge a expressão “segurança social” 

implementada através do DL nº 584/73 passando assim o Ministério das Corporações 

e Previdência Social a designar-se Ministério das Corporações e Segurança Social. 

Em 1987, nos termos do DL nº 329/87 de 23 de Setembro, a orgânica do Governo 

foi novamente alterada, sendo eliminados alguns Ministérios e sendo a outros 

atribuída nova designação; surge o Ministério do Emprego e da Segurança Social. 

Em 1998, o DL nº 55/98 de 16 de Março e no âmbito do XIII Governo Constitucional 

da IIIª República, emerge nova reorganização, sendo criado o Ministério do Trabalho e 

da Solidariedade, nos termos do artigo 21º do referido Decreto. 

Em 2005, pelo XVII Governo Constitucional, através do DL nº 5/2005 definiu-se que 

“as competências em matéria de trabalho, em todas as suas vertentes, transitaram do 

Ministério da Segurança Social e do Trabalho no XV Governo Constitucional para o 

Ministério das Actividades Económicas e do Trabalho no XVI Governo Constitucional.” 

Com a entrada em funções do XIX Governo Constitucional, através do DL nº 86-A 

de 12 de Julho de 2011, extinguiu-se o Ministério do Trabalho e da Solidariedade 

Social nos termos do artigo 21º do referido Decreto, distribuindo assim as 

competências por novos Ministérios, entre eles o Ministério da Economia e do 

Emprego, que nos termos do artigo 16º tem por missão “a concepção, execução e 

avaliação das políticas de desenvolvimento dirigidas ao crescimento do emprego 

sustentável, de competitividade, de inovação, de internacionalização das empresas e 

promoção do comércio externo, de promoção e atracção de investimento estrangeiro, 

bem como a aposta na mobilidade e modernização nas relações de trabalho, as 

políticas de formação profissional, as políticas de energia e de geologia, de turismo, de 

defesa dos consumidores, obras públicas, de transportes e de comunicações.” Por 

outro lado ficou a encargo do Ministério da Solidariedade e Segurança Social “a 

definição, promoção e execução de políticas de solidariedade e segurança social, 

combate à pobreza e à exclusão social, apoio à família e à natalidade, a crianças e 

jovens em risco, a idosos, à inclusão de pessoas com deficiência, de promoção do 

voluntariado e de cooperação activa e partilha de responsabilidade com as instituições 

do sector social.” 

Deste modo, o presente manuscrito centra-se na área do trabalho, emprego e 

formação profissional, as quais se encontram neste momento sob alçada do Ministério 

da Economia e do Emprego - http://www.min-economia.pt/ (acesso em 22-08-2011) 

Foi objectivo deste capítulo, verificar e demonstrar quais as exigências na área 

laboral, a que as EP estavam e estão sujeitas ao longo dos tempos. Entende-se aqui 

4 
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por “área laboral” tudo aquilo que está relacionado com o trabalho, bem como quais as 

normas que a EP tem que cumprir.  

 
 

1.1.1. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO – ANTES 1974 

 
Não sendo objectivo deste trabalho fazer uma abordagem exaustiva de toda a 

legislação que contemple a entrega de documentação, por parte das EP, optou-se por 

fazer uma revisão antes e após o 25 de Abril de 1974, sendo que esta última foi um 

marco importante na nossa história. Pelo que, antes da referida data, e na vigência da 

IIª República que ficou conhecida como Estado Novo, encontramos os diplomas 

mostrados na tabela 1. 

 
Tabela 1. Diplomas referentes à legislação laboral antes de 1974 

Diplomas Conteúdos 

DL nº 47.511 de 25/01/1967 Cria os serviços de Medicina do Trabalho das empresas. 

DR nº 47.512 de 25/01/1967 
Regulamenta o DL nº 47.511 e institui a obrigatoriedade de 

elaboração de um relatório anual. 

 
O DL nº 47.511 implementou os serviços de Medicina do Trabalho, fazendo 

referência à organização científica do trabalho que “resultante da crescente 

industrialização, colocou em presença de um lado, a máquina, a oficina e os materiais 

e, do outro, o homem – os dois elementos fundamentais do trabalho moderno – tendo 

em vista produzir mais e melhor num mínimo de tempo. Mas na associação homem-

máquina o homem foi olhado principalmente como factor de produção e em função 

desta.” Assim a organização humana do trabalho entendia que era inevitável que se 

desenvolvessem as técnicas e máquinas e que estas deviam servir o homem e não o 

contrário. Como tal os serviços médicos visavam defender a saúde dos trabalhadores, 

assim como prover à melhoria das condições de segurança e higiene no local de 

trabalho. Eram considerados serviços de índole essencialmente de carácter preventivo 

e ficavam a cargo dos médicos do trabalho. Caso não se cumprissem os requisitos 

estipulados no referido normativo legal, nomeadamente no que concerne à elaboração 

do relatório de actividades a dever ser produzido anualmente, eram aplicadas às EP 

multas, que oscilavam entre os 500$ e os 3000$ (escudos). 
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1.1.2. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO – DE 1974 ATÉ 1984 

 
O ano de 1974 traz várias alterações na legislação laboral. Passam a ser exigidos 

novos mapas de pessoal e novos formulários, sendo que em 1980 os mesmos viriam a 

ser revogados pelo DL nº 380/80, como podemos verificar na tabela 2. 

 
Tabela 2. Diplomas referentes à legislação laboral entre 1974 e 1984 

Diplomas Conteúdos 

DL nº 479/76 de 16/06 Instituiu a obrigatoriedade da parte das empresas do envio de mapas 

de pessoal, quer com periodicidade mensal, quer anual. 

DL nº 439/77 de 25/10 Clarificou e reviu a obrigatoriedade do envio dos mapas de pessoal 

referidos no anterior Decreto, revogando assim o mesmo. 

DL nº 563/77 de 31/12 Introduziu alterações ao DL nº 439/77. 

DL nº 375/78 de 02/12 Alterou o articulado do DL nº 439/77, no que concerne a prazos de 

fixação dos mapas de pessoal. 

DL nº 512/79 de 24/12 Revogou alguns artigos do DL nº 439/77 e do Decreto-Lei nº 563/77. 

DL nº 380/80 de 17/09 Definiu a obrigatoriedade de envio por parte das empresas de mapas 

de pessoal, implementou também novos formulários. 

Revogou assim os seguintes diplomas: 

 DL nº 439/77 de 25/10; 

 DL nº 563/77 de 31/12; 

 DL nº 375/78 de 02/12; 

 DL nº 512/79 de 24/12. 

 
O DL nº 479/76 instituiu a obrigatoriedade da parte das empresas do envio de 

mapas de pessoal, quer com periodicidade mensal, quer anual para as entidade 

públicas e privadas com trabalhadores ao seu serviço, exceptuando empresas que 

exercessem actividade agrícola, silvícola, de exploração florestal, de caça, pesca e de 

serviços domésticos, salvo se já fossem obrigadas à elaboração de folhas de 

ordenados ou mapas de quadros de pessoal (nº 2 do artigo 1º). 

O mapa mensal tinha que ser remetido até ao dia 20 de cada mês para as 

seguintes entidades: 

 Caixa de previdência respectiva; 

 Sindicato representativo dos trabalhadores; 

 Instituto Nacional de estatística; 

 Secretaria de Estado do Emprego; 

 Direcção-Geral do Trabalho. 

O mapa referente aos quadros de pessoal tinha quer ser enviado até ao dia 20 de 

Abril de cada ano para as entidades referidas anteriormente, exceptuando a Caixa de 
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previdência respectiva. O referido mapa tinha que ser afixado durante um prazo de 

quinze dias, no local de trabalho, de forma bem visível de modo a qualquer trabalhador 

poder comunicar eventuais irregularidades ao seu sindicato, à Inspecção-Geral do 

Trabalho ou à caixa de previdência respectiva, conforme estipulado no artigo 3º do 

referido Decreto. 

Ao se observar os mapas mencionados anteriormente, nomeadamente o mapa de 

quadros de pessoal, pode verificar-se que são várias as semelhanças aos actuais 

mapas utilizados no RU. 

 
O DL nº 439/77 veio clarificar e rever a obrigatoriedade do envio dos mapas de 

pessoal referidos no DL nº 479/76, revogando assim o mesmo. Foi definido que se 

após o envio do mapa de quadros de pessoal “entrar em vigor novo instrumento de 

regulamentação colectiva de trabalho, será obrigatório o envio de novo mapa, relativo 

apenas aos trabalhadores por aquele abrangidos, até ao dia 30 do mês seguinte ao 

primeiro mês completo de vigência da nova regulamentação” nos termos do nº 2 do 

artigo 2º. O nº 3 do artigo 2º refere que se aplicava o mesmo procedimento para as 

actividades sazonais. 

O prazo de afixação passou dos quinze dias referidos no Decreto anterior, para três 

meses de acordo com o novo normativo legal, a saber o DL 439/77. 

As EP deveriam manter o mapa de quadros de pessoal, nos seus arquivos, durante 

cinco anos, nos termos do nº 2 do artigo 3º. 

Comparativamente com o DL nº 47.511 de 1967 as multas por infracção foram 

actualizadas para 1000$ a 100 000$. O nº 2 do artigo 8º do DL nº 439/77 veio definir o 

que se consideravam infracções, nomeadamente: 

 A não afixação dos mapas; 

 A afixação, no local de trabalho, de mapa do quadro de pessoal diferente do 

enviado ao Ministério do Trabalho; 

 A afixação do mapa de quadro de pessoal por prazo inferior a três meses; 

 A omissão, no preenchimento do mapa, de trabalhadores, ao serviço da 

empresa ou entidade; 

 A omissão de elementos disponíveis que hajam sido solicitados; 

 A prestação de declarações falsas; 

O DL nº 375/78 introduziu alterações no que concerne a prazos de fixação dos 

mapas de pessoal. Assim o referido Decreto enunciava que “tendo-se observado 

inconveniente para as empresas a afixação do mapa por período tão dilatado, optou-

se por reduzir para metade o período mínimo de afixação”, ou seja, passou a ser de 
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quarenta e cinco dias, sendo que se manteve o prazo de comunicação de 

irregularidades detectadas nos três meses a contar da data de afixação do mapa. 

O DL nº 380/80 ao definir a obrigatoriedade de envio por parte das empresas de 

mapas de pessoal, implementou também novos formulários. Sendo de salientar que 

após a revogação dos DL nº 439/77 de 25/10; DL nº 563/77 de 31/12; DL nº 375/78 de 

02/12 e DL nº 512/79 de 24/12, se mantiveram todos os prazos definidos 

anteriormente, com excepção dos prazos de envio dos mapas, que passaram a ser 

entre 1 de Abril a 31 de Maio de cada ano, contendo a informação respeitante ao ano 

anterior, especificando que todos os mapas referentes ao Continente deveriam ser 

remetidos para a Inspecção do Trabalho da sede ou domicílio da entidade patronal, 

por outro lado, os mapas referentes às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira 

deveriam remeter para as respectivas secretarias regionais nos termos do artigo 2º. 

No que concerne às infracções, mantiveram-se muito semelhantes aos anteriores 

diplomas, porém as multas a aplicar sofreram uma reestruturação passando a ser 

calculadas com base no número de trabalhadores ao serviço da empresa, nos termos 

do nº 2 do artigo 9º. 
 

1.1.3. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO – DE 1984 ATÉ 1994 
 

Em 1985 é actualizado o valor das coimas a aplicar no regime geral das contra-

ordenações na área laboral, nomeadamente no que se refere aos mapas de pessoal. 

A tabela 3 enumera todas as alterações até 1994. 
  

Tabela 3. Diplomas referentes à legislação laboral entre 1984 e 1994 

Diplomas Conteúdos 

DL nº 337/85 de 21/08 Alterou o articulado do DL nº 380/80 de 17/09. 

DL nº 491/85 de 26/11 Estabeleceu o valor das coimas a aplicar no regime geral das contra-
ordenações, pelo não cumprimento das regras estabelecidas, no que 
concerne aos aspectos laborais. 

DL nº 441/91 de 14/11 Definiu os princípios que visavam promover a segurança, higiene e 
saúde no trabalho. 

DL nº 332/93 de 25/09 Instituiu a obrigatoriedade do envio de mapas anuais de pessoal.  
Revogou os seguintes diplomas: 

 DL nº 380/80; 
 DL nº 337/85; 
 Parte do articulado do DL nº 491/85. 

Portaria nº 46/94 de 
17/01 

Aprovou o novo regime legal dos mapas dos quadros de pessoal, 
instituído pelo DL nº 332/93. 

DL nº 26/94 de 01/02 Regulamentou o DL nº 441/91. Revogou os seguintes diplomas: 
 DL nº 47.511; 
 DR nº 47.512. 

 
O DL nº 337/85 definiu que o local de trabalho seria o critério determinante da 

entidade para onde se deveriam enviar os mapas de quadros de pessoal, dado que o 

8 



Relatório Único: Ferramenta de Gestão?  

Projecto de mestrado 
 

1 

DL nº 380/80 definia que o critério determinante seria consoante a sede ou domicílio 

da EP, o que causava algumas demoras inevitáveis por exemplo “trabalhadores que 

exercem a sua actividade nas regiões autónomas, ao serviço de empresas sedeadas 

no continente, só posteriormente são remetidos para as secretarias regionais”. 

O DL nº 491/85, veio definir várias contra-ordenações no que concerne a aspectos 

laborais, definindo em primeiro lugar qual o destino das coimas, sendo que o produto 

destas, relativas a aspectos relacionados com a inobservância das normas e regras de 

uma boa segurança, higiene e medicina no trabalho, revertiam a favor do Fundo de 

Garantia e Actualização de Pensões e as restantes a favor do Fundo de Desemprego. 

Nos termos do artigo 6º do referido DL, definiu-se que “quando a contra-ordenação 

consistir em irregularidades facilmente sanáveis e das quais não tenham resultado, 

imediatamente prejuízos para os trabalhadores, para a administração do trabalho e 

para a Segurança Social” os inspectores podem levantar o auto de advertência. 

Os artigos 8º e 9º salientavam a importância da não descriminação por sexo, quer 

pela oferta de emprego, quer pelo sistema de descrição de tarefas e de avaliação de 

funções. O incumprimento implicava coimas entre os 5000$ e os 40 000$. 

Por seu lado o artigo 10º mencionava a importância de ter o registo de pessoal 

devidamente actualizado, em cada um dos estabelecimentos, onde devia constar: a) 

nomes; b) categorias; c) datas de admissão; d) promoções; e) remunerações; f) dias 

de início e termo dos períodos de férias e faltas que impliquem perda de retribuição ou 

desconto nas férias. 

Os dados enviados à Segurança Social, não deviam diferir dos registos do pessoal, 

caso contrário a coima oscilaria entre os 10 000$ e os 50 000$. O valor das restantes 

coimas oscilava consoante o número de trabalhadores de cada empresa. 

Nos termos dos artigos 11º, 12º e 13º, constava a informação de que deveria ser 

sempre entregue ao trabalhador o recibo de retribuição, onde devia constar o nome 

completo deste, o número de segurança social, a categoria profissional, o período a 

que se referia a retribuição assim como quais os descontos e deduções efectuadas. O 

empregador era ainda obrigado a manter um registo das sanções disciplinares. Caso 

existissem regulamentos internos estes deveriam ser submetidos para aprovação no 

prazo de 30 dias ao organismo competente. Qualquer infracção que ocorresse, por 

incumprimento de cada uma das matérias dos referidos artigos, estava sujeita a coima 

que oscilava entre os 5000$ e 1000 000$. 

Encontrava-se ainda estipulado que a “falta de afixação do mapa de horário de 

trabalho ou a afixação de mapa não aprovado (D) assim como a não remessa de 

cópia à administração do trabalho constitui contra-ordenação”, tal qual decorria nos 
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termos do artigo 15º, e de acordo com o artigo 16º do diploma legal em apreço, os 

veículos também deviam estar munidos de horário de trabalho. 

O período de funcionamento, trabalho suplementar, encerramento semanal, 

trabalho por turnos, assim como as férias, deveriam estar devidamente registados e 

afixado sempre que necessário, assim como a obrigação de comunicar todos estes 

factos à Administração do Trabalho. Por incumprimento destes ditames legais, as 

coimas a aplicar, oscilavam entre os 3000$ e os 60 000$. 

No que concerne aos quadros de pessoal, as infracções consideradas são muito 

semelhantes às do DL nº 439/77, apenas se alterando os valores das coimas (2500$ a 

320 000$), consoante o número de trabalhadores ao serviço de cada empresa. 

O DL nº 441/91 definia os princípios que visavam promover a segurança, higiene e 

saúde no trabalho e salientava que a realização pessoal e profissional se encontra na 

qualidade do ambiente do trabalho, principalmente quando existem condições de 

segurança, higiene e saúde. É um diploma que se aplicava a todos os ramos de 

actividade, aos trabalhadores por conta de outrem, aos empregadores e aos 

trabalhadores independentes.  

O referido diploma explicitava também os princípios gerais de segurança, higiene e 

protecção da saúde, assim como quais os direitos, deveres e garantias de ambas as 

partes, assegurando que o desenvolvimento económico deveria também visar a 

promoção da humanização do trabalho em condições de segurança, higiene e saúde. 

O DL nº 332/93 instituiu a obrigatoriedade do envio de mapas anuais de pessoal e 

revogou os seguintes diplomas, DL nº 380/80; DL nº 337/85; parte do articulado do DL 

nº 491/85. Dado que a maioria das convenções colectivas de trabalho eram 

negociadas durante o 1º semestre de cada ano, convencionou-se que seria pertinente 

mudar a data de entrega dos mapas dos quadros de pessoal, passando a serem 

entregues em Novembro de cada ano, com referência ao mês de Outubro. Ficou 

também estipulado que tratando-se de trabalhadores com um vínculo contratual 

temporário, a responsabilidade de entrega da informação seria das empresas de 

trabalho temporário, responsáveis pelo engajamento. A fiscalização referente ao 

cumprimento do que foi estipulado neste diploma encontrava-se a cargo do Instituto de 

Desenvolvimento e Inspecção para as Condições de Trabalho – IDICT. O valor das 

coimas não sofreu qualquer alteração relativamente ao estipulado no DL nº 491/85. 

 

 

 

 

10 



Relatório Único: Ferramenta de Gestão?  

Projecto de mestrado 
 

1 

1.1.4. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO – DE 1994 ATÉ 2004 

 
Comparativamente à década anterior, esta década sofreu grandes alterações na 

área laboral, nomeadamente na área das actividades de segurança, higiene e saúde 

no trabalho; surgiu pela primeira vez, o Código do Trabalho, compactando assim toda 

a legislação anteriormente dispersa. A tabela 4 resume a essência da lei. 

 
Tabela 4. Diplomas referentes à legislação laboral entre 1994 e 2004 

Diplomas Conteúdos 

Lei nº 7/95 de 29/03 Alterou por ratificação o DL nº 26/94. 

Revogou os seguintes diplomas: 

 DL nº 47.511; 

 DR nº 47.512. 

Portaria nº 1179/95 

de 26/09 

Aprovou o modelo de ficha de notificação da modalidade adoptada 

dos serviços de medicina do trabalho nas empresas. 

Lei nº 20/98 de 12/05 Estabelece a regulamentação do trabalho de estrangeiros. 

Lei nº 118/99 de 

11/08 

Estabelece o regime de contra-ordenações correspondentes às 

violações dos diplomas reguladores do regime geral dos contratos de 

trabalho. 

DL nº 109/2000 de 

30/06 

Estabelece o regime de organização e funcionamento das 

actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho. Relatório 

anual obrigatório. Altera algum articulado dos seguintes diplomas: 

 DL nº 26/94; 

 Lei nº 7/95; 

 Lei nº 118/99. 

Portaria nº 785/2000 

de 19/09 

Aprova novos modelos de quadros de pessoal das empresas. 

Portaria nº 1184/2002 

de 29/08 

Estabelece o modelo de relatório anual instituído pelos diplomas: 

 DL nº 26/94; 

 Lei nº 20/98. 

DL nº 29/2002 de 

14/02 

Cria o programa de adaptação dos serviços de segurança, higiene e 

saúde no trabalho, definindo o respectivo regime jurídico. 

Lei nº 99/2003 de 

27/08 

Aprova o Código do Trabalho. 

Lei 35/2004 de 29/07 Regulamenta o Código do Trabalho. O artigo 259º focaliza o relatório 

de actividades. 

 

O DL nº 109/2000 estabelece o regime de organização e funcionamento das 

actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho a deverem existir ao nivela das 
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empresas. Elucida-nos ainda que as EP que tenham até nove trabalhadores, podem 

“desenvolver as actividades de higiene e segurança desde que tenha preparação 

suficiente”, podendo ser assumidas pelo empregador ou por um trabalhador 

qualificado. As EP com menor dimensão poderão recorrer a serviços externos, para a 

prestação de serviços na área da prevenção e segurança laborais, desde que 

qualificados para tal, e as empresas de maior dimensão deverão dispor de serviços 

internos próprios, permitindo assim desenvolver as actividades de prevenção da 

sinistralidade laboral e de outros riscos profissionais. 

Sejam o desempenho daquelas atribuições desenvolvidos quer por serviços 

internos ou externos, o resultado dos exames médicos, deverão constar na ficha de 

aptidão do trabalhador. Essa ficha, que não conterá matéria sigilosa, deverá ser 

remetida para o responsável dos RH da empresa e no caso de existir inaptidão para a 

função a que se candidata ou já desempenhe, deverão ser indicadas que outras 

funções poderá o trabalhador desempenhar. 

Todos os encargos referentes aos serviços de segurança, higiene e saúde no 

trabalho, assim como exames, testes e outros necessários efectivar para apuramento 

do estado clínico do trabalhador, são totalmente suportados pela EP. 

Nos termos do artigo 26º do referido Decreto, a EP deverá elaborar um relatório 

anual “da actividade do serviço de segurança, higiene e saúde, que remeterá, no 1º 

semestre do ano seguinte àquele a que respeita, aos delegados concelhios de saúde 

e às delegações ou subdelegações do Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das 

Condições de Trabalho da área em que está situado o local de trabalho ou, sendo este 

temporário, da área da sede do empregador”. 

Neste caso a fiscalização e aplicação das devidas coimas por eventuais infracções 

competem à Inspecção Geral do Trabalho e à Direcção Geral da Saúde. 

A Portaria nº 785/2000 aprova novos modelos de quadros de pessoal das 

empresas, permitindo assim a recolha de informação no que diz respeito aos 

trabalhadores estrangeiros, a deverem ser processados nos termos da Lei nº 20/98, 

mas também porque se pretende aperfeiçoar os modelos então existentes. 

A Portaria nº 1184/2002 estabelece o modelo de relatório anual das actividades 

desenvolvidas. A informação a dever constar nesses relatórios é do interesse da 

Administração do Trabalho e das autoridades de saúde. As EP com vários 

estabelecimentos devem elaborar relatórios por cada um destes. Entidades com mais 

de 10 trabalhadores devem entregar os relatórios por meio informático. Nos termos do 

artigo 4º da presente Portaria “as delegações e subdelegações do Instituto de 

Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho devem remeter cópias dos 
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relatórios anuais ao Departamento de Estatística do Trabalho, Emprego e Formação 

Profissional, para efeitos estatísticos.”  

A Lei nº 35/2004 regulamenta a Lei nº 99/2003 do Código do Trabalho. Assim, 

constata-se que o artigo 259º focaliza o relatório de actividades, o qual não revela 

qualquer alteração ao que foi estabelecido na Portaria nº 1184/2002. O relatório em 

apreço deve ser apresentado no mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeita, 

as empresas com mais de 10 trabalhadores têm que apresentar o relatório por meio 

informático, podendo as que têm menos de 10 trabalhadores apresentar em suporte 

papel adquirido na Impressa Nacional Casa da Moeda S.A. Nos termos do artigo 261º 

“os encargos com a organização e funcionamento dos serviços de segurança, higiene 

e saúde no trabalho” continuam a ser suportados pela EP. 
 

1.2. LEGISLAÇÃO ACTUAL EM VIGOR 
 

Após as alterações da década anterior, a legislação actual não apresenta grande 

discrepância relativamente à década passada, apenas vem reforçar e actualizar o que 

foi implementado (ver tabela 5). 
 

Tabela 5. Diplomas referentes à legislação laboral em vigor 

Diplomas Conteúdos 

Lei nº 7/2009 de 

12/02 

Aprova a revisão do Código do Trabalho. 

Portaria nº 288/2009 

de 20/03 

Estabelece o modelo do relatório anual dos serviços de medicina do 

trabalho. 

Revoga a Portaria nº 1184/2002. 

Lei nº 102/2009 de 

10/09 

Estabelece o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no 

trabalho. 

Revoga os seguintes diplomas: 

 DL nº 441/91; 

 DL nº 26/94; 

 Portaria nº 1179/95; 

 DL nº 29/2002. 

Lei nº 105/2009 de 

14/09 

Regulamenta e altera o Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 

7/2009, e procede à primeira alteração da Lei nº 4/2008, de 7 de 

Fevereiro. O artigo nº 32º focaliza a prestação anual de informação 

sobre a actividade social da empresa. 

Portaria 55/2010 de 

21/01 

Estabelece o conteúdo e demais exigências referentes ao RU.  

Revoga os seguintes diplomas: 

 Portaria nº 46/94; 

 Portaria 785/2000; 

 Portaria 288/2009. 
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A Lei nº 102/2009 estabelece o regime jurídico da promoção da segurança e saúde 

no trabalho e vem revogar os seguintes diplomas: DL nº 441/91; DL nº 26/94; Portaria 

nº 1179/95; DL nº 29/2002. Está assim actualizada e em vigor a legislação na área da 

segurança e saúde no trabalho. 

A Lei nº 7/2009 aprova a revisão do Código do Trabalho. E a Lei nº 105/2009 

regulamenta e altera o Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, e procede à 

primeira alteração da Lei nº 4/2008, de 7 de Fevereiro. O artigo nº 32º da Lei nº 

105/2009 focaliza a prestação anual de informação sobre a actividade social da 

empresa, sendo que o nº 1 do referido artigo estipula que a EP deve entregar 

informação anualmente sobre a sua actividade, no que concerne a “remunerações, 

duração do trabalho, trabalho suplementar, contratação a termo, formação profissional, 

segurança e saúde no trabalho e quadro de pessoal”. Antes do envio desta informação 

às entidades competentes, deve a mesma ser transmitida previamente aos 

trabalhadores de modo a que estes possam detectar e identificar eventuais 

irregularidades, de modo a que a sua correcção seja feita, estabelecendo-se o prazo 

de 15 dias para o efeito. 

O mesmo artigo estabelece que os sindicatos e associações de trabalhadores 

podem solicitar, à EP, que lhes seja fornecida a informação a reportar, até 10 dias 

antes do prazo de entrega da mesma, junto das entidades competentes. 

Uma novidade nesta legislação é a informação sobre os prestadores de serviços, 

prevista no artigo 33º da presente Lei e no artigo 5.º da Portaria n.º 55/2010, 

actualizado pela Portaria nº 108-A/2011, o empregador deve reportar todos os 

vínculos que estabeleça mediante contrato de prestação de serviços. 

Surge então, em 21/01 a Portaria nº 55/2010 que provêm do programa de 

simplificação administrativa e legislativa (SIMPLEX), que prevê uma simplificação de 

entrega de vários documentos num único, doravante designado como Relatório Único, 

o qual deverá contemplar a seguinte informação (vide anexo I). 

 Quadro de pessoal; 

 Comunicação trimestral de celebração e cessação de contratos a termo; 

 Relação semestral dos trabalhadores que prestaram trabalho suplementar; 

 Relatório de formação profissional contínua; 

 Actividade anual dos serviços de segurança e saúde no trabalho; 

 Balanço social; 

 Greves; 

 Informação sobre os prestadores de serviços. 

Nos termos do nº 5 artigo 32º da Lei nº 105/2009, constitui contra-ordenação grave 

a não entrega do relatório à ACT, sendo o serviço, actualmente, com competência 
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inspectiva na área laboral. O valor das contra-ordenações graves e muito graves 

encontram-se estipulados nos termos dos nºs 3º e 4º do artigo 554º da Lei nº 7/2009. 

As coimas oscilam consoante o volume de negócios de cada empresa. 

Os valores encontram-se em unidades de conta, termo definido no artigo 31º do DL 

nº 323/01 de 17/12: “unidade de conta (uc) é a quantia monetária equivalente a um 

quarto da remuneração mínima mensal mais elevada, garantida no momento da 

condenação, aos trabalhadores por conta de outrem, arredondada, quando 

necessário, para a unidade de euros mais próxima, ou se a proximidade for igual, para 

a unidade de euros imediatamente inferior.” 

Este valor é calculado tendo por base o valor do Indexante dos Apoios Sociais – 

IAS, que por força do disposto no art. 67º da Lei n.º 55-A/2010 (Orçamento Geral do 

Estado para 2011), se encontra suspensa a sua actualização para o corrente ano.       

 

Após se ter explanado de uma forma simples a evolução da legislação ao longo dos 

últimos 50 anos e as atinentes exigências da parte do legislador para com os agentes 

económicos, naquilo que é hoje designado como RU, fácil e rapidamente se percebe 

que têm vindo subindo em catadupa e de forma quase exponencial aquelas 

exigências, sem que se vislumbre grande vantagem e/ou ganho da parte de todos os 

agentes em presença, isto é quer da parte dos agentes económicos, quer da parte das 

entidades que supervisionam ou tutelam aquelas. De facto, nem as EP obtêm 

qualquer retorno das informações recebidas, nem as entidades tutelares fazem o 

tratamento da informação recolhida de forma a poder habilitar não só um 

conhecimento actual e rigoroso do tecido empresarial português e da forma como se 

reflecte nele as diferentes cambiantes dos seus recursos essencialmente humanos, 

mas também ter-se uma visão de conjunto e integrada da própria evolução que o 

sistema tem tido ao longo dos últimos anos.  

Tal constitui o principal móbil para a elaboração de um relatório pormenorizado, 

criado à medida dos agentes económicos, contemplando não só indicadores 

financeiros e contabilísticos, mas também de GRH.  

 

1.3. ESTADO DA ARTE – GESTÃO ESTRATÉGICA DE RH 
 

A estratégia é uma parte importante da organização, é ela que define o seu 

comportamento (Chiavenato:2005). Esta é condicionada pela visão e missão da 

organização, sendo que a missão permite saber qual o caminho a seguir, o que 

consequentemente permite alinhar toda a cadeia hierárquica em prol do mesmo 

objectivo, para tal é necessário que a visão esteja definida de forma clara, objectiva e 
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inequívoca. Ainda de acordo com Chiavenato os objectivos organizacionais devem 

obedecer a determinados critérios, nomeadamente:

 Estar centralizados em atingir um resultado;

 Ser consistentes

 Ser específicos; 

 Ser mensuráveis;

 Estar associados a um determinado período

 Ser concretizáveis.

 
Torna-se então necessário compreende

entende que esta pode ser uma força de mediação entre a empresa e a sua 

envolvente, tratando-se de uma linha de decisões organizacionais coerentes com essa 

interpretação.  

Existem vários tipos de estratégias, e as

consoante o ciclo de vida em que a empresa se encontre. Miles e Snow (1984) 

indicam 3 tipos de estratégias 

Figura 1. Tipos de estratégia na perspectiva Miles e Snow
 

Independentemente da estratég

várias as teorias que podem influenciar

accionistas/firma (shareholders

é gerar lucro (Friedman:1970), ao ser feita uma d

Estado, ou seja está a investir erradamente, não reconhecendo a hierarquia de 

prioridades da sociedade. 

De acordo com Friedman, a principal responsabilidade dos gerentes de uma 

empresa é, perante aqueles que o contrataram,

com os seus interesses, ou seja, na procura de lucros crescentes, respeitando contudo 

as regras básicas da sociedade, contidas na lei, assim como as de ética e bons 

costumes. De modo a que todas as actividades extra

devam ser implementadas por obrigação legal ou se criarem valor para o accionista, 

caso contrário está-se a impor taxas aos accionistas.

Estratégia defensiva

•Tem como objectivo 
garantir a sua posição 

competitiva, normalmente 
aplica-se a organizações 
que pretendem preservar 
o seu domínio invés de 

alargarem a sua 
actuação.
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acordo com Chiavenato os objectivos organizacionais devem 

obedecer a determinados critérios, nomeadamente: 

ar centralizados em atingir um resultado; 

er consistentes e em sintonia com o que está definido na organização;

 

er mensuráveis; 

star associados a um determinado período temporal; 

er concretizáveis. 

se então necessário compreender o que é a estratégia. Mintzberg (1988) 

entende que esta pode ser uma força de mediação entre a empresa e a sua 

e uma linha de decisões organizacionais coerentes com essa 

Existem vários tipos de estratégias, e as mesmas podem variar na sua aplicação 

consoante o ciclo de vida em que a empresa se encontre. Miles e Snow (1984) 

tipos de estratégias possíveis (figura 1): 

Tipos de estratégia na perspectiva Miles e Snow 

Independentemente da estratégia adoptada e da maturidade da empresa, s

várias as teorias que podem influenciar a sua decisão estratégia

shareholders) afirma que a responsabilidade social de uma empresa 

é gerar lucro (Friedman:1970), ao ser feita uma doação, a empresa ocupa o lugar do 

Estado, ou seja está a investir erradamente, não reconhecendo a hierarquia de 

 

De acordo com Friedman, a principal responsabilidade dos gerentes de uma 

empresa é, perante aqueles que o contrataram, devendo assim agir em conformidade 

com os seus interesses, ou seja, na procura de lucros crescentes, respeitando contudo 

as regras básicas da sociedade, contidas na lei, assim como as de ética e bons 

costumes. De modo a que todas as actividades extra-sociais e ambientais, apenas 

devam ser implementadas por obrigação legal ou se criarem valor para o accionista, 

se a impor taxas aos accionistas. 

defensiva

Tem como objectivo 
garantir a sua posição 

competitiva, normalmente 
se a organizações 

que pretendem preservar 
o seu domínio invés de 

Estratégia prospectora 

•Está virada para a 
inovação, a tendência é 

explorar novos mercados 
e oportunidades antes da 

concorrência. 

Estratégia analisadora 

•É um misto das duas 
anteriores, tratando

abordagem mais 

 

acordo com Chiavenato os objectivos organizacionais devem 

em sintonia com o que está definido na organização; 

Mintzberg (1988) 

entende que esta pode ser uma força de mediação entre a empresa e a sua 

e uma linha de decisões organizacionais coerentes com essa 

podem variar na sua aplicação 

consoante o ciclo de vida em que a empresa se encontre. Miles e Snow (1984) 

 

a adoptada e da maturidade da empresa, são 

decisão estratégia. A teoria dos 

afirma que a responsabilidade social de uma empresa 

oação, a empresa ocupa o lugar do 

Estado, ou seja está a investir erradamente, não reconhecendo a hierarquia de 

De acordo com Friedman, a principal responsabilidade dos gerentes de uma 

assim agir em conformidade 

com os seus interesses, ou seja, na procura de lucros crescentes, respeitando contudo 

as regras básicas da sociedade, contidas na lei, assim como as de ética e bons 

ais e ambientais, apenas 

devam ser implementadas por obrigação legal ou se criarem valor para o accionista, 

Estratégia analisadora 

É um misto das duas 
anteriores, tratando-se 

assim de uma 
abordagem mais 

cautelosa.
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A teoria dos stakeholders baseia-se numa abordagem sistémica da organização e 

seu ambiente, ou seja, tem em consideração os indivíduos e grupos que impactam e 

são impactados pela organização (Freeman:1984). Assim esta tem obrigações perante 

estes indivíduos e não somente para com os accionistas. 

 

1.3.1. ESTRATÉGIA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  

 
De acordo com Chiavenato (2005), as organizações funcionam como sistemas 

abertos, interagem com o seu meio envolvente, dependem de outras organizações e 

também lutam contra outras organizações para manter o seu domínio no mercado.  

Todas as organizações têm uma estratégia e esta repercute-se na GRH. A 

estratégia organizacional representa o caminho escolhido para a empresa enfrentar as 

turbulências externas e aproveitar os seus recursos tangíveis e intangíveis da melhor 

maneira possível. Quanto maior a mudança ambiental, mais necessária é a acção 

estratégica, ágil e flexível, para aglutinar e permitir a adopção rápida de novos rumos 

(Chiavenato: 2005). Assim a GRH pode tornar-se uma fonte de vantagem competitiva, 

no que concerne à aplicação de boas práticas interligadas com a estratégia da 

organização (Boxall e Purcell: 2000). De acordo com Gomes et al. (2008), aspectos 

como a estratégia, tecnologia e organização do trabalho, envolvente, força de trabalho 

e cultura organizacional não são suficientes para tornar as práticas de GRH eficientes, 

é assim necessário que haja consistência interna entre as várias práticas. 

Pfeffer (2005) defende igualmente que a GRH deve ser encarada como uma fonte 

de vantagem competitiva e não apenas como um custo, sendo que o factor de 

diferenciação em qualquer empresa não é a sua tecnologia de ponta, as patentes ou 

posições estratégicas, mas sim os seus colaboradores.  

São esses colaboradores que fazem a diferença, que devem ser recompensados 

pela sua força de trabalho, seja através de formação, remuneração, fringe benefits, 

entre outros, pois são apenas estes que têm o poder de influenciar o produtividade e 

qualidade do produto/serviço final. 

 

1.3.2. INSTRUMENTOS PARA A GESTÃO ESTRATÉGICA DE RH 

 
Peter Drucker enuncia que não se pode gerir, o que não se pode medir, assim é de 

extrema importância ter um mapa com alguns indicadores que permita saber que 

passos dar e de que forma se conseguirá alcançar os objectivos que a organização 

pretende alcançar. 
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Tendo em consideração que se passou de uma produção em série para uma 

produção de satisfação das necessidades dos clientes, pois estes são cada vez mais 

exigentes e menos fiéis a marcas (Bernardo, 2009). Torna-se importante que a 

organização tenha a sua estratégia bem definida, com vista ao alcance de uma 

vantagem competitiva sustentável, pelo que cada vez mais o poder se resume a quem 

detém a informação correcta e de forma atempada. Como tal é pertinente 

compreender o que é a sustentabilidade, que se traduz na capacidade de atender ou 

satisfazer as necessidades actuais ou do presente, sem comprometer a capacidade de 

as gerações futuras também o fazerem (Bruntland Report, 1987). 

A referida sustentabilidade pode adoptar várias vertentes, entre elas, a económica, 

a adopção da responsabilidade social e ambiental. A conjugação destes elementos 

pode resultar num desempenho económico superior, na criação de valor no longo 

prazo, assim como na afectação de recursos necessários para a concretização da 

estratégia e vantagem competitiva (Chandler:1990). 

Na moderna economia e gestão reconhece-se que os indicadores meramente 

financeiros não serão suficientes ou totalmente apropriados para ajudar a estratégia 

da organização com clareza, uma vez que se focalizam por vezes somente em dados 

passados, porém continuam a ser importantes para a tomada de decisões, tal como os 

dados do que podemos retirar do RU poderão potenciar a estratégia da empresa. 

 

1.3.2.1. BALANCE SCORECARD 

 
O Balance Scorecard (BSC) é uma ferramenta vital nos dias que correm, traduz-se 

num conjunto de indicadores que abrange quatro áreas fundamentais para a gestão 

estratégica de qualquer empresa. O conceito de scorecard está ligado ao desporto, no 

golfe os pontos conseguidos (scores) são marcados num cartão (card). 

Surge então a ideia do BSC, transmitindo o “balanced” a ideia de equilíbrio entre 

medidas financeiras e não financeiras, uma vez que antecedente ao BSC apenas 

existia um conceito similar o Tableau de Board – TDB, que surgiu em França nos anos 

30. Porém esta tabela apenas incorporava indicadores financeiros (vide anexo II), 

talvez porque o contexto temporal, económico e geográfico era diferente do BSC, 

surgindo este em 1992 e sendo desenvolvido por David Norton e Robert Kaplan. 

Tanto o BSC como o TDB são ferramentas importantes, no entanto são apenas 

meios de auxílio à organização, não substituem a necessidade de uma liderança 

eficaz e de todos os colaboradores assim como de todos os outros activos intangíveis. 

O BSC é constituído por um conjunto de indicadores que permite aos gestores dos 

diferentes níveis organizacionais prosseguirem com os objectivos delineados em 
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tempo útil, potenciando ainda a comunicação entre todos os níveis. Bernardo (2009), 

reforça que o BSC “deve ser muito sintético, sendo concebido estruturalmente em 

forma de cascata mas com possibilidade de desagregação, permitindo obter uma 

visão global do conjunto da organização.” Trata-se pois de uma ferramenta que traduz 

a missão e a visão da organização em acção, proporcionando assim a tomada de 

decisões em épocas de mudança, usando medidas de cariz quantitativo e qualitativo, 

distribuídas por quatro perspectivas ou vectores: a) Financeira; b) Clientes; c) 

Processos internos; e d) Aprendizagem e crescimento. O BSC não está todavia 

limitado apenas a estas quatro perspectivas, podendo ser criadas outras perspectivas 

de acordo com as necessidades da organização. 

Bernardo (2009) evidencia que “os objectivos propostos no âmbito do BSC devem 

estar limitados no tempo e reflectir-se em toda a organização, assim como estar em 

consonância com a visão e missão desta. A definição destes objectivos assim como o 

intervalo de variação aceitável deve ser feita com base na estratégia”. Estes objectivos 

ou metas devem ser ambiciosos, no entanto também exequíveis de modo a não 

defraudar as expectativas. 

Assim sendo entre o BSC e a estratégia da organização existe uma ligação: a) 

entre causa e efeito; b) entre resultados e indutores de resultados; e c) aos objectivos 

financeiros. 

O BSC é transversal a toda a organização, permitindo que todos na organização 

conheçam a estratégia ou plano estratégico desta e saibam para onde se dirigem. 

Deverá assim ser utilizado como instrumento de melhoria e aprendizagem contínua. 

Este permite, também, avaliar o desempenho através de indicadores financeiros e não 

financeiros, alinhando assim os objectivos da estratégia com os das diversas unidades 

da organização, de modo a que todos conheçam e compreendam os objectivos. 

“Não existe um modelo único de BSC para todas as organizações, devendo assim, 

a nível de cada organização, ser definidas quais as variáveis chave a controlar, 

promovendo a acção e as decisões correctivas tendo em consideração os factores 

críticos ao êxito em que a organização seja forte” (Bernardo, 2009). 

Pode-se então dizer que o principal objectivo do BSC é ajudar a organização a 

manter-se alinhada com a sua estratégia, o que poderá ser conseguido através da 

ajuda dos vários indicadores, muitos dos quais medem activos intangíveis, que por seu 

lado poderão criar valor tangível. Toda a organização beneficiará com a aplicação do 

BSC, incluindo os RH ou a área operacional. Permite ainda que haja um controlo dos 

custos e verificar o valor que foi gerado. 
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1.3.2.2. SCORECARD RH 

 
O Scorecard RH é um instrumento relativamente recente, desenvolvido por Becker, 

Huselid e Ulrich nos anos 2000, trata-se de um instrumento que permite aos gestores 

verificar a concepção, implementação, medição do desempenho e o follow-up do 

sistema de Recursos Humanos. O sistema de RH, nomeadamente, recrutamento, 

selecção, avaliação, recompensa, formação, deve ser concebido para gerar 

comportamentos estratégicos, entre eles a motivação e a capacidade de alinhamento 

de toda a organização e não apenas a área dos RH. 

O Scorecard RH é essencial pois permite medir a evolução dos factores críticos de 

sucesso na implementação da estratégia e assim como verificar a evolução dos 

processos e actividades e se os mesmos estão alinhados com a estratégia da 

organização. Para tal é, antes de mais, necessário conhecer qual a estratégia da 

organização, tendo esta como base a missão e visão da mesma. 

O Scorecard RH deve ser aplicado de forma holística, ou seja, não se pode fazer 

uma análise somente ao sector operacional ou administrativo, a análise deve resultar 

de um conjunto de acções. Para efectuar tal análise é necessário definir métricas 

adequadas (Beatty:2003) e consoante os resultados devem ser feitas correcções nos 

desvios detectados e assim elaborada uma revisão do sistema de RH ou 

recompensadas as áreas com melhor destaque (figura 2). 

Figura 2. Balance Scorecard  versus HR Scorecard In Beatty (2003:117) 

 

As perspectivas referentes à parte financeira, de clientes e processos internos de 

negócio passaram a ter um novo enfoque, com maior ênfase ao “sucesso da força de 

trabalho”. Houve também uma substituição da terminologia, deixando a “satisfação” de 
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parte em prol do “sucesso”. O objectivo é claramente fazer com que os clientes e 

colaboradores tenham sucesso, afim de a empresa ser também bem-sucedida. 

Esta abordagem permite que se seja reconhecida a contribuição dos RH para a 

estratégia da empresa, através da aplicação de boas práticas, das competências 

inerentes aos RH, do sucesso dos colaboradores, assim como de todo o sistema de 

RH. Todos estes componentes são fundamentais na aplicação de um sistema de 

medição, desenvolvimento e motivação. 
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2. MÉTODO 

 
A opção pelo inquérito como técnica de recolha de dados justifica-se por várias 

razões: a) facilidade em chegar a um elevado número de indivíduos; b) padronização 

na forma de recolher dados; c) comparabilidade dos resultados. A opção pela 

entrevista surgiu posteriormente, de forma a completar os dados recolhidos através do 

inquérito. 

 

2.1. RECOLHA DE DADOS – QUESTIONÁRIO E ENTREVISTA 

 
Neste trabalho optou-se por combinar técnicas quantitativas e qualitativas de 

recolha e análise de dados. No primeiro caso, recolheram-se dados sobre as EP, 

como por exemplo a sua actividade. No segundo caso, não apenas se colocaram 

algumas questões no questionário, mas também se realizaram conversas ao telefone. 

Relativamente ao processo de amostragem, trata-se de uma amostra por 

conveniência, pelo que os resultados e as conclusões só se aplicam à amostra em 

causa (Hill: 2009).  

Embora não esteja directamente identificado no questionário, aquando do envio do 

mesmo, foi identificado o investigador e a instituição que dirigia o estudo, assim como 

o objectivo da pesquisa (já estando este definido directamente no questionário). Todos 

os inquiridos foram informados de que seria respeitado o anonimato de todas as 

respostas. 

 

2.2. RESPONDENTES 
 

2.2.1. DESCRIÇÃO DOS INFORMANTES-CHAVE 

 
Dos 40 respondentes, 13 são empresários em nome individual e os restantes 27 

enquadram-se como membros de órgãos estatutários, na sua própria organização. 

Trata-se de uma população essencialmente masculina (34 participante, ou 85%) e 

apenas 15% de feminino (6 participantes), conforme tabela 6. 

 
Tabela 6. Quadro resumo das faixas etárias  

Género 
Total           
                  Faixa etária 

20-30 30-40 40-50 50-60 % 

Feminino 6 1 2 2 1 15% 

Masculino 34 0 31 3 0 85% 

Total 40 1 33 5 1 100% 

% 100% 2,5% 82,5% 12,5% 2,5% - 
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A faixa etária predominante situa-se entre os 30-40 anos, sendo que a segunda 

com maior evidência situa-se entre os 40-50 anos. Apenas 2,5% dos participantes, 

neste caso do sexo feminino se enquadram abaixo dos 30 anos. 

Relativamente às habilitações 92,5% (37 participantes) da amostra tem como 

habilitações o 12º ano de escolaridade ou inferior, os restantes 7,5% possuem o grau 

de licenciatura ou estudos superiores. 

Quanto à área geográfica, 95% da população reside e exerce a sua actividade no 

distrito de Setúbal, os restantes 5% encontram-se dispersos pelos distritos de 

Santarém e Lisboa. 

 
2.2.2. DESCRIÇÃO DAS ENTIDADES RESPONDENTES 

 
Uma das questões colocadas no questionário, pretendia averiguar em que sector 

de actividade as mesmas se enquadravam, assim, conseguimos obter os seguintes 

dados: 

 
No sector primário enquadram-se 10% dos respondentes; 5% são do sector 

secundário; e a maioria está enquadrada no sector terciário (85%). A tabela 7 mostra a 

distribuição dos respondentes segundo o código de actividade empresarial – CAE. 

  

Tabela 7. Quadro resumo das actividades exercidas  

SECTOR ACTIVIDADE 

Primário 

Agricultura 

Floricultura 

Silvicultura 

Secundário 
Transformação de óleos marinhos 

Produção de bolos 

Terciário 

Restauração 

Transportes 

Finanças 

Institutos Particulares de 

Solidariedade Social 

Cabeleireiros 

Venda de energia 

Hotelaria animal 

Jardinagem 

Fitness 

Comércio de vestuário 

Logística 

Oficinas auto 

Coaching 

 

Cerca de 40% das EP exercem a sua actividade entre 5 a 10 anos, porém 28% das 

EP apenas iniciaram a actividade há menos de 5 anos. As entidades que se 

enquadram entre os 15 a 20 anos de actividade apenas abrange 14% dos 
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respondentes, e por último, com apenas 18% temos as entidades que exercem há 

mais de 20 anos a sua actividade. 

  

2.3. PROCEDIMENTO 

  
Após a análise e estudo da legislação anteriormente mencionada, concluiu-se que 

não existia uma grande divulgação por parte das entidades administrativas da 

obrigatoriedade de entrega deste relatório, assim uma questão pertinente foi saber se 

as EP tinham conhecimento da sua obrigatoriedade ou se consideravam a sua entrega 

facultativa. Para o questionário e a lista completa de questões, vide anexo III. 

Antes do envio do questionário, foi feito um pré-teste junto de pessoas que 

trabalham directamente com o RU e documentos similares. Foram feitas algumas 

sugestões de alterações, as quais foram acatadas, produzindo assim notórias 

melhorias no questionário. Tendo sido alterada a ordem de algumas questões, outras 

reformuladas e até elaboradas questões complementares, totalizando assim 17 

questões. 

Aquando o envio do questionário foram dadas algumas instruções de 

preenchimento, de modo a facilitar a compreensão das questões e explicando o 

porquê da sua maioria ser de resposta obrigatória. Foi tido em consideração o layout 

do questionário, transmitindo um aspecto profissional e claro, permitindo assim que se 

tornasse aprazível responder ao mesmo.  

Afim de obter rapidamente as respostas, diminuir os custos com a impressão dos 

inquéritos, e obter uma melhor cooperação por parte dos participantes, elaborou-se o 

questionário online, através da ferramenta Google Docs, permitindo que apenas 

através de um click no link enviado, se pudesse responder directamente ao mesmo. 

Ainda através da mesma ferramenta podemos obter uma análise gráfica e estatística 

das respostas obtidas, assim como todas as respostas qualitativas. 
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RESULTADOS 
 

Esta secção trata da análise dos resultados. Na subsecção 3.1 apresentam

primeiramente os dados tratados do questionár

descritivas de questão a questão, isto é, seguindo a sequência das questões no 

inquérito. Na subsecção 3.2 avança

conjunto de categorias que procuram sintetizar os grandes grup

problemas/questões associadas ao RU, conforme observado nos dados.

 

2.4. ESTATÍSTICAS
 

Das respostas obtidas apenas 17,5% foram espontâneas, obtidas na primeira 

semana aquando o envio do questionário. Tendo em consideração que após dois 

meses do envio do mesmo não surgiram novas respostas, foi enviado novo “email”, 

contendo as mesmas questões, às mesmas entidades. Porém ainda com esta 

segunda tentativa não foi possível obter qualquer resposta, assim 82,5% das 

respostas foram obtidas posteriormente, após co

 
Relativamente à primeira questão, os resultados mostram que mais de metade 

(60%), dos respondentes sabe da existência do RU. 40% desconhece o RU.

Apesar da maior parte das entidade patronais terem noção da existência do RU, 

existe uma grande divergência relativamente a quando e como ouviram falar do 

mesmo pela primeira vez. Dos 60% que responderam afirmativamente ao 

conhecimento do relatório, nenhum respondeu às duas questões “como e quando”.

 

Apenas 10 respondentes indicaram 

1.) e 13 responderam como tiveram conhecimento

como e quando, os restantes 16 não responderam a esta questão

Gráfico 1. Quando tomou conhecimento do RU? 
 

Quanto à obrigatoriedade de entrega do RU, dos 40 respondentes, 57% considera 

a sua entrega obrigatória, 40% não sabe responder e apenas 3% considera a sua 

entrega facultativa.  
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Esta secção trata da análise dos resultados. Na subsecção 3.1 apresentam

primeiramente os dados tratados do questionário, em que se mostram as estatísticas 

descritivas de questão a questão, isto é, seguindo a sequência das questões no 

inquérito. Na subsecção 3.2 avança-se em termos analíticos, produzindo

conjunto de categorias que procuram sintetizar os grandes grup

problemas/questões associadas ao RU, conforme observado nos dados.

ESTATÍSTICAS 

Das respostas obtidas apenas 17,5% foram espontâneas, obtidas na primeira 

semana aquando o envio do questionário. Tendo em consideração que após dois 

mesmo não surgiram novas respostas, foi enviado novo “email”, 

contendo as mesmas questões, às mesmas entidades. Porém ainda com esta 

segunda tentativa não foi possível obter qualquer resposta, assim 82,5% das 

respostas foram obtidas posteriormente, após contacto directo e telefónico.

Relativamente à primeira questão, os resultados mostram que mais de metade 

(60%), dos respondentes sabe da existência do RU. 40% desconhece o RU.

 
Apesar da maior parte das entidade patronais terem noção da existência do RU, 

xiste uma grande divergência relativamente a quando e como ouviram falar do 

mesmo pela primeira vez. Dos 60% que responderam afirmativamente ao 

conhecimento do relatório, nenhum respondeu às duas questões “como e quando”.

Apenas 10 respondentes indicaram quando tinham tido conhecimento

e 13 responderam como tiveram conhecimento (vide gráfico 2.) 

como e quando, os restantes 16 não responderam a esta questão. 

 

. Quando tomou conhecimento do RU?  

iedade de entrega do RU, dos 40 respondentes, 57% considera 

a sua entrega obrigatória, 40% não sabe responder e apenas 3% considera a sua 
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Gráfico 2. Como tomou conhecimento do RU?  
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Relativamente ao prazo de entrega, 22% considera a sua entrega em Fevereiro, 

28% em Junho e 50% em Maio.

As EP foram ainda questionadas quanto à utilidade do mesmo, sendo que 40% não 

reconhece qualquer utilidade e 20%

uma compilação de informação. Observe

Gráfico 3. Qual a utilidade do RU?
 

Pretende-se ainda averiguar se as EP sabem a quem reporta a informação 

recolhida no RU. Dos resultados obtidos constata

reporta à ACT, 7% acha que reporta para o Instituto Nacional de Estatística, 17% ac

que reporta a várias entidades e 43% não sabem a quem reportam.
 

Foi ainda questionado que tipo de informação recolhe o RU

das entidades considera que o RU recolhe informação a nível da estrutura da 

empresa, formação, higiene e se

e trabalho suplementar. Observe
 

Gráfico 4. Que informação recolhe o RU?
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Relativamente ao prazo de entrega, 22% considera a sua entrega em Fevereiro, 

m Maio. 

As EP foram ainda questionadas quanto à utilidade do mesmo, sendo que 40% não 

reconhece qualquer utilidade e 20% (vide gráfico 3.) considera que se trata apenas de 

uma compilação de informação. Observe-se as restantes respostas: 

utilidade do RU? 

se ainda averiguar se as EP sabem a quem reporta a informação 

recolhida no RU. Dos resultados obtidos constata-se que 33% das entidades acha que 

, 7% acha que reporta para o Instituto Nacional de Estatística, 17% ac

que reporta a várias entidades e 43% não sabem a quem reportam. 

Foi ainda questionado que tipo de informação recolhe o RU. É de destacar que 50% 

das entidades considera que o RU recolhe informação a nível da estrutura da 

empresa, formação, higiene e segurança no trabalho, greves, prestadores de serviços 

e trabalho suplementar. Observe-se os resultados no gráfico seguinte: 
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Tendo em consideração o capítulo da legislação, foi questionado às EP de quem é 

a obrigatoriedade de entrega do RU. Assim 68% considera que a responsabilidade de 

entrega é da EP, porém 20% considera que a responsabilidade é do técnico oficial de 

contas. Os restantes 12% dividem a responsabilidade pela empresa de higiene e 

segurança, medicina no trabalho ou outros. 

 
Questionou-se as EP sobre quais as vantagens de entrega do RU. A tabela 

seguinte mostra que apenas 40% das respostas considera existir alguma vantagem 

(16 EP). 

Tabela 8. Quadro resumo sobre as vantagens de entrega do RU 

CATEGORIAS EXEMPLOS 

Potenciar a 

imagem da EP 

junto de terceiros. 

 “É uma forma de se demonstrar como a empresa está empenhada na 

sua relação com os colaboradores, sabendo se existiu formação adequada, 

condições de saúde e higiene, se tem rotatividade nos postos de trabalho, 

em suma a forma como trata dos seus colaboradores.” 

 “O conhecimento sobre todas as matérias envolventes dos serviços 

prestados conclui uma apreciação pormenorizada das acções das 

empresas e consequente produção, dando uma percepção ao consumidor e 

às próprias empresas da produção efectiva e/ou da actividade da massa 

empresarial.” 

 “O conhecimento sobre todas as matérias envolventes dos serviços 

prestados conclui uma apreciação pormenorizada das acções das 

empresas e consequente produção, dando uma percepção ao consumidor e 

às próprias empresas da produção efectiva e/ou da actividade da massa 

empresarial.” 

 “Diferenciação positiva com a concorrência, no cumprimento das 

normas sociais.”  

Informação/ 

conhecimento 

acerca do 

funcionamento da 

EP. 

 “Monitorizar o crescimento da empresa.”  

 “Informação sobre as práticas e fluxos inerentes ao Recursos 

Humanos.” 

 “Ter conhecimento do funcionamento da empresa. Avaliar a gestão dos 

recursos humanos dentro do sistema. Ter relatório financeiro em dia.” 

 “Para melhorar o sistema laboral, no que se refere às condições 

humanas e estruturais” 

 “Balanço e controlo empresarial.” 

Controlo do 

cumprimento das 

obrigatoriedades 

da EP. 

 “Poder demonstrar que se está a respeitar todas as regras de higiene e 

segurança exigidas por lei.” 

 “Maior controle sobre as regras vigentes.”  

 
Da mesma forma que a maioria não vê qualquer vantagem na entrega do RU 

também 48% considera que não existe qualquer penalização pela não entrega, porém 
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50% considera que existem coimas e apenas 2% considera crime a não entrega do 

mesmo. 

Constatou-se ainda que, a nível interno, 60% das EP não dá qualquer utilização ao 

relatório, observe-se o gráfico seguinte afim de verificar as restantes respostas: 

 

 Gráfico 5. Qual a utilização que dá ao RU? 

 

Questionou-se as EP sobre quais os instrumentos de gestão estratégica que 

utilizam, das quais 45% revelaram que não utilizam quaisquer instrumentos, 12,5% 

utiliza mapas contabilísticos e financeiros, 7,5% utiliza mapas de avaliação de 

performance, 7,5% utiliza planos de negócios, 17,5% utiliza outros mecanismos que 

não foram identificados e 10% não responderam. 

Constatou-se também que 57,5% das EP consideraram que o RU não os poderia 

ajudar a evoluir estrategicamente, 7,5% não responderam e 35% acha que o relatório 

os poderá ajudar a evoluir, potenciando: 

 “A produtividade dos colaboradores” 

 “Melhorando a estratégia” 

 “Alocação de recursos necessários” 

 “Formação de colaboradores” 

 “Busca de alternativas” 

 “Incentivar o capital humano” 

Das respostas obtidas à questão que mencionava o interesse por parte da EP em 

receber um relatório detalhado que permitisse verificar a evolução da mesma e até 

potenciar a sua estratégia, 64% responderam pela afirmativa, 26% responderam que 

talvez e apenas 10% responderam que não estariam interessadas. 
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2.5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Como foi observado nas páginas anteriores, existem vários problemas e questões 

associadas ao RU. A fim de aprofundar o nível de análise de tais problemas e 

questões, procedeu-se ao seu agrupamento, segundo três categorias: 1) informação 

sobre o RU; 2) processo e procedimentos sobre o RU; e 3) utilidade estratégica do 

RU. Esta secção disseca estas categorias. Estas três categorias encontram-se na 

tabela 9, juntamente com uma relação das suas múltiplas dimensões. 

 
Tabela 9. Quadro resumo das categorias de problemas identificados 

CATEGORIAS DE PROBLEMAS/QUESTÕES DIMENSÕES 

Informação sobre o RU 
 Ausência de informação sobre a obrigatoriedade do RU 

 Informação incorrecta sobre o RU 

Processo e procedimento 

sobre o RU 

 Desconhecimento de quem é a responsabilidade de 

entrega do RU; 

 Não reconhecimento de vantagens na entrega do RU; 

 Desconhecimento da existência de coimas; 

 Ausência de informação sobre a quem reporta do RU; 

 Ausência de informação sobre a utilidade do RU. 

Utilidade estratégica do RU  Não utilização do RU como ferramenta estratégica. 

 

Como já foi referido, 82,5% das respostas foram obtidas após insistência por parte 

da autora deste texto. As razões alegadas para a falta de resposta variaram, mas em 

comum têm o facto de os respondentes acreditarem que o preenchimento do RU é da 

responsabilidade dos TOC, de empresas de medicina no trabalho, ou de empresas de 

higiene e segurança. 

De acordo com a legislação anteriormente referida, trata-se de uma obrigatoriedade 

e responsabilidade das EP, mesmo havendo a possibilidade de delegação da sua 

entrega (de apenas alguns anexos ou de todos). Ainda assim, 68% dos respondentes 

considera que a entrega é da obrigatoriedade da EP. Igualmente de realçar é que 20% 

dos respondentes que consideram a entrega como sendo da obrigatoriedade do TOC, 

e 12% responsabilizam as empresas de medicina no trabalho e higiene e segurança, 

pela sua entrega.  

Ao inquirir-se junto das EP, sobre qual a vantagem de entrega do mesmo, 60% 

respondeu não existir qualquer vantagem, porém dos 40% que responderam 

afirmativamente, admitiram que a entrega poderia ser útil, permitindo assim agregar 

informação dispersa, o que em última análise poderia ajudar a melhorar o sistema 

laboral, bem como um maior controlo das regras vigentes, em termos de higiene, 
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segurança e medicina no trabalho, assim como permitiria também melhorar a imagem 

da EP junto de terceiros. 

Afim de averiguar qual a utilização que as EP dão ao RU, após a sua entrega, 60% 

revelou não dar qualquer utilização, 12,5% indicou que apenas serve para a GRH e 

7,5% que apenas serve para afixar o anexo A - quadros de pessoal. 

Em termos estratégicos, 45% das entidades revelaram que não utilizam quaisquer 

instrumentos de gestão estratégica e 12,5% revelam que apenas utilizam mapas 

contabilísticos e financeiros. Questionou-se se o RU poderia ajudar a evoluir 

estrategicamente, 57,5% responderam negativamente, porém ainda assim 35% 

responderam afirmativamente. Tendo em consideração estes dados, seria de esperar 

que as EP respondessem negativamente ao interesse de receber à posterior um 

relatório detalhado obtido através do RU, curiosamente 64% demonstraram interesse 

e 26% responderam que talvez estivessem interessados. 

Um aspecto positivo é o facto de 50% dos respondentes terem conhecimento do 

tipo de informação recolhida através do RU, tendo sido respondido que a mesma é 

recolhida, a nível da estrutura da empresa, formação, higiene e segurança no trabalho, 

greves, prestadores de serviços e trabalho suplementar. 

Face a estes resultados, a secção seguinte enumera várias propostas de melhoria 

do RU, nas dimensões observadas, tendo em atenção os objectivos do trabalho. 

 
3. PROPOSTA DE PROJECTO 

 

 
3.1. INFORMAÇÃO SOBRE O RU 

 

A maioria dos respondentes revelou conhecimento da existência do RU, porém a 

forma como foi adquirido esse conhecimento diverge. Assim a maioria tomou 

conhecimento através da internet, seguidamente o TOC foi o elemento mais referido e 

por último os meios de comunicação social e a medicina no trabalho. Assim será 

pertinente alertar as entidades administrativas que detêm este pelouro, para a 

necessidade de reverem procedimentos e métodos, no tocante à forma como 

informam as EP das suas obrigações, sendo que electronicamente apenas se 

encontra informação oficial disponível do site do GEP1 e da ACT2.  

No mercado apenas existem dois livros sobre o RU, curiosamente escritos por um 

TOC e outro por uma Técnica Superior de Segurança e Higiene do Trabalho, os quais 

se limitam a ser um manual de instruções referente ao preenchimento de todos os 

anexos do RU existentes; tal informação também se encontra disponível no site do 
                                                           
1
 http://www.gep.mtss.gov.pt/destaques/modelo_ru2010.php (último acesso em 31/08/2011). 

2
 http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/ComunicacoeseAutorizacoesObrigatorias/ComunicacoesObrigatoriasemMateriadeRelacoesLaborais/Paginas/default.aspx (último 

acesso em 16/08/2011).  
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GEP. Porém dificilmente as EP terão disponibilidade para ler, tal é a quantidade e 

tecnicidade de informação apresentada. Adicionalmente, alguma desta informação já 

se encontra desactualizada, com o novo Sistema de Normalização Contabilística e a 

terminologia e numeração do quadro de contas existente no Plano Oficial de 

Contabilidade. 

Propõe-se às respectivas entidades uma busca de alternativas relativamente à 

forma como fazem chegar a informação às EP, nomeadamente através de contacto 

directo com as mesmas, email, carta e meios de comunicação. 

 

3.2. PROCESSO E PROCEDIMENTO SOBRE O RU 
 

Constatou-se que as EP desconheciam de quem era a responsabilidade de entrega 

do RU, assim como da existência de coimas sobre a não entrega do mesmo, pelo que 

uma vez se propõe às respectivas entidades administrativas que o suporte de 

informação existente deve ser melhorado. 

Detectou-se ainda que não existe conhecimento por parte de algumas EP sobre a 

quem se dirige a informação recolhida no RU, dado que dos respondentes 43% não 

sabem a quem reporta o RU. Assim propõe-se à ACT, tendo em consideração que é a 

entidade que comunica a obrigatoriedade de entrega do mesmo, que divulgue a quem 

reporta informação tão minuciosa, evitando que as EP considerem a entrega do RU 

como um elemento de fiscalização. 

É também pertinente informar os ministérios que detêm este pelouro, para o facto 

de a maioria das EP inquiridas, não reconhecer qualquer utilidade no RU, devendo as 

mesmas entidades supervisoras, transmitir qual o interesse em recolher tal informação 

e o porquê da sua obrigatoriedade, evitando assim que 7,5% considerem o RU um 

elemento de fiscalização, como já foi referido anteriormente, e 10% considerem que se 

trate apenas de uma recolha estatística. 

 

3.3. UTILIDADE ESTRATÉGICA DO RU 
 

Perante as considerações que se efectuaram na parte teórica, o uso de 

instrumentos de gestão está intrinsecamente ligado ao sucesso das EP, sendo 

fundamental potenciar a sua estratégia, em que se insere a necessidade em fazer face 

à concorrência. Porém uma grande maioria revelou que não vê o RU como uma 

ferramenta que permita evoluir estrategicamente, é assim necessário mudar esta 

perspectiva junto das mesmas, mudando a imagem do RU, fazendo com que este 

deixe de ser visto apenas como uma obrigação. Existe vontade por parte das EP em 
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mudar esta perspectiva, tendo em consideraç

interessada em receber um relatório detalhado com informação obtida atr
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Antes do desenvolvimento do relatório proposto será necessário realizar uma 

entrevista com os MOE de modo a compreender qual é a orgânica da empresa, 

que compreender quais são os seus valores, missão, metas a atingir e como 

pretendem lá chegar, ou seja, qual a sua estratégia inicial. Após esse momento o 

relatório será desenvolvido em sintonia com os dados obtidos no RU e na reunião com 

os MOE.  
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Para análise dos respectivos anexos, exceptuando o anexo D tendo em 

consideração e especifidade e tecnicidade do mesmo, pretende-se recorrer a 

alguns indicadores (vide anexo IV).  

O relatório poderá ser semestral ou anual, consoante o volume de negócios da 

entidade patronal, a sua dimensão e variação do lucro mensal. Assim as sugestões 

de melhoria poderão ocorrer dentro do mesmo exercício fiscal, tal como o reforço 

dos pontos fortes. 

 

5. CONCLUSÕES E LIMITAÇÕES 

 
O presente trabalho incidiu sobre o RU, ferramenta que agrega informação antes 

dispersa. Trata-se de uma obrigatoriedade para todas as entidades patronais que 

tenham trabalhadores ao seu serviço, as quais devem remeter anualmente para a ACT 

uma panóplia de informação bastante minuciosa.  

Trabalhando a autora na área dos recursos humanos e contabilidade e tendo 

contacto directo com as entidades patronais, tomou consciência de que a realidade 

transmitida pelas entidades administrativas em nada coincidia com a realidade diária 

das entidades patronais, motivo pelo qual se tornou pertinente a realização deste 

trabalho. 

Conclui-se com este trabalho que a obrigatoriedade do RU para micro e pequenas 

empresas, que lutam sistematicamente pelos recursos, não faz sentido nos seus 

moldes actuais. As entidades administrativas e ministérios que detêm este pelouro 

devem tomar medidas de simplificação e melhor comunicação deste relatório, de 

modo a evitar que seja transmitida uma imagem errada do mesmo. 

Trata-se de um relatório com um potencial enorme, que permitirá às entidades 

patronais utilizarem a informação contida no mesmo em prol do seu desenvolvimento 

estratégico, da sua evolução junto do mercado, da imagem que se pretende transmitir 

não só a colaboradores como a todos os stakeholders.  

Como tal este projecto de relatório consistiu em simplificar e em traduzir a 

informação contida no RU, através do desenvolvimento de um relatório adaptado à 

realidade de cada entidade patronal, compilando a informação contida no RU e 

recorrendo a indicadores, assim como dados declarativos e contabilísticos. Pretende-

se que o mesmo seja claro, conciso, de fácil leitura e que demonstre à entidade 

patronal o potencial de informação que tem ao seu dispor. Trata-se de um projecto 

auspicioso e deveras útil para todas as entidades patronais.   
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Pretendeu-se ainda eliminar a imagem de o RU ser “apenas mais uma 

obrigatoriedade”, como tal foram feitas inúmeras sugestões às entidades 

administrativas. 

Quando se iniciou este trabalho não se previu, obviamente, todas as dificuldades 

inerentes a qualquer trabalho deste género. Desde logo, a quase inexistente 

bibliografia sobre o e a dificuldade em estabelecer contacto com as entidades 

patronais, assim como a reduzida amostra que não permitiu que existisse uma 

extrapolação dos resultados obtidos.  

No entanto o saldo do trabalho é claramente positivo tendo sido atingidos os 

principais objectivos, entre eles, permitiu fazer uma resenha histórica de toda a 

legislação laboral nos últimos 50 anos. Permitiu expor os resultados obtidos com a 

reduzida amostra. Através da análise dos dados avançaram-se propostas de melhoria 

às respectivas entidades administrativas. Permitiu também criar uma ligação entre o 

RU e a estratégia das entidades patronais, demonstrando que não se trata apenas de 

uma obrigação mas sim de uma ferramenta estratégica. Por último, permitiu propor a 

elaboração de um relatório adaptado à realidade de cada entidade patronal permitindo 

potenciar a estratégia das mesmas. 
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7. ANEXOS 

7.1. ANEXO I. PORTARIA 55/2010 DE 21 DE JANEIRO 
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7.2. ANEXO II. BALANCED SCORECARD VERSUS TABLEAU DE BORD 
 
 

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS 

Ambos são instrumentos de medição do desempenho 

das organizações. 

Apresentam informação financeira e não financeira. 

Ambos relacionam os objectivos e meios de acção 

(factores críticos) com os indicadores de desempenho 

utilizados. 

Têm como objectivo produzir informação sintética e 

imediata, adequada para uma maior rapidez de avaliação 

do desempenho e consequente tomada de decisão. 

Possibilitam o cálculo de prémios e incentivos a atribuir 

aos responsáveis, mediante o alcance da performance 

desejada. 

Ambos se podem desenvolver de acordo com as 

necessidades específicas de cada empresa/ 

organização, pelo que será recomendável que sejam 

personalizados em função das necessidades e 

preferências dos gestores e das empresas/organizações. 

Ambos contribuem para que os dirigentes das empresas/ 

organizações definam metas, objectivos, identifiquem os 

factores críticos de sucesso e promovam a circulação da 

informação e o diálogo internos. 

O TDB é mais operacional: o BSC encontra-se 

intimamente ligado e dependente da estratégia 

formulada. 

O TDB nasceu da necessidade de monitorização dos 

elementos críticos da esfera técnico-produtiva. O BSC foi 

criado por professores de gestão da Universidade de 

Harvard, com fortes tradições no estudo e divulgação da 

estratégia. 

O BSC surgiu associado a sistemas de informação de 

software, desenvolvidos para apoio à decisão dos 

gestores, o que contribuiu para uma rápida divulgação 

desta ferramenta de gestão. O TDB foi divulgado ao 

longo duma época em que os sistemas de informação 

computadorizados eram raros, não beneficiando 

portanto, do impulso gerado pelas novas tecnologias da 

informação. 

No TDB os objectivos são estabelecidos pelos gestores 

de forma livre, o que aumenta a subjectividade na sua 

determinação, enquanto no BSC estes são enquadrados 

nas quatro perspectivas já referidas, assumindo relações 

de causa-efeito entre as mesmas, o que facilita a 

concepção e identificação dos objectivos. 

O TDB baseia-se no conceito variável-chave (acção 

concreta a empreender que condicionará os resultados). 

O BSC usa o factor-crítico (elemento que condiciona a 

realização dos objectivos). 

O TDB considera indicadores mais abrangentes 

(definindo indicadores de objectivos, de meios, de 

convergência e do meio). O BSC distingue dois tipos de 

indicadores, os de resultados e os de processo (indutores 

dos resultados). 

O TDB estabelece-se a partir da definição dos objectivos 

e planos de acção, que por sua vez darão origem aos 

indicadores de desempenho. No BSC, a partir da 

estratégia definem-se os objectivos e os factores críticos 

para, a partir dos mesmos, se identificarem os planos de 

acção. 

O TDB revela-se um produto operacional, por oposição 

ao BSC, com uma imagem de produto de marketing, 

mais propício à divulgação e uso no meio académico e 

empresarial. 

 

Adaptado de Jordan et al. (In Russo, 2005) 
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7.3. ANEXO III. QUESTIONÁRIO: RELATÓRIO ÚNICO – FERRAMENTA DE GESTÃO? 
 

A Portaria 55/2010 vem enquadrar a informação social da empresa num único documento – o Relatório Único. A 

criação deste documento tem gerado algum conflito e discórdia entre várias entidades pelo que, pretendemos saber 

enquanto entidade patronal, qual a sua opinião Nos termos da referida lei considera-se que “Os empregadores 

envolvidos na prestação de informação sobre a actividade social da empresa são os mesmos que são abrangidos pelo 

Código do Trabalho e pela legislação específica dele decorrente”, os quais passaremos a citar como entidade patronal, 

ou seja todos aqueles que têm trabalhadores a seu encargo, nomeadamente entidades sem fins lucrativos, 

trabalhadores independentes e Administração Pública no caso ter trabalhadores sem vínculo à função pública. 

Obrigada. 

 

*Obrigatório 

1. Enquanto entidade patronal há quanto tempo exerce a sua actual actividade? * 

 1 a 5 anos 

 5 a 10 anos 

 15 a 20 anos 

 Superior a 20 anos 

2. A sua actividade enquadra-se no sector: * 

 Primário (agricultura, avicultura, pesca, pecuária, floricultura) 

 Secundário (indústria, transformação de matérias-primas, construção civil, sectores de energia, obras 

públicas) 

 Terciário (serviços, como por exemplo, comércio, educação, saúde, finanças) 

3. Enquanto entidade patronal sabe da existência do Relatório Único? * 

 Sim 

 Não 

4. Se respondeu afirmativamente, quando e como soube da existência do Relatório Único pela primeira vez? * 

5. A entrega do Relatório Único é: * 

 Obrigatória 

 Facultativa 

 Não Sei 

6. Na sua opinião, qual a utilidade do relatório único? * 

7. Qual é o prazo de entrega do Relatório Único? *Para esta questão deverá ter em conta o prazo legalmente 

previsto sem eventuais adiamentos. 

 Fevereiro 

 Maio 

 Junho 

8. A quem reporta a informação recolhida no Relatório Único? * 

 Autoridade para as Condições do Trabalho 

 Banco de Portugal 

 Direcção Geral dos Impostos 

 Instituto Nacional de Estatística 

 Várias 

 Não Sei  
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9. O Relatório Único recolhe informação ao nível de: * 

 Estrutura da empresa 

 Formação 

 Higiene e segurança no trabalho 

 Greves 

 Prestadores de serviços 

 Trabalho suplementar 

 Todos os anteriores 

 Não sei 

10. De quem é a obrigatoriedade de entrega do Relatório Único? *Caso a obrigatoriedade não seja de nenhum 

dos indicados, por favor responda em "Outro" e escreva de quem é a obrigatoriedade na sua opinião. 

 Entidade Patronal 

 Técnico Oficial de Contas 

 Empresa que lhe presta serviços de Higiene e Segurança no Trabalho 

 Empresa que lhe presta serviços de Medicina no Trabalho 

 Outra:  

11. Enquanto entidade patronal acha que terá vantagens em entregar o Relatório Único? * 

 Não 

 Sim 

12. Caso tenha respondido afirmativamente à questão anterior, por favor indique quais as vantagens que julga 

poder  

13. Enquanto entidade patronal qual seria a penalização pela não entrega? * 

 Coimas 

 Considerado crime 

 Nenhuma 

14. A nível interno da sua empresa, qual a utilização que dá ao Relatório Único? * 

15. Que instrumentos de gestão estratégica utiliza na sua empresa? * 

16. Considera que o Relatório único poderia ajudá-lo, de alguma forma, a evoluir estrategicamente? Se sim, 

porquê? *  

17. Gostaria de receber um relatório detalhado, com informação obtida através do Relatório Único, de fácil leitura 

e que lhe permitisse verificar a sua evolução enquanto entidade patronal? * 

 Sim 

 Não 

 Talvez 

Enviar
 

Tecnologia do Google Docs 
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7.4. ANEXO IV. INDICADORES A UTILIZAR NO DESENVOLVIMENTO DO RELATÓRIO PROPOSTO 

ESTRUTURA DA EMPRESA 

Investimento médio de formação por empregado 

Objectivo: Conhecer, acompanhar a evolução e comparar internamente e externamente o que a empresa está a investir em formação, 

fornecendo também uma boa indicação sobre a importância que é dada a esta área. 

Este indicador pode ser medido em termos globais (toda a formação), assim como pode ser dividido em formação interna e externa, por 

departamento, grupo funcional, tipo de contrato etc. 

 

                                                                              Soma dos Custos Directos + Indirectos 

Custo médio da hora de formação = -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                   N° total de horas de formação 

 

• Indicador - Taxa de formação em horas (total de horas de formação no período /total de horas potenciais de trabalho no período) 

• Indicador - Taxa de probabilidade (número total de participantes / total de empregados) 

• Custo médio da acção de formação: Investimento total / número total de acções de formação 

• Custo da hora de formação: Investimento total no período de tempo fixado / número total de horas no mesmo período) 

• Taxa de formação em dinheiro: Total de todos os custos de formação / massa salarial) 

Produtividade calculada com base em informação financeira 

A informação financeira fornece um conjunto de indicadores que podemos usar para criar indicadores de produtividade, nomeadamente: 

• Resultados brutos 

• Resultados líquidos 

• Valor Acrescentado Bruto ou Valor Acrescentado Líquido. 

• Margem Bruta ou Margem líquida 

Vejamos dois exemplos, de entre muitos possíveis: 

 

                                                                       Valor acrescentado bruto 

VAB por Homem Hora = ------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                       total de horas de trabalho 

 

Este indicador transmite quanto valor acrescentado bruto é criado, em termos médios, por empregado e por hora 

                                                                                                      Resultado liquido 

Resultado liquido por Homem Hora = --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                   Remunerações / n° de horas de trabalho 

 

                                                                                      Resultado Bruto 

Resultado bruto por empregado =-----------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                            N° médio de FTEs no período 

 

Este indicador transmite qual é a proporção entre resultado líquido produzido numa hora e o custo salarial dessa hora. 

Rácio de produtividade da hora salarial 

Objectivo: Conhecer, acompanhar a evolução e comparar interna e externamente qual é o resultado líquido que é gerado por cada 

hora salarial. 

 

                                                           Resultado líquido num período / total de horas de trabalho 

Produtividade da hora salarial = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                              Remunerações totais brutas / total de horas de trabalho 

 

Exemplo: Numa empresa de 400 FTEs em que o resultado líquido foi €16.000.000 Remuneração total anual bruta (fixa + variável) é de € 

12.000.000 

Produtividade da hora salarial = Resultado liquido / total de horas de trabalho (€16.000.000/704.000horas) /Remunerações totais brutas/ total de 

horas de trabalho (12.000.000/704.000) = 33% 

Ou seja por cada € gasto de salário obtém-se um resultados liquido de €1.33.  
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ANEXO A – QUADRO DE PESSOAL 

Efectivo repartido por género, idade, antiguidade e grupo funcional, tipo de contrato, etc. 

Objectivo: Conhecer e acompanhar a evolução da composição do universo de empregados, segundo critérios importantes em termos 

sociais e organizacionais e também legais. 

 

Neste âmbito podem ser criados indicadores com interesse como os seguintes: 

Idade média: soma das idades / número de empregados ao serviço, 

Antiguidade média: soma das antiguidades / número de pessoas ao serviço. 

Remuneração média por empregado 

Objectivo: Conhecer, acompanhar a evolução e comparar (internamente ou externamente) e remuneração média que é paga aos empregados. 

 

                                                                                   Remuneração total bruta num período 

Remuneração média por empregado = ----------------------------------------------------------------- 

                                                                                         N° médio de FTEs no período 

 

Exemplo: Numa empresa com 220 Empregados "full time", em que as Remunerações Brutas anuais €9.800.000 , a remuneração anual média é de 

9.800 000 /220 = €44 .545 

São muitos os indicadores que estão relacionados com este indicador. Vejamos alguns: 

 

Remuneração total bruta com encargos + benfícios 

Custo médio por empregado = ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

N° médio de FTEs no período 

 

Exemplo: Numa empresa com 220 Empregados "full time", em que as Remunerações Bruta anual com encargos totalizam €11.814.880 e os 

benefícios totalizam €3.308.166: 

Custo médio por empregado = Soma de todas as remunerações com encargos + benefícios (€15.123.046) /= número total de FTEs (220 )= €68.741 

 

Remuneração individual bruta mais elevada 

Leque salarial = ---------------------------------------------------------------------------------------  

Remuneração individual bruta mais baixa 

 

Exemplo: Numa empresa em que a Remuneração Bruta anual mais elevada são €159.600 e a mais baixa são €7. 980: 

Leque salarial = Remuneração mais alta (€159.600) /= Remuneração mais baixa (€7.980) = 20,0 

O que significava que, o salário mais elevado é vinte vezes superior ao mais baixo. 

ANEXO B – FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DOS COLABORADORES 

Taxa de admissão de empregados 

Objectivo: Conhecer, acompanhar a evolução e comparar interna e externamente a percentagem de empregados que são admitidos para a 

empresa. Elevadas taxas de admissão impõem esforços adicionais em termos de acolhimento, formação, reforço dos aspectos que contribuem 

para a criação da cultura da empresa, etc. 

Não são aqui considerados os colaboradores que mudam para funções diferentes para outros departamentos. 

N° de FTEs admitidos no período 

Taxa de admissão = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   -------------  

N° total médio de FTEs 

 

Exemplo: Uma empresa de Construção Civil e Obras Públicas com 1000 empregados a tempo inteiro (FTEs), para a qual foram admitidos no último 

ano 100 pessoas, sendo 15 70 a termo e 30 sem termo. Então: 

Taxa de admissão = Total de FTEs admitidos (100) / Total de FTEs (1000) = 10,0%. 

Taxa de saídas (não retenção) de empregados 
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Objectivo: Conhecer, acompanhar a evolução e comparar interna e externamente o número empregados que saem da empresa. Uma taxa de 

abandono voluntário a partir de determinados níveis pode ser indiciador de alguns problemas organizacionais. 

Cálculo: 

                                                    N° de FTEs saídos no período 

Taxa de saídas = -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                         N° total médio de FTEs 

 

Exemplo: Uma empresa de Consultoria com um n° médio de 600 colaboradores a tempo inteiro (FTEs), na qual saíram no ano que findou 30 

pessoas, sendo 15 por iniciativa própria, e 5 por caducidade do contrato por iniciativa da empresa e 8 por mútuo acordo, e 2 por despedimento 

por extinção do posto de trabalho.  

Então: 

Taxa de saída) de empregados = número total de FTEs saídos (30) /N° médio de FTEs (600) = 5,0%. 

ANEXO C – RELATÓRIO ANUAL DE FORMAÇÃO CONTÍNUA 

• Taxa de participação: Número total de acções de formação / número total de empregados (FTEs) 

• Média de horas de formação por empregado: Total de horas de formação (volume) no período / número total (ou médio) de 

empregados (FTEs) no mesmo período. 

 

Fonte: Bancaleiro (2006) Seminário HR Metrics 
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