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Siglas utilizadas 

DGAEP – Direção-Geral da Administração e do Emprego Público  

IRCT – Instrumento de Regulamentação Coletiva de Trabalho 

LVCR – Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações1 

SIOE – Sistema de Informação de Organização do Estado 

  

                                                           
1 Lei n.º 12-A/2008, de 27/02. 
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Observações genéricas: 
 
 

I. O formulário tem disponível o botão:  
 

 

 Grava – permite visualizar alertas sobre os dados e a gravação do formulário no disco 
do computador do utilizador 
 

II. Para cada uma das tabelas que se seguem, encontram-se disponíveis quatro botões: 
 

 
 

 Fixa – permite manter o cabeçalho fixo e sempre visível, enquanto se desloca pelas 
restantes linhas da tabela; 

 Liberta – liberta a fixação do cabeçalho; 

 Adiciona – permite acrescentar linhas à tabela; 

 Elimina linhas vazias – permite eliminar linhas vazias da tabela. 
 
 

III. Todos os itens são de preenchimento obrigatório. 
 

IV. Por defeito, cada uma das tabelas do formulário tem três linhas; as restantes linhas que se 
encontrarem em branco, quando não utilizadas, devem ser removidas por seleção do botão 
“elimina linhas vazias”. 
 

V. Não devem ser usadas as funcionalidades copiar/colar no preenchimento das células. 
 

VI. O formato a considerar nas colunas “data” deve ser AAAA-MM-DD. 
 

VII. Caso a mesma entidade envie à DGAEP mais do que um ficheiro com o formulário, apenas 
será considerado o último ficheiro remetido, que anula sempre o anterior, devendo os 
ficheiros conter sempre toda a informação solicitada. 

VIII. Após o preenchimento deverá utilizar o botão  , existente no formulário, ou a 
opção “guardar como” o que lhe permite visualizar a folha de validações e alertas. 
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PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 
 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO [alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º]:  
 
1.1. Código SIOE – Código SIOE de nove dígitos. Consultar www.sioe.dgaep.gov.pt, se necessário. 

 
1.2. Órgão, Serviço ou Entidade – Designação do Órgão, Serviço ou Entidade. Consultar 

www.sioe.dgaep.gov.pt, se necessário. 
 
1.3. Dirigente máximo ou gestor:  Nome: Nome do dirigente máximo ou gestor. 

Cargo: Cargo do dirigente máximo ou gestor. 
E-mail: Endereço de correio eletrónico do responsável 
máximo ou de quem este indique para o efeito como 
contacto.  
 

1.4. Informação referente a o/ entidades: Campo a preencher se a entidade responder também por 
outras entidades. Inserir os códigos SIOE correspondentes, separados por vírgulas. Consultar 
www.sioe.dgaep.gov.pt, se necessário. 
 
 

 
2. REGIME REMUNERATÓRIO APLICÁVEL  
 
Neste item deve ser identificado o regime remuneratório aplicável aos trabalhadores e dirigentes da 
entidade, devendo escolher uma das 3 opções disponíveis: 
 

o Público – quando todos os trabalhadores e dirigentes da entidade detêm uma relação 
jurídica de emprego público, nos termos da LVCR; 
  

o Privado – quando todos os trabalhadores e dirigentes da entidade detêm uma relação 
jurídica de emprego regulada pelo regime do contrato individual de trabalho; 

 
o Ambos – quando, na mesma entidade, existam trabalhadores e ou dirigentes em ambos os 

regimes (Público e Privado). 
 
Apesar de estarem visíveis os formulários de ambos os regimes, a entidade só deve preencher o 
formulário correspondente à opção selecionada, para o qual é automaticamente direcionada [Público – 
campos dos itens 3 a 9; Privado – campos dos itens 10 a 16]. 
 
Ao selecionar a opção Ambos, deve preencher os formulários para as duas situações (Público e Privado), 
sob pena de ser emitido um alerta no caso de não preenchimento de um dos formulários. 
 
 
 
 
 
 

http://www.sioe.dgaep.gov.pt/
http://www.sioe.dgaep.gov.pt/
http://www.sioe.dgaep.gov.pt/
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10.  IDENTIFICAR CARREIRAS/CATEGORIAS/CARGOS/FUNÇÕES EXISTENTES NA ENTIDADE  
 
Neste item, devem ser identificados na tabela própria e em linhas separadas: 

 

 Todas as carreiras existentes na entidade; 
 

 Todas as categorias não inseridas em carreiras existentes na entidade; 
 

 Todos os cargos existentes na entidade, tendo em conta a sua designação genérica e 
respetivo regime remuneratório, sem identificação da unidade orgânica em concreto. 
 
Exemplos:  No caso de um diretor administrativo e financeiro, deve ser apenas 

indicado o cargo diretor; 
No caso de um diretor de departamento de recursos humanos, deve 
ser indicado apenas o cargo diretor de departamento;  
No caso de um diretor de Gabinete de Auditoria e Qualidade, deve ser 
indicado apenas o cargo diretor de gabinete. 
 

 Todas as funções que não se integrem em nenhuma das hipóteses anteriores. 
 
Deve ser preenchida uma linha por cada carreira, categoria, cargo ou função, por extenso e sem 
abreviaturas. 
 
A tabela construída pela entidade, neste item, ficará associada aos itens seguintes, nos campos 
Carreiras/categorias/cargos/funções. 

 
 
 

11.  REGIME REMUNERATÓRIO [alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 3.º] 
 

Regime remuneratório aplicável: Campo pré-preenchido Privado. 
 
Carreiras/categorias/cargos/funções: Campo a preencher por seleção de opção disponível, de 
entre as previstas na tabela criada no item 10. 
 
Regime aplicável de determinação da remuneração base: Campo a preencher por seleção de 
opção disponível. 
 
Tabelas remuneratórias aplicáveis – Campo a preencher por seleção de opção disponível.  
Caso não se encontre disponível a opção pretendida, selecione Outro e identifique-a no último 
campo do item 11 (Outras tabelas remuneratórias aplicáveis), para o qual é automaticamente 
direcionado.  
 
Previsto em - Campo de texto de livre, com identificação do IRCT, despacho, contrato ou outro, 
onde se encontra prevista a remuneração base. 
 
Deve ser enviado, em ficheiro anexo, o documento que prevê a tabela remuneratória aplicável, 
caso não tenha sido publicado em jornal oficial. 
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Montante fixo ou forma de cálculo – Campo a preencher com o montante da remuneração 
base ou com a sua forma de cálculo, quando aquele não esteja expressamente fixado (exemplo 
de forma de cálculo: 80% da remuneração do presidente do conselho de administração). 
 
Montantes totais ilíquidos abonados em abril de 2013 – Campo a preencher com o valor total 
ilíquido pago em abril de 2013. 
 
Montantes totais ilíquidos no ano de 2012 – Campo a preencher com o valor total ilíquido 
pago no ano de 2012. 
 
Outras tabelas remuneratórias aplicáveis – Campo a preencher caso tenha selecionado a 
opção Outro, no campo Tabelas remuneratórias aplicáveis. 

 
 
 
12.  SUPLEMENTOS [alínea d) do n.º 2 do artigo 3.º]:  
  

A tabela 12.1 (suplementos) destina-se à identificação de todos os suplementos remuneratórios 
passíveis de serem abonados aos trabalhadores e dirigentes da entidade, independentemente 
do seu efetivo pagamento. 
 
Deve ser preenchida uma linha por cada suplemento, em função do respetivo regime. 
 
No caso, por exemplo, dos suplementos de “despesas de representação” ou “isenção de horário 
de trabalho”, para o mesmo suplemento devem ser preenchidas tantas linhas, quantos os 
diferentes cargos ou funções da entidade para os quais se preveja a sua atribuição. 
 
Esta tabela considera o preenchimento dos seguintes campos: 
 
Designação – Campo de texto livre, a preencher com a designação do suplemento.  
 
 
Previsto em - Campo de texto de livre, com identificação do IRCT, despacho, contrato ou outro, 
onde se encontra prevista a atribuição do suplemento. 
 
Deve ser enviado, em ficheiro anexo, o documento que prevê a atribuição do suplemento, caso 
não tenha sido publicado em jornal oficial. 
 
Montante fixo ou forma de cálculo – Campo a preencher com o montante do suplemento ou 
com a sua forma de cálculo, quando aquele não esteja expressamente fixado (exemplo: 60% do 
valor das despesas de representação do vogal do conselho de administração). 
 
Periodicidade do abono/Prevista – Campo a preencher por seleção de opção disponível, de 
acordo com a periodicidade prevista para a sua atribuição. Caso não se encontre disponível a 
opção pretendida, selecione Outra e identifique-a no campo Outra periodicidade prevista do 
abono do mesmo item 12.1., para o qual será automaticamente direcionado. 
 
Periodicidade do abono/ Efetiva – Campo a preencher por seleção de opção disponível, de 
acordo com a periodicidade com que, na realidade, o suplemento foi pago. Caso não se encontre 
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disponível a opção pretendida, selecione Outra e identifique-a no campo Outra periodicidade 
efetiva do abono do mesmo item 12.1, para o qual será automaticamente direcionado. 
 
Abrangência/A quem pode ser atribuído – Campo de texto livre, devendo ser identificado qual 
o universo de trabalhadores que pode beneficiar do suplemento em causa (exemplo: todos os 
trabalhadores da entidade, trabalhadores sujeitos a um regime de turnos, etc).  
 
Abrangência/Carreiras/categorias/cargos/funções – Campo a preencher por seleção de 
opção disponível, de entre as previstas na tabela criada no item 10.  
 
Este campo apenas deve ser preenchido nos casos em que o suplemento está inequivocamente 
associado a uma determinada carreira, categoria ou função ou a determinado cargo.  
  
Se o mesmo suplemento estiver inequivocamente associado a mais do que uma carreira, 
categoria, cargo ou função, deve preencher tantas linhas, quantas as carreiras, categorias, 
cargos ou funções aos quais o mesmo esteja associado. 
 
Abrangência /N.º de trabalhadores que podem ser abrangidos – Campo a preencher com 
indicação do número de trabalhadores que pode ser abrangido, ainda que o suplemento não 
tenha sido efetivamente pago. 
 
Abono efetivo em abril de 2013/N.º de trabalhadores a quem foi efetuado pagamento - 
Campo a preencher com indicação do número de trabalhadores a quem foi efetivamente pago o 
suplemento em abril de 2013. 
 
Abono efetivo em abril de 2013/Montante total ilíquido – Campo a preencher com o montante 
total ilíquido efetivamente pago à totalidade dos trabalhadores que auferiram o suplemento em 
abril de 2013. 
 
Montante anual abonado em 2012 – Campo a preencher com o valor do montante anual 
efetivamente pago em 2012, individualizando cada um dos suplementos. 
 
Outra periodicidade prevista do abono – Campo a preencher caso tenha selecionado a opção 
Outro no campo Periodicidade do abono/Prevista 
 
Outra periodicidade efetiva do abono – Campo a preencher caso tenha selecionado a opção 
Outro no campo Periodicidade do abono/Efetiva 
 
 
12.1.1. Não está previsto o pagamento de quaisquer suplementos – Assinalar com X, no 
caso de não estar previsto o pagamento de quaisquer suplementos na entidade. 
 
12.1.2. Não foram pagos quaisquer suplementos – Assinalar com X, caso esteja prevista a 
atribuição de suplementos mas nenhum tenha sido efetivamente pago. 
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13.  PRÉMIOS DE DESEMPENHO, DE GESTÃO OU IDÊNTICA NATUREZA [alínea e) do n.º 2 do 
artigo 3.º]: 

 
Esta tabela (“Prémios de desempenho, de gestão ou idêntica natureza”) destina-se à 
identificação dos prémios de desempenho, de gestão e ou das prestações com natureza 
análoga, tanto os efetivamente abonados, como os que estejam previstos, ainda que não tenham 
sido pagos. 
 
Para além dos prémios de desempenho, devem ser identificadas outras formas de recompensar 
o pessoal em função do mérito ou dos resultados obtidos, previstas nas entidades, com 
indicação expressa do ato ou instrumento que as criaram (a título exemplificativo, um valor 
atribuído ao pessoal em função de resultados obtidos, quer a título individual ou coletivo, de 
forma regular ou esporádica).  
 
Esta tabela considera o preenchimento dos seguintes campos: 
 
Designação – Campo de texto livre, a preencher com a respetiva designação do prémio de 
desempenho, de gestão ou de idêntica natureza.  
Deve sempre inscrever a designação do prémio ou prestação de idêntica natureza por extenso. 
 
Previsto em - Campo de texto de livre, com identificação do IRCT, despacho, contrato ou outro, 
onde se encontra prevista a atribuição do prémio. 
Deve ser enviado, em ficheiro anexo, o documento que prevê a atribuição do prémio, caso não 
tenha sido publicado em jornal oficial. 
 
Periodicidade do abono/Prevista – Campo a preencher por seleção de opção disponível, de 
acordo com a periodicidade prevista no diploma legal ou ato que regula o prémio. Caso não se 
encontre disponível a opção pretendida, selecione Outra e identifique-a no campo “Outra 
periodicidade prevista do abono” do mesmo item 13, para o qual será automaticamente 
direcionado. 
 
Periodicidade do abono/ Efetiva – Campo a preencher por seleção de opção disponível, de 
acordo com a periodicidade com que, na realidade, o prémio foi pago. Caso não se encontre 
disponível a opção pretendida, selecione Outra e identifique-a no campo “Outra periodicidade 
efetiva do abono” do mesmo item 13, para o qual será automaticamente direcionado. 
 
Abrangência/A quem pode ser atribuído – Campo de texto livre, devendo ser identificado qual 
o universo de trabalhadores que pode beneficiar dos prémios em causa (exemplo: todos os 
trabalhadores da entidade, todos os trabalhadores de uma determinada carreira, etc).  
 
Abrangência /N.º de trabalhadores que podem ser abrangidos – Campo a preencher com 
indicação do número de trabalhadores que pode ser abrangido, ainda que o prémio não tenha 
sido efetivamente abonado. 
 
Abrangência/ Carreiras/categorias/cargos/funções – Campo a preencher por seleção de 
opção disponível, de entre as previstas na tabela criada no item 10.  
 
Este campo apenas deve ser preenchido nos casos em que o prémio está inequivocamente 
associado a uma determinada carreira, categoria ou função ou a determinado cargo.  
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Se for mais do que um, devem ser feitos tantos registos quantos os prémios 
 
Abono efetivo em abril de 2013/N.º de trabalhadores a quem foi efetuado pagamento - 
Campo a preencher com o número de trabalhadores a quem foi efetivamente pago o prémio em 
abril de 2013. 
 
Abono efetivo em abril de 2013/Montante total ilíquido – Campo a preencher com o montante 
total ilíquido efetivamente pago à totalidade dos trabalhadores que receberam o prémio em abril 
de 2013. 
 
Montante anual abonado em 2012 – Campo a preencher com o valor do montante anual 
efetivamente pago em 2012, individualizando os valores anuais para cada um dos prémios. 
 
Outra periodicidade prevista do abono – Campo a preencher caso tenha selecionado a opção 
Outro no campo Periodicidade do abono/Prevista 
 
Outra periodicidade efetiva do abono – Campo a preencher caso tenha selecionado a opção 
Outro no campo Periodicidade do abono/Efetiva 
 

 
 
14. SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO [alínea f) do n.º 2 do artigo 3.º]: 
 

Devem ser identificados, em linhas individualizadas, os subsídios de refeição/alimentação de 
diferentes valores diários, com indicação, relativamente a cada um deles, do número de 
trabalhadores abrangidos. 
 
14.1. Subsídio de refeição/alimentação  
 
Esta tabela considera o preenchimento dos seguintes campos: 
 
Subsídio de refeição/alimentação – Campo pré-preenchido com subsídio de 
refeição/alimentação1, subsídio de refeição/alimentação2 e subsídio de refeição/alimentação3.  
 
Pode, no fim da tabela, acrescentar linhas (tantas quantas as necessárias) no caso de existirem 
mais de 3 subsídios de refeição/alimentação diferentes. Neste caso, identifique-os como subsídio 
de refeição/alimentação4 e assim sucessivamente 
  
Valor diário por trabalhador – Campo a preencher com o valor diário do subsídio/abono por 
trabalhador e por refeição. 
 
Número de trabalhadores - Campo a preencher com o número de trabalhadores a quem foi 
efetuado o pagamento. 
 
14.1.1. Valor total anual (2012) (€) – Campo a preencher com o valor do montante anual 
abonado em 2012, relativo a subsídio de refeição, para o total de trabalhadores. 
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15. REGALIAS OU BENEFÍCIOS SUPLEMENTARES [alínea g) do n.º 2 do artigo 3.º]: 
 

Nesta tabela devem ser identificadas todas as regalias ou benefícios suplementares, em dinheiro 
ou em espécie, diretos ou indiretos, que acresçam às componentes remuneratórias acima 
referidas, que estejam apenas previstos para os trabalhadores e dirigentes da entidade, ainda 
que não tenham sido efetivamente pagos. 
 
Esta tabela considera o preenchimento dos seguintes campos: 
 
Designação do benefício ou regalia – Campo pré-preenchido com a designação do benefício 
ou regalia. 
 
Pode, no fim da tabela, acrescentar linhas (tantas quantas as necessárias), caso existam outros 
benefícios ou regalias não identificados na tabela. Sempre que for necessário utilizar esta opção, 
deve identificar por extenso o benefício ou regalia em causa. 
 
Sim/Não – Campo de preenchimento obrigatório, com Sim ou Não, consoante esteja prevista, ou 
não, a atribuição do benefício ou regalia. 
 
N.º de pessoas abrangidas – Campo a preencher com o número de pessoas às quais pode ser 
pago o benefício ou regalia em causa. 
 
Custo total anual – Campo a preencher com o custo total anual, em 2012, suportado pela 
entidade com o pagamento do benefício ou regalia. 

 
 
 
16. TOTALIDADE DAS DESPESAS DE PESSOAL COM O REGIME REMUNERATÓRIO PRIVADO (€) 
[alínea h) do n.º 2 do artigo 3.º]: 
 

Neste item deve ser indicada a totalidade das despesas efetuadas com abonos ao pessoal, 
independentemente da sua natureza (remunerações, suplementos, prémios e outras 
compensações ou regalias). 
 
16.1. Montante mensal (abril 2013) – Campo a preencher com o valor da totalidade das 
despesas com pessoal, em abril de 2013. 
 
16.2. Montante anual (2012) – Campo a preencher com o valor da totalidade das despesas com 
pessoal, em 2012. 
 


