Coaches e Mentores
Gestão de Pessoal nas Cooperativas
Formador Drª Vera Oliveira e Paula Silva
9 e 10 de Março de 2021

Objectivos

•

Refrescar conceitos e conhecimentos dos formadores

•

Conhecer a função de gestão de pessoal aplicada à
gestão das Cooperativas

•

Conhecer métodos de organização dos serviços
sociais das Cooperativas e da função de pessoal

•

Utilizar ferramentas e instrumentos de apoio à gestão
mais eficaz das Cooperativas
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Resultados Pretendidos

Os mentores devem assistir os dirigentes das cooperativas na
entrega dos seguintes resultados:
•

Fazer o organograma da Cooperativa

•

Fazer uma descrição de funções da Cooperativa

•

Elaborar e aprovar o Código de Conduta da Cooperativa
divulgar por todos os cooperados

•

Elaborar um contrato de trabalho para trabalhadores
contratados pela Cooperativa

•

Fazer e afixar um horário de trabalho da Cooperativa
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Ferramentas de Suporte

Para alcançar os resultados pretendidos, os mentores devem
utilizar as seguintes ferramentas de suporte:
•

Ferramenta 1: Organograma-tipo da Cooperativa

•

Ferramenta 2: Modelo de descrição de funções da Cooperativa

•

Ferramenta 3: Código de Conduta da Cooperativa

•

Ferramenta 4: Modelos de contrato de trabalho a prazo e sem prazo

•

Ferramenta 5: Modelo de horário de trabalho

•

Ferramenta 6: Ficha de registo de trabalhadores

As ferramentas devem ser descarregadas, preenchidas
juntamente com os dirigentes das cooperativas e carregadas
novamente na plataforma PROMOVE para validação.
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Organização e estrutura da área de gestão de pessoal

“Você pode sonhar, projectar, criar e construir o lugar mais
maravilhoso do mundo, mas é preciso pessoas para tornar o
sonho realidade”

Walt Disney
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Organização e estrutura da área de gestão de pessoal | Objectivos

– Ajudar a cooperativa a alcançar os seus
objectivos e realizar a sua missão
– Proporcionar competitividade à cooperativa

– Proporcionar funcionários com as qualificações e
motivação certas
– Promover o desenvolvimento e a satisfação no
trabalho
– Desenvolver e manter qualidade de vida no
trabalho
– Manter políticas éticas e comportamento
socialmente responsável.
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Organização e estrutura da área de gestão de pessoal | Importância da gestão

– Gerir pessoas mais do que controlar, é seguir
procedimentos e rotinas
– Envolver de todos os membros da cooperativa

– Apostar em factores de diferenciação como:
aprendizagem organizacional, mecanismos de
motivação, investimento na criatividade e
inovação
– Cuidar da saúde e segurança dos
trabalhadores
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Organização e estrutura da área de gestão de pessoal | Perspectiva de liderança

– Dominar o propósito e as suas emoções
– Tratar os vencidos com dignidade e transformá-los
em parceiros
– Mudar as perspectivas (dos outros) através do
simbolismo e experiências compartilhadas
– Encarnar o espírito de Ubuntu
– Promover o melhor que os outros têm
– Construir uma sustentável camaradagem à volta
da sua causa

– Endereçar o sonho às gerações futuras
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Organização e estrutura da área de gestão de pessoal | Componentes da função
pessoal

Gestão do
Talento
Gestão
Estratégica de RH

Gestão Administrativa
de RH

Integração do
Negócio
Parceiro de
Negócio

Função de
Negócio
•
•
•
•

Organização
Relação contratual
Processamento
Benefícios

• Gestão do
Recrutamento
• Aprendizagem e
Desenvolvimento
• Sistema de
recompensas

• Gestão do
Desempenho
• Planos de
Sucessão
• Gestão de
Competências
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Organização e estrutura da área de gestão de pessoal | Por onde começar?

–

Organização da Cooperativas em áreas – sabemos que as
cooperativas devem ter órgãos sociais e serviços prestados,
organizados numa estrutura formal com unidades orgânicas

–

A representação gráfica dessa estrutura formal é chamada de
Organograma ou Organigrama

–

O organograma é como uma fotografia dos níveis de decisão
na Cooperativa, os órgãos e unidades orgânicas que tem

–

A estrutura formal de uma Cooperativa está pré-definida na
Lei das Cooperativas, para as Cooperativas do ramo agrário
há uma legislação própria que regula as suas actividades, e o
modo de se organizar deve constar dos estatutos

–

Colocar ordem na casa é a primeira coisa a fazer e a
legislação ajuda, complementada pelos Estatutos de cada
Cooperativa
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Organização e estrutura da área de gestão de pessoal | Organograma da Cooperativa
Organograma-tipo, de acordo com a legislação Angolana
ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS
[Mesa da Assembleia: Presidente
[Membros das Cooperativas]

Assembleia geral

Vice-Presidente
Secretário]

Presidente

Órgão fiscal ou
fiscal único

Direcção

Vice-Presidente
Vogal

Serviços de
Comercialização
Assistência à
comercialização

Serviços de
Armazenagem

Serviços de
Abastecimento
Acesso aos
insumos

Serviços
Financeiros

Serviços
Técnicos

Serviços
Sociais

Capacitação e promoção social
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Organização e estrutura da área de gestão de pessoal | Atribuições dos serviços (1/2)

Serviços
Sociais

Desenvolver iniciativas de promoção da qualidade de vida dos sócios e seus familiares,
de saneamento, saúde e higiene, capacitação, serviços culturais ou desportivos,
orientação jurídica e fiscal, apoio educacional e processamentos

Serviços
Financeiros

Proceder a vendas a crédito, apoiar sócios na obtenção de crédito, fazer cobranças e
assegurar a existência de recibos e documentos justificativos de entradas e saídas de
dinheiro, registar e arquivar todos os documentos, processar salários (pode ser nos
serviços sociais)

Serviços
Técnicos

Utilizar todos os meios técnicos disponíveis para melhorar a actividade produtiva, a
racionalização de meios e processos e optimização económica das condições de
consumo. Apoiar as actividades dos sócios e promover a expansão do cooperativismo
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Organização e estrutura da área de gestão de pessoal | Atribuições dos serviços (2/2)

Serviços de
Comercialização

Receber, classificar e padronizar os bens produzidos pelos sócios. Adoptar uma marca de
comércio e assegurar a sua promoção. Assegurar distribuição e colocação no mercado
dos produtos. Dispor de local de armazenamento para manter a integridade dos
produtos

Serviços de
Armazenagem

Registar-se como armazém geral de forma a manter a integridade e armazenamento de
qualidade dos produtos. Cumprir a legislação no que diz respeito à armazenagem dos
produtos

Serviços de
Abastecimento

Adquirir, processar, formular ou produzir os artigos de interesse para os sócios (mudas,
sementes, fertilizantes, herbicidas, etc). Adquirir, instalar e fornecer toda a espécie de
utilidades, géneros alimentícios, produtos de uso pessoal e doméstico
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Organização e estrutura da área de gestão de pessoal | Como organizar a estrutura

1. Verificar todos os processos de todos os colaboradores.
Estão organizados em processos? Têm toda a informação
relevante para dar cumprimento às obrigações legais?
Organizar os processos físicos em pastas individuais
ou dossiers para cada trabalhador
2. Ter os impressos adequados a uma eficaz gestão de
pessoas. Tem ficha de registo individual? Tem ficha de
registo de ausência? Tem impresso de marcação de
férias? Tem contrato escrito? Outros documentos?
Utilizar impressos e registos para uma melhor gestão
3. Definir um arquivo eficaz de documentos. Os
documentos têm validade legal, servem de evidência de
uma acção e a sua importância depende das acções que
registam. Entregas e pagamentos ao estado devem ser
classificados por mês e ano e arquivados

Definir a organização…

…Implementar…

… Manter!
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Organização e estrutura da área de gestão de pessoal | Arquivar e organizar

Saber fazer um bom arquivo é uma tarefa que requer boas
capacidades de sistematização de processos e de
organização pessoal.

Um bom teste à funcionalidade de um arquivo consiste na
facilidade de consulta por parte de outras pessoas.
Existem quatro tipos clássicos de arquivo:
• Alfabético
• Numérico
• Geográfico
• Por assunto (ou temático)
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Organização e estrutura da área de gestão de pessoal | Regras para arquivo

– Alfabético - Organizado por nome do
colaborador (ou de cliente, ou de fornecedor, …)
– Numérico - Organizado por Número
mecanográfico de colaborador, sendo atribuído a
cada um deles um número de ficheiro. Neste caso,
é necessário ter uma lista de consulta do número
atribuído a cada um

Que regra de arquivo
usaria para Pagamentos
ao Estado (impostos, INSS,
DAR, …)?
Que regra de arquivo
utilizaria para os
colaboradores?

– Geográfico - Organizado por município, distrito
urbano, província, de seguida, por ordem
alfabética
– Por assunto - Organizado por assuntos alinhados
por ordem alfabética
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Organização e estrutura da área de gestão de pessoal | Saúde, Higiene e Segurança
De acordo com a Lei Geral do Trabalho, cada entidade empregadora, com trabalhadores a cargo,
deve ter atenção à protecção da saúde e segurança do trabalhador. Assim, deve:
– Prevenir riscos e perigos para os trabalhadores, identificando os riscos e tomando as
medidas necessárias para os prevenir, incluindo formação regular
– Garantir os equipamentos de protecção individual adequados (depende das actividades,
pode ser batas, luvas, máscaras, sapatos de protecção, arnês, capacete, …)

– Contratar (ou organizar internamente) serviços de saúde adequados, em posto de
enfermagem ou posto clínico próximo
– Ter seguro de acidentes de trabalho para os seus trabalhadores e informá-los de como
actuar em caso de acidente
Podemos
prever para
evitar que
aconteça

Risco que, a
acontecer, tem
consequências
muito graves
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Organização e estrutura da área de gestão de pessoal | Princípios gerais de prevenção
(1/2)
Para proteger os trabalhadores de acidentes e de risco de ficarem doentes, existe um
conjunto de princípios que há que cumprir:
– Evitar o risco: Parece evidente, mas é preciso todo o cuidado para não expor
pessoas a riscos desnecessariamente
– Avaliar os riscos que não possam ser evitados e combater os riscos na origem: se
podemos manusear pesticidas com máscaras e luvas, é o que devemos fazer para
evitar levar as mãos à cara ou inalar venenos; se houver risco de um trabalhador cair
num poço, vou colocar uma tampa no poço, ou colocar barras de protecção
– Adaptar o trabalho à pessoa: não vamos colocar uma pessoa com problemas de
costas, ou sem um membro, ou uma mulher grávida a transportar caixas ou cargas
pesadas
– Ter em conta o estádio de evolução da técnica: se existem um tractor adequado
para arar a terra, não se vai por uma pessoa a fazer isso manualmente, para além de
ser mais cansativo, demora muito mais tempo. Da mesma forma, se houver um
telemóvel com os trabalhadores que permitam chamar ajuda imediata, poupa-se
tempo
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Organização e estrutura da área de gestão de pessoal | Princípios gerais de prevenção
(2/2)
Para proteger os trabalhadores de acidentes e de risco de ficarem doentes,
existe um conjunto de princípios que há que cumprir:
– Substituir o que é perigoso pelo que é menos perigoso ou isento de
perigo: se posso dar água potável às pessoas enquanto trabalham, não vou
dar águas que podem estar contaminadas a beber; se tiver um tractor sem
protecção para o condutor, o risco de ele se magoar em caso de capotagem
ou acidente é maior do que se ele estiver num tractor com cabina ou com
barras de protecção
– Planificar a prevenção permite antecipar, prevenir perigos e riscos. O que
pode correr mal? Tenho as ferramentas e os instrumentos adequados?
Tenho os equipamentos de protecção indicados? Qual é a probabilidade de
esta ou aquela situação ocorrer, é alta média ou baixa? O que acontece se
der instrumentos às pessoas e elas não os souberem manusear?
– Dar prioridade à protecção colectiva em relação à individual, como por
exemplo capacitação, proteger locais habituais de trabalho, sinalizar e dar
instruções adequadas e seguras aos trabalhadores
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Organização e estrutura da área de gestão de pessoal | Medicina no trabalho
Apenas para os trabalhadores contratados pela Cooperativa. A Cooperativa pode organizar os
serviços internamente ou contratar empresas vocacionadas para a saúde no trabalho para esse
efeito, de modo a certificar a aptidão física e mental do trabalhador para a sua função.
Consultas regulares

Consultas
extraordinárias

Periodicidade

-

De admissão

-

No momento da
admissão

-

Após acidente de
trabalho

-

Para trabalhadores
que manuseiam
produtos alimentares

-

Anualmente

-

Após ausência
prolongada por
motivos de saúde

-

Para trabalhadores
nocturnos

-

Anualmente

-

Após acidente de
trabalho

-

Para trabalhadores
que manuseiam
matérias
perigosas/insalubres

-

Anualmente
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O processo individual do trabalhador | Relação contratual com o trabalhador

Trabalhador e Cooperativa

– O processo individual de cada trabalhador
deve ter todas as informações individuais
relevantes para a cooperativa. Uma parte
integrante dessa relação contratual deve estar
expressa no qualificador ocupacional.
– Todos os dados da relação contratual com o
trabalhador devem ser confidenciais,
respeitando apenas às duas partes, salvo se
outra coisa estiver disposta na Lei (e.g. RENT,
DAR, INSS, etc). ou por motivos legais. A
relação contratual é uma relação de
confiança, que deve ser preservada.
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O processo individual do trabalhador | Componentes (1/2)

Deve haver um processo por cada trabalhador que tipicamente contem:
– Dados individuais: Ficha de registo individual com nome, género,
data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, número de INSS,
número de identificação fiscal, número de bilhete de identidade,
foto e cópias de documentos

Cooperativa XPTO

– Dados de contacto: telefone, morada completa, outros meios de
contacto (familiares ou outras referencias)

– Habilitações académicas: nível de escolaridade, onde estudou
(escola), certificados que comprovem a habilitação, outras
formações relevantes para a actividade
– Estado civil: casado, solteiro, número de descendentes, nome do
cônjuge, número de pessoas dependentes
– Experiência anterior: CV com percurso profissional, nomes das
instituições onde trabalhou antes, quanto tempo, referências.

Ficha de registo individual

Nome completo

Foto
Nº
mecanográfico
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O processo individual do trabalhador | Componentes (2/2)

O processo individual de cada trabalhador deve ainda ter:
– Informação contratual: tipo de contrato com a cooperativa,
função desempenhada, duração e motivo do contrato, cópia do
contrato, informações do qualificador
– Dados de processamento de salários: valor do salário-base,
pagamentos em géneros, outros subsídios (almoço, deslocações,
turnos, prémios)
– Dados de desempenho: registos de assiduidade, registos de
formações, registos de férias e de horas extraordinárias, avaliações
de desempenho, louvores ou sanções disciplinares, entre outros

– Dados de saúde e segurança no trabalho: controlo das
consultas, registo de acidentes de trabalho, registo de EPI
entregues
Nota: Todos os documentos e cópias relevantes devem estar na pasta
do processo do trabalhador
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O processo individual do trabalhador | Ficha de Registo Individual
A ficha de registo individual tem as informações de admissão do trabalhador. A seguir um exemplo, que será
disponibilizada para utilização futura. Todas as informações laborais devem estar juntas a este processo.
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Descrição de funções | O que é a descrição de funções

Documento interno, escrito, com os seguintes objectivos:
– Identificar os perfis de habilitações e de
conhecimentos necessários para a Cooperativa
– Estruturar e organizar as responsabilidades e tarefas
de cada função
– Alinhar o quadro de pessoal à estratégia e
especificidades da Cooperativa

– Clarificar o papel de cada um, que permite saber
exactamente o que deve fazer, a quem reportar, o que é
esperado do seu desempenho, quais as suas principais
responsabilidades e que experiência é necessária ter para
desempenhar a função
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Descrição de funções | Exemplo de descrição de funções nos Serviços sociais
Principais responsabilidades e tarefas
–

Organizar processos individuais de trabalhadores e relação contratual

–

Processar salários, em articulação com os serviços financeiros

–

Manter registos e arquivo de todos os documentos relevantes

–

Assegurar o cumprimento das obrigações legais relacionados com o
pessoal (DAR, RENT, INSS, etc) nos prazos previstos

–

Proceder às admissões e acompanhar o desempenho e a assiduidade
dos trabalhadores da cooperativa

–

Promover a capacitação dos seus colaboradores e cooperados

–

Promover a saúde, higiene e segurança no trabalho

–

Promover eventos culturais e/ou desportivos e outros associados ao
bem-estar

–

Articular a relação com a área jurídica e fiscal da Cooperativa, para
prestar esclarecimentos aos sócios e para melhor gerir a relação
contratual com os seus trabalhadores
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Descrição de funções | Quantas funções devem ter os Serviços sociais

– Depende da dimensão e
complexidade de cada
Cooperativa e dos serviços
prestados
– No mínimo, terá uma pessoa
dedicada aos Serviços Sociais
e um jurista, para
aconselhamento aos
cooperados, que poderá ser
uma pessoa externa, do
Governo Provincial, da
UNACA, ou outra entidade
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Descrição de funções | Qual a estrutura de uma descrição de funções

Não existe uma estrutura única, cada organização, cada
empresa, e também cada cooperativa pode ter a sua.
Tipicamente, uma descrição de funções contém:

– Nome da função
– Função (e não a pessoa) a quem reporta (chefia
directa)
– Estrutura orgânica de enquadramento
(posicionamento no organograma)
– Missão, propósito, razão e ser da função
– Responsabilidades ou tarefas principais
– Requisitos de acesso: habilitações académicas,
experiência, requisitos especiais ou competências
específicas exigíveis
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Recrutamento e selecção | O que é Recrutamento e Selecção

– Recrutamento é a capacidade de atrair e
captar as pessoas, de modo a que sintam
vontade de vir trabalhar na cooperativa.
– Selecção é o processo pelo qual, depois de
atrairmos as pessoas, se escolhe as que melhor
se adequam ao perfil pretendido.

Por esse motivo, recrutamento e selecção andam
de mãos dadas: é preciso primeiro saber quem se
pretende captar e depois seleccionar as pessoas
mais adequadas e acolhê-las.
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Recrutamento e selecção | Objectivos do Recrutamento

Porquê ter atenção ao recrutamento e selecção?
– Atrair as pessoas certas para a Cooperativa
– Definir os processos para o recrutamento e a
selecção alinhados com os objectivos da
cooperativa
– Captar, atrair e reter os recursos humanos
necessários, de forma a garantir a eficácia
– Garantir a igualdade de oportunidades e de
género em todo o processo de recrutamento e
selecção
– Facilitar a integração de novos colaboradores
na cultura da cooperativa.
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Recrutamento e selecção | Fases do Recrutamento

Identificar necessidades de
pessoal

• De quantas pessoas precisamos?
• Para fazer o quê?
• Com que requisitos?

1.
Diagnosticar

Avaliar a eficácia do
processo
• Os meios utilizados foram
adequados?
• Os objectivos foram atingidos?
• Lições aprendidas

Analisar adequação do
perfil dos candidatos ao
perfil pretendido

5.
Avaliar

2.
Planear

PROCESSO DE
RECRUTAMENTO

4.
Seleccionar

• Análise de perfil vs. Descritivo funcional
• Entrevistas
• Investigação do histórico (experiência)

3.
Recrutar

Planificar acções
de recrutamento
• Onde as vamos procurar?
• Quais os meios de comunicação?
• Como as vamos atrair?

Definir metodologias,
estratégias e técnicas de
atracção de candidatos
• Ter um discurso atractivo
• Mostrar as mais valias da cooperativa
• Partilhar uma visão de futuro
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Recrutamento e selecção | Fases da Selecção: 1. Gestão de Candidaturas

1. Gestão de
candidaturas

2. Realização de
entrevista

3. Selecção do(a)
candidato(a)

4. Acolhimento
do(a) candidato(a)

Quando os currículos começam a chegar é importante criar regras na recepção,
triagem e apreciação dos currículos permitindo assim, agilizar processos de
recrutamento e selecção de candidatos
Separe os candidatos com currículos mais relevantes para a função e arquive os
que anula logo de início. Pode vir a precisar deles

Analise com atenção a carta de motivação que acompanha o CV. Pode dar-lhe
informação muito útil
Procure o equilíbrio entre homens e mulheres, de modo a garantir a igualdade de
género
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Recrutamento e selecção | 2. Realização da Entrevista

1. Gestão de
candidaturas

2. Realização de
entrevista

3. Selecção do(a)
candidato(a)

4. Acolhimento
do(a) candidato(a)

A entrevista é o método de selecção mais
frequentemente utilizado e permite:
– Avaliar algumas competências (nomeadamente
as comportamentais)

– Fazer alguns esclarecimentos acerca do CV
– Avaliar a posição do candidato face a questões
críticas do negócio e da função

Tradicional

3 tipos de
entrevista

Situacional

Comportamental

– Informar o candidato sobre a função, a
organização, as perspectivas de carreira e
possibilidades de desenvolvimento.
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Recrutamento e selecção | 3. Selecção do(a) candidato(a) (1/2)

1. Gestão de
candidaturas

2. Realização de
entrevista

3. Selecção do(a)
candidato(a)

4. Acolhimento
do(a) candidato(a)

Atente à escrita criativa do candidato e à força das suas palavras para chamar a atenção.
Uma carta escrita com base em “modelos” não apresentam qualquer mais-valia
Aprenda a ler nas entrelinhas do que está no CV e procure dados concretos que
evidenciem que o candidato tem as competências que diz ter

Uma carta curta, concreta e objectiva será o mais indicado. Uma carta extensa e
estandardizada provavelmente não será tão interessante
Um candidato que demonstre interesse e entusiasmo pela cooperativa mostra que está
bem informado e que sabe exactamente quais as mais-valias que pode trazer ao ser
recrutado
Perceba se o candidato enviou o CV apenas para a cooperativa ou se enviou para várias
organizações em simultâneo
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Recrutamento e selecção | 3. Selecção do(a) candidato(a) (2/2)

1. Gestão de
candidaturas

2. Realização de
entrevista

3. Selecção do(a)
candidato(a)

4. Acolhimento
do(a) candidato(a)

Depois da selecção, é necessário assegurar o acolhimento. O primeiro dia de trabalho é
um acontecimento irrepetível, que vai ficar na memória do(a) seleccionado(a) para
sempre
Assegure-se que recebe bem o novo membro da equipa, que lhe apresenta todas as
pessoas que trabalham na Cooperativa, lhe explica a organização interna e os principais
processos de trabalho
Entregue os principais documentos: regulamento, código de conduta, descrição de
funções, organograma e outros que sejam relevantes

Acolha o novo membro com o mesmo cuidado com que gostaria de ser acolhido, se
fosse o seu primeiro dia
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Recrutamento e selecção | Regras de ouro de um processo de R&S eficaz

– Saber o que procura, saber o que quer

– Saber captar a atenção de quem quer atrair
– Fazer uma triagem eficaz dos candidatos
– Avaliar o nível de adequação do perfil do candidato ao
perfil da função
– Questionar para avaliar
– Identificar os gaps do candidato em relação ao perfil
pretendido
– Gerir expectativas
– Monitorizar e avaliar resultados
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Contrato de trabalho | Definição formal da Lei Geral do Trabalho (Lei nº 7/2015 de
15 de Junho)

– Definição de contrato de trabalho: aquele pelo qual um
trabalhador se obriga a colocar a sua actividade
profissional à disposição dum empregador, dentro do
âmbito da organização e sob a direcção e autoridade
deste, tendo como contrapartida uma remuneração

– Definição de empregador: toda a pessoa singular,
colectiva, de direito publico ou privado, que organiza,
dirige e recebe o trabalho de um ou mais trabalhadores,
trate-se de empresa mista, privada ou cooperativa ou de
organização social.
– Definição de trabalhador: toda a pessoa singular,
nacional ou estrangeira residente, que voluntariamente se
obriga a colocar a sua actividade profissional, mediante
remuneração, ao serviço dum empregador, no âmbito da
organização e sob a autoridade e direcção deste
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Contrato de trabalho | Algumas questões para que não fiquem dúvidas
Pergunta #1: Neste contexto, os cooperados são trabalhadores?

R#1: Os cooperados trabalham, claro, mas não são trabalhadores da cooperativa
no sentido que a legislação dá, não se subordinam a um empregador, eles
próprios são os seus próprios empregadores. Não se encontram abrangidos pela
Lei Geral do Trabalho (LGT) se não forem nem tiverem trabalhadores a cargo
Pergunta #2: Quando se considera que há trabalhadores?
R#2: Quando a cooperativa contrata uma ou mais pessoas para desenvolver
actividades de dependência da autoridade, organização e direcção da
Cooperativa. Nesse caso, são obrigados a cumprir os requisitos previstos na
Lei Geral do Trabalho
Pergunta #3: O contrato de trabalho tem de ser escrito?
R#3: O contrato de trabalho pode ser escrito ou oral. A lei prevê ambas as formas.
No entanto, para maior protecção de ambas as partes, se estiver escrito formaliza
concretamente o que se espera que aconteça durante o tempo que esta relação
contratual vigorar
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Contrato de trabalho | Obrigações na celebração dos contratos
Inscrição no INSS mediante o preenchimento e entrega da ficha FM_CONTRIBUINTE_R6b.pdf
Se a Cooperativa optar por fazer a inscrição pela internet, não precisa de preencher este
impresso, preenche apenas o nome do trabalhador, os seus dados e data de início de trabalho
Para quê inscrever os trabalhadores no INSS?
– Cumprir uma obrigação legal
– Contribuir para os benefícios previstos para cada trabalhador

– Contribuir para o Estado poder suportar os custos com os benefícios e prestações sociais da
população
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Contrato de trabalho | Que tipos de contratos de trabalho podem ser celebrados?
Os contratos de trabalho celebrados podem ser de dois tipos: contratos por tempo
indeterminado e contratos por tempo determinado, conforme previsto na Lei Geral
do Trabalho e regulamentado no Decreto Presidencial nº 40/17 de 6 de Março:

– Contratos por tempo determinado são contratos a prazo, seja esse prazo
perfeitamente definido no tempo, ou seja um contrato destinado a cobrir uma
necessidade temporária, não se sabendo bem quando essa necessidade vai
terminar.
i.

Contratos por tempo determinado e incerto: por exemplo, se quiser
contratar uma pessoa para fazer o inventário, pode estimar o tempo que esse
inventário pode demorar, mas não sabe com certeza quando vai terminar.

ii.

Contratos por tempo determinado e certo são aqueles em que o
empregador define um prazo para que a actividade seja realizada pelo
trabalhador (por exemplo, define logo à partida que esse inventário se deve
realizar em 3 meses).

– Contratos por tempo indeterminado são aqueles celebrados sem data de fim
prevista, são contratos de efectividade.
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Contrato de trabalho | Aspectos a considerar na celebração dos contratos com prazo

Os contratos de trabalho celebrados por tempo
determinado:
1. Têm um período de experiência de 15 dias se forem
celebrados com trabalhadores não qualificados e de 30
dias se forem celebrados com trabalhadores
qualificados
2. O contrato a prazo certo pode ser renovado várias
vezes, desde que não ultrapasse a duração de 5 anos nas
grandes empresas e de 10 anos nas micro, pequenas e
médias empresas
3. Caso uma das partes não pretenda renovar o contrato
tem de avisar com 15 dias de antecedência
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Contrato de trabalho | Aspectos a considerar na celebração dos contratos sem prazo

Os contratos de trabalho celebrados por tempo
indeterminado:

1. Têm um período de experiência de 60 dias, mas caso
ambas as partes estejam de acordo podem suprimir ou
reduzir esse período
2. Funções de gestão ou de direcção podem ter um
período experimental de duração até 6 meses
3. Funções de elevada complexidade técnica podem ter
um período experimental até 4 meses
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Contrato de trabalho | Modelos de contratos de trabalho que podem ser usados

Os contratos de trabalho
por tempo indeterminado

Os contratos de trabalho
por tempo determinado
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Processamento de salários | Obrigações da Cooperativa na Gestão de Pessoal

As inscrições aqui referidas são apenas no âmbito da gestão de Pessoal.
Há outras obrigações de registo da Cooperativa que foram já focadas
em módulos anteriores. Assim, a Cooperativa deve:
– Fazer o registo no INSS como entidade empregadora e
contribuinte através do formulário FM_CONTRIBUINTE_R7.pdf e
actualizar sempre que houver alterações
– Registar nominalmente os trabalhadores no INSS através de
formulário próprio (FM_CONTRIBUINTE_R6b.pdf), ou no site do INSS
no prazo de 30 dias após a contratação e no RENT, anualmente
– Registar a Cooperativa na AGT como entidade contribuinte para
início da actividade
– Pagar atempadamente (dentro dos prazos legais) as contribuições
de INSS (até dia 10 do mês seguinte ao do processamento) e
impostos (até dia 30 do mês seguinte ao do processamento) para
estas entidades
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Processamento de salários | Inscrição online no INSS e na AGT

INSS
https://www.inss.gv.ao/Inscricao/Paginas/Entidade-Empregadora.aspx

AGT
https://agt.minfin.gov.ao/PortalAGT/#!/contribuinte-coletivo
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Processamento de salários | Conceito de remuneração e de salário (na LGT)

Remuneração (artº 3º e 155º)

Salário (artº 156º)

É o conjunto das prestações económicas
devidas por um empregador a um
trabalhador em contrapartida do
trabalho por este prestado e em relação
aos periodos de descanso legalmente
equivalentes à prestação de trabalho (férias,
feriados, fins-de-semana).

Remuneração fixa, regular, directa e contratualizada
com o trabalhador por contrapartida do seu
trabalho. Pode ser certo, variável ou misto.

A remuneração compreende o saláriobase e todos os complementos pagos
directa ou indirectamente em dinheiro ou
em espécie de forma regular e periódica.

É certo (ou ao tempo) quando pago pelo
trabalho realizado num dado período (à
semana, à quinzena, ao mês, …)
É variável quando é pago em função da
obtenção de um resultado no período de
tempo a que respeita

É misto quando pago sob as duas formas
Resultados
Tempo
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Processamento de salários | Componentes da remuneração

Componentes associados ao trabalho

Componentes associados ao horário

Salário-base (em dinheiro ou espécie), pago 12
vezes ao ano

Subsídio nocturno, caso trabalhe entre as 20h00
e as 06h00, com remuneração adicional de 20%
(médias empresas), 10% (pequenas) ou 5%
(micro-empresas)

Gratificação anual de férias, no valor
mínimo de 50% do salário-base, pago 1
vez ao ano
Gratificação anual de Natal, no valor
mínimo de 50% do salário-base, pago 1
vez ao ano, em Dezembro

Horas extraordinárias, quando as fizer, com
um adicional, por hora, de 30% (média),
20% (pequena) ou 10% (micro-empresa),
com limite mensal de 30 horas
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Processamento de salários | Remuneração em espécie

Remuneração em espécie
Em alguns contratos, como o contrato rural, a
pedido do trabalhador, parte do seu salário
pode ser pago em espécie (em alimentos), até
ao limite de 50% do salário
O trabalhador pode optar por mudar e
passar a receber tudo em dinheiro,
desde que avise a Cooperativa com 15
dias de antecedência da data de
pagamento
A remuneração em espécie é calculada
como uma parte do salário e o seu valor
convertido em alimentos

Exemplo:
Salário base acordado

=>

17.000,00 Kz

Salário pago em espécie 50% =>

8.500,00 Kz

Salário pago em dinheiro 50% =>

8.500,00 Kz

Desconto de INSS 3% (sobre) 8.500 => 255,00 Kz

Desconto de IRT

=>

0

Total a receber em dinheiro

=> 8.245,00 Kz
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Processamento de salários | Descontos obrigatórios para o Estado

INSS e IRT
O desconto obrigatório que os trabalhadores têm de fazer e que é retido pela Cooperativa é o do INSS, no
valor de 3% sobre o valor recebido em dinheiro. A declaração deste valor e o pagamento devem ser feitos
até dia 10 do mês seguinte ao do pagamento
O desconto de IRT aplica-se apenas a valores mensais superiores a 70.000,00 Kz e deve ser retido pela
Cooperativa e entregue ao Estado até dia 30 do mês seguinte ao qual respeita. A taxa e o valor a descontar
em IRT vão subindo, consoante os rendimentos sobem também, conforme a tabela abaixo:
Tabela do IRT - Imp Rendimento Trabalho
Lei nº 28/20 de 22 de Junho
Rendimento em Kwanzas
Escalões
MIN
MAX
1º Escalão

Imposto a pagar
Valor do imposto
Parcela fixa

Percentagem s/ o exced.

0,00 AON

70 000,00 AON

Isento

2º Escalão

70 001,00 AON

100 000,00 AON

3 000,00 AON

10,0%

sobre o excessode 70.000

3º Escalão

100 001,00 AON

150 000,00 AON

6 000,00 AON

13,0%

sobre o excessode 100.000

4º Escalão

150 001,00 AON

200 000,00 AON

12 500,00 AON

16,0%

sobre o excessode 150.000

5º Escalão

200 001,00 AON

300 000,00 AON

31 250,00 AON

18,0%

sobre o excessode 200.000

6º Escalão

300 001,00 AON

500 000,00 AON

49 250,00 AON

19,0%

sobre o excessode 300.000

7º Escalão

500 001,00 AON

1 000 000,00 AON

87 250,00 AON

20,0%

sobre o excessode 500.000

8º Escalão

1 000 001,00 AON

1 500 000,00 AON

187 250,00 AON

21,0%

sobre o excessode 1.000.000

9º Escalão

1 500 001,00 AON

2 000 000,00 AON

292 250,00 AON

22,0%

sobre o excessode 1.500.000

10º Escalão

2 000 001,00 AON

2 500 000,00 AON

402 250,00 AON

23,0%

sobre o excessode 2.000.000

11º Escalão
12º Escalão

2 500 001,00 AON

5 000 000,00 AON

517 250,00 AON

24,0%

sobre o excessode 2.500.000

5 000 001,00 AON

10 000 000,00 AON

1 117 250,00 AON

24,5%

sobre o excessode 5.000.000

13º Escalão

10 000 001,00 AON

2 342 250,00 AON

25,0%

sobre o excessode 10.000.000
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Assiduidade e absentismo | Conceitos

Assiduidade:

Absentismo

–

Diz respeito ao dever de todos os
trabalhadores comparecerem
regularmente ao serviço às horas
que lhes forem designadas e aí
permanecerem continuamente pelo
período normal de trabalho

–

Ausências ao processo de trabalho, dever
ou obrigação, seja por falta ou atraso ou
devido a algum motivo interveniente. É
usado também para designar a soma dos
períodos de ausência de um funcionário
do seu trabalho

–

É um dever contratual

–

É o não-cumprimento do dever

57

Assiduidade e absentismo | Assiduidade e período normal de trabalho

A assiduidade está associada ao período normal de
trabalho
–

O período normal de trabalho diz respeito ao número de horas
diárias e semanais ao longo das quais o trabalhador deve estar
a exercer a sua actividade

–

Assim, o período normal de trabalho pode considerar, por
exemplo:

–

•

7 horas por dia | 42 horas por semana, ou

•

6 horas por dia | 35 horas por semana, …

Alguns abonos da remuneração do trabalhador são calculados
com base no período normal de trabalho, como as horas
suplementares, o subsídio de isenção de horário, ou outros
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Assiduidade e absentismo | Assiduidade e horário de trabalho

A assiduidade está associada ao horário de trabalho
–

O horário de trabalho deve estar afixado para conhecimento de quem entra, de quem
trabalha e também para saber o período de funcionamento da Cooperativa

–

Horário de trabalho diz respeito às horas de entrada e de saída de cada trabalhador e
aos dias da semana em que este deve estar a trabalhar. Deve definir ainda as pausas
para refeição.

–

Assim, o horário de trabalho pode considerar:
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Assiduidade e absentismo | Regras relacionadas com o horário de trabalho

–

De acordo com a legislação, os trabalhadores
não devem trabalhar mais de 44 horas por
semana

–

É obrigatório haver pelo menos um dia de
descanso semanal, normalmente o domingo, mas
pode variar consoante o período de
funcionamento da Cooperativa

–

Pode haver um dia ou meio-dia de descanso
complementar ao dia de descanso obrigatório

–

Após 5 horas de trabalho consecutivo, o
trabalhador tem de fazer uma pausa entre 45
minutos a uma hora e trinta minutos

–

Entre duas jornadas de trabalho deve haver
pelo menos 10 horas de descanso

Afixação obrigatória do horário
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Assiduidade e absentismo | Absentismo

O absentismo está associado à produtividade e ao desempenho. Reflecte todas as faltas
ao trabalho, sejam elas justificadas ou injustificadas
–

–

Faltas justificadas: todas as que são autorizadas pelo empregador, com
antecedência de uma semana, ou aquelas que tenha sido feita prova por documento
da necessidade da ausência, como:
–

Provas escolares

–

Acidentes, doença, no caso de pequenas empresas o empregador tem de
pagar 50% do salário durante 3 meses, após o que o contrato caduca se a
ausência se mantiver

–

Falecimentos de familiares (8 dias para companheiro(a), pais e filhos e 3 dias
para sogros, tios, irmãos, netos, avós, genros e noras)

–

Actividade sindical

–

Cumprimento de obrigações legais (motivo de polícia, militar, judicial, com
prova documental) com limite de 8 dias por ano

–

Autorizadas pelo empregador, com preenchimento de impresso de ausência

Faltas injustificadas: todas as que não tenham sido autorizadas pelo empregador
ou não tenha sido apresentada prova da necessidade de faltar
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Assiduidade e absentismo | Férias

– O direito a férias resulta do trabalho realizado no ano civil anterior.
– Cada trabalhador tem direito a 22 dias de férias úteis.

– Faltas injustificadas podem resultar na perda de dias de ferias, desde que o trabalhador
fique com pelo menos 6 dias de férias para gozar em cada ano
– Faltas justificadas podem resultar na perda de dias de férias na proporção de 1 dia por
cada 2 dias de falta

– Provas escolares dão lugar a perda de dias de férias, na proporção de 0,5 dias por cada
dia de prova, com o limite de 5 dias
– As férias devem ser marcadas pelo trabalhador e aprovadas pelo empregador e deve ser
afixado o plano de férias até 31 de Janeiro
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Ética e código de conduta | Relevância do Código de Conduta nas Cooperativas

– O Código de Conduta é o documento que define as regras e
os comportamentos a ser seguidos por todos os que
participam e contribuem para a Cooperativa, tendo como
objectivo a prosperidade da Cooperativa
– O conhecimento e identificação pessoal com as normas,
valores e princípios que estão no Código de Conduta é
fundamental para que todos estejam no mesmo registo e
sigam as mesmas regras
– O exemplo que cada Cooperado dá aos restantes é a melhor
forma de assumir uma liderança ética

– A construção de uma sociedade mais justa depende da acção
individual, de cada um de nós
– A igualdade de oportunidades e a justiça social só é possível
com ética, colaboração e trabalho
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Ética e código de conduta | A pirâmide da Ética nas Cooperativas

Princípios

Normas gerais pelas quais as
Cooperativas se orientam (já referido
no módulo de Direito)

Valores

Crenças que a Cooperativa tem,
com base em conceitos morais de
bom, mau, certo, errado, etc

Comportamentos
e atitudes

Incorporação no pensamento e na
acção dos princípios e valores da
Cooperativa
(ex: não usar os recursos da Cooperativa
em benefício próprio, não aceitar dinheiro
em benefício próprio e que prejudique a
Cooperativa, etc)
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Ética e código de conduta | Conduta ética nas Cooperativas
Aplicação dos princípios e valores morais a comportamentos dentro da Cooperativa:
•
•
•

Independência e autonomia
Democracia
Liberdade, …

Valores

•
•
•

Respeito
Lealdade
Honestidade, …

Comportamentos
e atitudes

•

Agir tendo sempre presente o
interesse da Cooperativa e dos
cooperados
Trabalhar em colaboração com os
cooperados
Procurar agir sempre com vista ao
desenvolvimento da comunidade

Princípios

•
•
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Ética e código de conduta | Componentes do Código de Conduta nas Cooperativas

– Mensagem do Presidente, com introdução
da visão e da missão da Cooperativa, da sua
razão de ser e de existir
– Objectivos do Código e quem está
abrangido por ele
– Princípios e valores éticos da Cooperativa
– Comportamento ético e conduta
profissional
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A reter…

Quais foram os pontos ou
ideias principais que reteve
sobre esta formação?
Reflicta sobre os motivos que o
levaram a reter esses pontos
ou ideias
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Reveja estes e outros conteúdos em www.cooperativas.gov.ao

