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Depoimento 1 
 

 

O regime de contrato individual de trabalho vigente na Administração Pública é 

globalmente equilibrado, devendo ampliar-se a sua utilização, já que um dos méritos 

do regime é o de permitir o recrutamento de pessoas altamente qualificadas. 

 

Embora se justifiquem alguns aperfeiçoamentos como a regulamentação dos 

concursos (sobretudo no processo de selecção), que se revela insuficiente, e o 

aumento da sua transparência (mecanismos de divulgação, abertura a processos 

concorrenciais, mesmo para as competências mais especializadas), deve afastar-se a 

criação de um tertium genus (modelo híbrido) entre o contrato individual de trabalho 

privatístico e o regime de nomeação, avançando antes para um regime de posto de 

trabalho, tendo por base uma coordenação sistémica. 

 

As funções primordiais do Estado são hoje a regulação, o controle e a inspecção, 

sendo, em geral, correcto o critério de repartição entre o vínculo fundado na nomeação 

e em contrato individual de trabalho. 

 

O contrato individual de trabalho deve, portanto, ser generalizado na Função Pública, 

com excepção do exercício de funções de soberania e de autoridade, dedicando-se 

este às funções de regulação e de inspecção/controlo, reduzindo a função de 

produção à expressão mínima. 

 

Cada Ministério deve fixar o elenco das funções de soberania, não tratando a função 

inspectiva de forma homogénea e é necessário que desde já se faça um levantamento 

das carreiras/categorias a extinguir na função pública. 

 

O Instituto Nacional de Administração (INA) fez um estudo matricial envolvendo 1620 

designações de categorias profissionais, tendo por base uma lógica de carreira 

interceptada com a do organismo, o que poderá constituir uma boa base de trabalho 

para simplificar drasticamente a situação actual. 

 

As dificuldades no ajustamento dos recursos humanos podem resolver-se pelo quadro 

de excedentes, mas são várias as experiências estrangeiras interessantes em matéria 

de gestão de recursos humanos. 
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No caso da Suécia, há um pré-aviso de despedimento com a possibilidade de 

requalificação e no do Canadá o Estado pode, em última instância, acordar com o 

trabalhador a redução da sua remuneração para 1/3, sempre que tal se revele 

absolutamente necessário. 

 

No que respeita à remuneração, a sua atribuição não deve ser em função da 

antiguidade, mas composta por uma componente fixa e outra variável, em função do 

desempenho, o que exige instrumentos de gestão que permitam tratar diversamente 

os trabalhadores, segundo o seu mérito.  

 

Tal como se tem verificado genericamente no estrangeiro, deveria existir um 

complemento remuneratório que reflectisse o mérito, representando entre 5 a 15 % da 

remuneração, a distribuir, por exemplo, com os vencimentos do ano seguinte. 

 

Seria conveniente a previsão de regimes experimentais e a aferição do desempenho, 

não apenas individualmente, mas também pela qualificação do organismo, 

determinando os bónus em função dessa qualificação, mas acautelando que os erros 

de gestão do Estado não se repercutam sobre os funcionários. 

 

Relativamente aos ganhos de produtividade, poder-se-á ter em conta algumas 

experiências de países europeus como a Alemanha em que estes são distribuídos 

igualmente por todos os trabalhadores, ou a Inglaterra em que sendo distribuídos por 

todos os trabalhadores têm o limite de 5% da massa salarial, ou ainda a França com a 

distribuição dos ganhos de produtividade reservada para os dirigentes, 

proporcionalmente e até 5 a 10% da remuneração total. 

 

Em Portugal, esses ganhos deveriam manter-se no orçamento do organismo e ser 

partilhados por todos os trabalhadores, começando por distribuir 2% no início do 

processo para atingir, eventualmente, 15% em 2012. 

 

Neste enquadramento, poder-se-ia instituir um bónus de 1 a 3%, entendido como 

instrumento de gestão que começaria por ser distribuído mensalmente aos grupos 

técnicos, a partir do ano seguinte ao da atribuição da menção de Excelente ou Muito 

Bom na avaliação de desempenho.  

 

Um regime assente no posto de trabalho é preferível ao de carreira desde que com 

coordenação sistémica. 
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É, também, fundamental a facilitação da mobilidade já que o sistema actualmente 

vigente é o da “carreira blindada”. 

 

Em resultado de uma infinidade de categorias, principalmente dos grupos menos 

qualificados, constata-se a existência de uma infinidade de carreiras que já não 

existem nos organismos mas que subsistem até vagar, em vez de se encaminharem 

os seus titulares para os excedentes ou de os afectar a outros organismos. 

 

Com efeito, a criação de carreiras depende, em muito, da influência dos dirigentes dos 

serviços, sendo necessário determinar quais as categorias que podem ser facilmente 

extintas. 

 

No que concerne ao leque salarial constata-se que está muito pequeno, ainda que as 

remunerações mais baixas estejam, de facto, muito baixas, há portanto que o abrir. 

 

Devem, também, prever-se mecanismos concorrenciais para admitir profissionais 

altamente qualificados, nomeadamente, por concurso para tarefas altamente 

qualificadas e negociando os salários destes profissionais que não podem estar 

contidos em tabelas nem ligados à remuneração dos políticos, seguindo, por exemplo, 

o modelo Finlandês. 

 

ALERTAS: 
 

• O actual regime de carreiras deve ser paulatinamente substituído pelo do 

“posto de trabalho”, podendo seguir-se algumas experiências estrangeiras 

nesta matéria; 

• Há que apostar fortemente nos critérios do desempenho e dos resultados 

obtidos a nível individual e do próprio organismo, como instrumentos 

essenciais para a obtenção de melhorias salariais; 

• A adopção generalizada do contrato individual de trabalho e o recurso a 

mecanismos concorrenciais e de grande transparência, revelam-se 

fundamentais para uma moderna gestão de recursos humanos da Função 

Pública. 
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Depoimento 2 
 

 

O contrato individual de trabalho pode ser adoptado para a generalidade da Função 

Pública, excepto para o pessoal directamente ligado à actividade policial. 

 

Na prática, o contrato individual de trabalho não tem funcionado bem porque apenas 

tem sido aplicado a cargos inferiores, mas introduz um elemento de tensão que é 

benéfico, já que o trabalhador tem a noção que o seu vínculo pode cessar, enquanto 

na situação de nomeação entende o vínculo como perpétuo. 

 

Não é possível a passagem para o contrato individual de trabalho dos trabalhadores 

que têm o regime de nomeação, constituindo os trabalhadores mais novos a única 

excepção mas, ainda assim, na base de uma transição que terá de ser voluntária. 

 

É necessário utilizar mecanismos adequados para colocar funcionários que não se 

adaptam aos organismos onde estão integrados, seja pelo quadro de 

supranumerários, pela formação/requalificação ou por incentivos à 

intercomunicabilidade. 

 

Na base de muitos problemas está uma má gestão das carreiras, com pessoal a mais 

que não pode ser promovido, sendo necessária a progressão para que possa 

concretizar-se alguma melhoria salarial. 

 

Será importante a manutenção das promoções, uma vez que é preciso estimular as 

pessoas e, em condições predefinidas, dar-lhes perspectivas de subidas 

remuneratórias, mas a antiguidade só por si não deve ser o bastante para esses 

incrementos. 

 

O SIADAP não é aplicável na prática, pelo que ele acabará por resultar num sistema 

próximo do das diuturnidades, não sendo fácil encontrar dirigentes que queiram seguir 

a via da diferenciação remuneratória. 

 

O sistema do “envelope financeiro” é correcto, em particular porque responsabiliza os 

dirigentes, mas a sua aplicação suscita sérias dúvidas pela má qualidade destes 

dirigentes e pelas cativações orçamentais que surgem à posteriori, razão pela qual um 
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eventual avanço nesse sentido deveria contemplar somente alguns projectos-piloto e 

aumentar a qualidade dos gestores, recorrendo, por exemplo, ao INA. 

 

Por razões culturais e de flexibilidade, os funcionários em regime de carreira não 

devem ser obrigados a transitar para o regime de contrato individual de trabalho que 

apenas deve deixar de aplicar-se ao exercício das funções básicas do Estado. 

 

Por outro lado, o bónus remuneratório apenas pode ser aplicados aos trabalhadores 

em regime de contrato individual de trabalho e não aos que se encontram em regime 

de nomeação. 

 

Com efeito, dada a falta de formação e o tipo de cultura reinante na Função Pública, 

não basta criar-se o bónus com base no desempenho para que a produtividade 

aumente, pelo que importa ter presente os potenciais efeitos perversos decorrentes da 

ligação do SIADAP ao prémio remuneratório a atribuir. 

 

É irrealista depositar confiança num sistema de acréscimos remuneratórios destinados 

a premiar os funcionários, já que a experiência demonstra que eles tendem a ser 

atribuídos indiscriminadamente, o que conduz à necessidade de que exista uma 

perspectiva de promoção/progressão. 

 

No caso do pessoal técnico a Administração deve poder admitir pessoal qualificado 

com altas remunerações, eventualmente negociadas, mas no caso dos dirigentes esse 

recurso deve ser excepcional. 
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Depoimento 3 
 

 

Do ponto de vista do Ministério da Educação é possível e desejável que se enverede 

pelo contrato individual de trabalho, designadamente, para todos os professores, uma 

vez que o mesmo não é incompatível com o exercício de funções docentes, e são já 

cerca de 12 mil os trabalhadores de pessoal não docente admitidos neste regime. 

 

Da actual situação demográfica resultará um excesso de recursos humanos e uma 

menor renovação, pelo que se terá de verificar uma mudança de local de trabalho, sob 

ameaça de passagem aos supranumerários. 

 

No próximo ano já se registará um excesso de pessoal docente de cerca de 10% dos 

actuais efectivos, prevendo-se, por isso, a criação futura de uma Bolsa de pessoal 

docente em excesso e de condições para a alteração do regime jurídico dos lugares 

do quadro de pessoal docente, como tem vindo a acontecer com o pessoal não 

docente. 

 

Embora, presentemente, o factor tempo seja determinante para efeitos de 

progressão/promoção, seria desejável que no futuro os resultados obtidos pelos 

docentes fossem determinantes. 

 

Aliás, a diferenciação remuneratória dos docentes não só é possível como existiu já no 

passado. 

 

A diferenciação pelo mérito implica um leque remuneratório mais amplo e carece de 

uma avaliação eficaz, sendo a entrega do acréscimo de dinheiro a última coisa a 

concretizar. 

 

A aplicabilidade do modelo do “envelope financeiro” às Escolas suscita sérias dúvidas, 

na medida em que os respectivos gestores não têm formação para avaliar 

correctamente as pessoas nem para aplicar/ajustar os incentivos adequados. 

 

De princípio não se deve enveredar por grandes reformas, mas avançar passo a 

passo e sinalizar as respectivas direcções. 
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Na alteração do sistema remuneratório é fundamental ter em conta o binómio 

responsabilidade/risco, sobretudo no caso dos dirigentes. 

 

Por outro lado, a indexação às remunerações dos políticos constitui um erro, podendo 

hoje justificar-se um maior investimento nos patamares inferiores, mas o essencial é a 

criação de variações em função da performance em cada um dos patamares que 

permita, por exemplo, remunerar melhor os melhores directores-gerais. 

 

A criação de uma cultura de mérito é, pois, uma condição prévia, a desenvolver num 

período de 3 a 5 anos, estabelecendo prémios de produtividade de baixo valor, de 

forma a minimizar os riscos financeiros para o Estado 

 

Na Função Pública, uma pequena variação remuneratória pode funcionar como 

estímulo, mas deve ser, também, reconhecida a importância dos mecanismos de 

diferenciação não remuneratória, como louvores, mudança de tarefas ou promoções 

excepcionais, para que se faça uma adequada gestão do talento. 

 

Atribuir uma percentagem de cerca de 10% da remuneração sob a forma de 

suplementos pode ser um bom começo e avançar até aos 20% será bom, embora em 

situações excepcionais se possa ir até aos 40%, mas mesmo apenas 5% pode já ser 

útil, na medida em que sinaliza o objectivo e implica um maior rigor na avaliação. 

 

Contudo, situações remuneratórias similares às do Director-Geral dos Impostos 

apenas fazem sentido no sector privado, não sendo aceitáveis na Administração 

Pública. 

 

Aliás, tendo em conta o contexto económico de Portugal, não se deverá alargar muito 

o actual leque salarial, sem prejuízo de cuidadosamente se darem sinais no sentido de 

introduzir maiores diferenciações entre os níveis remuneratórios mais elevados e os 

mais baixos. 

 

ALERTAS: 
 

• As reformas fazem-se “step by step”, devendo evitar-se choques imediatos e 

profundos na Função Pública; 
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• Deve começar-se por criar uma cultura de mérito na Função Pública, situação 

que requer algum tempo de amadurecimento que poderá situar-se entre 3 a 5 

anos; 

• No actual contexto cultural, económico e social, os incentivos financeiros nem 

sempre são os melhores, sendo de ponderar o recurso a estímulos de outra 

natureza. 
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Depoimento 4 
 

 

O contrato individual de trabalho não dá resposta plena às questões 

estatutárias, embora seja útil, devendo ter-se presente a distinção entre o 

núcleo duro da Administração, com regime de nomeação, e as restantes 

funções a que pode aplicar-se o regime de contrato individual de trabalho. 

 

O critério fundamental para a aplicação dos diferentes regimes terá que ser a 

distinção entre as funções permanentes e as funções acessórias do Estado e, 

não apenas, o exercício de funções de soberania. 

 

As funções que têm sido desempenhadas em regime de prestação de serviços 

podem transitar para o regime do contrato individual de trabalho, enquanto as 

funções de carácter permanente, que implicam estabilidade e uma certa cultura 

institucional, devem assentar num regime de nomeação e estruturar-se por 

carreiras. 

 

Neste contexto, as funções da educação e da saúde podem passar a ser 

asseguradas num regime de contrato individual de trabalho, na medida em que 

não são um exclusivo do Estado, enquanto os impostos e as inspecções se 

relacionam com funções intrinsecamente ligadas à actividade permanente do 

Estado, a assegurar, portanto, em regime de nomeação. 

 

Mesmo dentro de um serviço pode distinguir-se entre tarefas substantivas e 

instrumentais, com a consequente aplicação de regimes distintos. 

 

Por outro lado, o contrato individual de trabalho está associado à ideia de 

precariedade, podendo, por isso, a sua aplicação ter efeitos perversos. 

 

Uma adopção mais generalizada do contrato individual de trabalho não 

responde, no essencial, aos problemas, pelo que o importante é definir um 

quadro legal que permita corrigir as situações em que os profissionais não são 

suficientemente competentes. 

 

É pois fundamental que, independentemente do regime jurídico aplicável ao 

vínculo, exista a possibilidade de cessação por ineficiência profissional. 
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Mas, a via disciplinar não resolve estas situações, é preciso ter a coragem de 

encarar várias hipóteses neste domínio, como as reformas antecipadas, a 

inactividade, a extinção do posto de trabalho, o quadro de supranumerários ou 

a deslocação de funcionários. 

 

A perpetuidade da nomeação não é um valor adquirido, o Estado deve poder 

fazer cessar o vínculo da nomeação em determinadas circunstâncias (ver o 

“Plano 2000” – Reg. CE 22/3/2004). 

 

Deve introduzir-se a ideia de que existe uma ligação entre a perpetuidade e a 

performance, de acordo com a apreciação da Administração relativamente à 

eficácia do trabalhador. 

 

Os resultados da avaliação de desempenho devem, portanto, poder conduzir a 

formas de saída ou de cessação do vínculo, garantindo, assim, que ficam 

apenas os melhores, como acontece, por exemplo, com os funcionários 

comunitários, cujos níveis insuficientes de desempenho podem conduzir à 

cessação do vínculo, encontrando-se prevista para o efeito uma comissão 

especial de avaliação. 

 

Neste quadro legal que preveja a ineficiência profissional como causa de 

cessação do vínculo, o tempo de serviço deve ser relevante, permitindo 

distinguir as situações em que durante um tempo considerável as funções 

foram exercidas satisfatoriamente, daquelas em isso nunca aconteceu. 

 

Para além da importância de se introduzirem regras de avaliação e de 

formação permanentes, as carreiras devem desenvolver-se, sobretudo, com 

base em promoções, assentes em cursos de formação e, em menor grau, 

através da progressão em escalões, que não deve ser eliminada. 

 

Com efeito, é importante que existam carreiras porque são necessários 

estímulos de desenvolvimento profissional, devendo estruturar-se por um maior 

número de graus (verticalmente) e um menor número de escalões 

(horizontalmente), o que implica uma relevância clara da avaliação. 
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Não existem condições para instituir um envelope remuneratório a gerir pelo 

dirigente, sendo necessário que, nesse caso, se qualificassem previamente os 

postos de direcção para a aplicação de regras de gestão empresarial, tendo, 

contudo, presente que os dirigente não são proprietários dos bens geridos e 

que é baixo o grau da sua responsabilização. 

 

Em áreas menos relacionadas com as funções permanentes do Estado, cujo 

output seja mensurável, como na Educação ou na Saúde, poder-se-á 

porventura empregar esse envelope, mas será sempre difícil. 

 

É indispensável a protecção do mérito através das promoções ou acréscimos 

remuneratórios, só devendo atribuir-se prémios pecuniários quando eles se 

associem a algo que se consiga quantificar, e quando estiverem associados a 

disponibilidade deve excluir-se o pagamento de horas extraordinárias. 

 

As remunerações complementares deveriam ser eliminadas ou fortemente 

restringidas pela via da simplificação, associando, em geral, à remuneração 

base, suplementos fundados apenas no mérito. 

 

O problema, consiste, contudo, no facto de que após essa eliminação ou 

redução é usual atribuir-se novamente os suplementos que anteriormente 

tinham sido integrados na remuneração. 

 

Por outro lado, não deve ser deixada às chefias a capacidade para atribuir 

suplementos selectivamente, uma vez que a sua cumplicidade na atribuição 

(ou não) dos suplementos é uma fatalidade. 

 

Os suplementos e prémios devem assentar numa realidade quantificável, a 

componente variável (suplementar) não deve exceder 25% da remuneração e 

deve ter-se presente que os prémios são anuais enquanto a promoção é 

definitiva. 

 

Deve, também, combater-se a chamada “remuneração por osmose”, ou seja, a 

atribuição de uma remuneração diferenciada para funções idênticas, consoante 

sejam exercidas num ou noutro departamento, mas, também, a atribuição de 

suplementos a todos os membros de uma organização. 
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A Administração Pública deve poder ter a possibilidade de recrutar pessoal 

qualificado e de negociar no mercado, salários mais elevados, em situações 

especificamente regulamentadas. 

 

Quanto ao leque salarial, que passou de 1/7 para 1/5 deveria situar-se em 

torno de 1/15 (1/12) ou, no máximo em 1/10, alargando-se o leque actual e 

desligando-o dos salários dos políticos. 

 

ALERTAS: 
 

• Mesmo as soluções mais correctas podem, na prática, não funcionar 

por causa da força das corporações; 

• As excepções, que constituem válvulas de escape dos regimes, acabam 

sempre por se transformar em regra; 

• É importante evitar actos de prepotência e injustiça; 

• As reformas fragilizam-se por não serem completadas. 
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Depoimento 5 
 

 

Pode ampliar-se significativamente o âmbito de aplicação do contrato individual de 

trabalho até ao limite constituído pelo estatuto da condição militar, pelo que o critério 

deve ser o da sujeição, à qual deverá corresponder um regime de nomeação. 

 

A evolução da situação laboral na Administração Pública recomenda a 

contratualização das relações de trabalho, consagrando a contratação colectiva 

generalizada. 

 

A principal característica da nomeação não é a sua estabilidade, mas a 

unilateralidade, implicando a sujeição a deveres e a restrição de direitos, não devendo 

os nomeados ter os direitos colectivos dos contratados. 

 

Contudo, não sendo possível regredir na aquisição de direitos colectivos, é necessário 

que haja concessões e processos negociais, podendo atenuar-se a conflitualidade se 

houver muitas matérias a envolver na discussão, de modo a que possam ser dadas 

contrapartidas aos sindicatos. 

 

Ao longo dos anos reduziu-se a sujeição inerente à nomeação e aumentaram-se os 

direitos dos nomeados, aproximando-os dos restantes trabalhadores, na medida em 

que, adquiriram o melhor do regime privatístico sem a contrapartida da instabilidade do 

vínculo. 

 

Mas, a reposição da situação de sujeição não pode ser feita pelo seu afrontamento, 

mas antes pelo aumento do número de trabalhadores abrangidos pelo contrato 

individual de trabalho e pela restrição da nomeação. 

 

A relação de nomeação deve limitar-se aos representantes do Estado, ou seja, aos 

funcionários necessariamente associados ao ente público, excluindo os restantes, o 

que implica, por exemplo, magistrados e não funcionários judiciais, polícias e não 

administrativos da mesma organização. 

 

No que respeita às inspecções, nem todas exercem poderes de autoridade, podendo, 

concretamente, considerar-se que a Inspecção-Geral de Finanças exerce esses 

poderes, mas não as inspecções sectoriais. 
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A Lei nº 2/2004 é discrepante relativamente à Lei nº 3/2004 (ambas de 15 de Janeiro), 

na medida em que prevê a figura da comissão de serviço para os dirigentes, apesar 

desta última estabelecer o contrato individual de trabalho como regime regra para os 

institutos públicos. 

 

A melhor solução seria, portanto, a contratualização de objectivos e do orçamento, 

associada à liberdade de gestão de recursos, embora, nas condições actuais possa 

não ser viável. 

 

Assim, devem levar-se a cabo experiências-piloto em determinados serviços quanto à 

autonomia de gestão, aos envelopes financeiros, ao “plafonamento” financeiro das 

promoções em cada serviço, entre outros aspectos. 

 

A Política salarial deve prosseguir dois objectivos: 

 

a) Premiar o mérito, eliminando os automatismos (progressões automáticas) para 

motivar a qualificação; 

b) Compensar a eliminação dos escalões com aumentos salariais anuais, pelo 

menos iguais à taxa de inflação; 

c) Eliminar os congelamentos gerais; 

d) Flexibilizar a gestão dos salários, atribuindo plafonds financeiros por serviço 

para aumentos extraordinários (ou promoções), a aplicar em função da 

avaliação do desempenho, o que significa que muitos poderão não ter 

aumentos por não os merecerem; 

e) Introduzir um novo conceito de salário, com uma remuneração base não 

inferior a 80% e componentes variáveis associadas ao desempenho, 

suplementos e prémios de desempenho, este último como terceira componente 

da remuneração. Consequentemente, poderiam decompor-se os salários 

actuais e dos maus desempenhos resultar uma redução “selectiva” dos 

salários; 

f) Atribuir prémios anuais. 

 

Um dos problemas da política salarial prende-se com o facto de terem proliferado 

regimes especiais sem justificação. 
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Por outro lado, o leque salarial tem vindo a aumentar, pelo que é duvidoso que deva 

aumentar mais generalizadamente, sendo, por isso, conveniente a resolução da 

questão em contextos limitados. 

 

Os dirigentes, por exemplo, estão normalmente fora do cálculo do leque salarial, e 

devem ser tratados de forma específica. 

 

Globalmente, o Novo Sistema Retributivo (NSR) foi positivo, tendo interligado 

carreiras, funções e remunerações, embora nunca tenha sido aproveitada a 

possibilidade de diferenciação das remunerações dos directores-gerais. 

 

O índice 100 poderia ser decomposto numa parte fixa e noutra variável, atribuindo-se 

aos dirigentes a competência para fixar remunerações. 

 

O sistema baseado no posto de trabalho não é aplicável, por motivos culturais e, 

também, pela falta de qualidade dos dirigentes. 

 

Seria preferível definir a estrutura serviço a serviço, com a caracterização das 

competências exigidas para cada lugar, atribuindo-se a dotação orçamental por 

lugares e não por carreiras, o que resulta, em última análise, numa lógica próxima da 

do posto de trabalho. 

 

Poderiam, também, criar-se normas gerais de aplicação às organizações para regular 

a estruturação dos seus quadros, de modo a permitir a fixação do seu mapa de 

pessoal em função das necessidades dos serviços e não de grupos ou carreiras, 

cabendo ao serviço a definição das qualificações e competências requeridas para 

cada lugar em função da necessidade concreta. 

 

ALERTAS: 
 

• O processo de mudança tem de ser negocial, reduzindo-se a conflitualidade 

pela atribuição de contrapartidas não salariais; 

• A política salarial não deve implicar a desconsideração das remunerações; 

• Uma vez que não temos dirigentes capazes de introduzir estas mudanças com 

facilidade, devem utilizar-se nichos de experimentação; 
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• A complexidade do SIADAP deve ser eliminada, mas não a sua filosofia nem 

objectivos, para além de que se deveriam avaliar, também, os directores 

gerais; 

• É necessário eliminar as discrepâncias originadas pelo Estatuto de Pessoal 

Dirigentes (Lei nº 2/2004, de 15.01) nos Institutos Públicos (Lei nº 3/2004, de 

15.01), no que respeita às regras de recrutamento. 
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Depoimento 6 
 

 

A base do sistema é a fixação de competências (e não o processo de 

recrutamento), em ligação com a existência de um processo de análise e 

aconselhamento. 

 

O recrutamento externo é feito por concurso com prestação de provas, por 

candidatos que preencham requisitos mínimos de formação e competências, 

enquanto o recrutamento interno se processa de acordo com a adaptação ao posto 

de trabalho. 

 

O Acordo Colectivo foi subscrito com ressalva das promoções automáticas por 

antiguidade e das promoções por mérito. 

 

Existem, contudo, cláusulas de salvaguarda, isto é, salários mínimos para certas 

categorias e tempos para progressão stricto sensu, sendo as chefias chamadas a 

explicar um excesso de trabalhadores estagnados na carreira. 

 

A remuneração tem duas componentes, a remuneração base correspondente à 

função e uma componente pessoal determinada pelo desempenho. 

 

A escala salarial vai do nível 3 (N3) ao 20 (N20) e a cada nível salarial 

correspondem diferentes categorias, cada uma delas com 4 escalões de 

progressão. 

 

Os níveis salariais funcionam como uma cláusula de salvaguarda, já que ninguém 

pode receber remuneração inferior aos valores fixados no acordo colectivo. 

 

A remuneração base tem um valor mínimo absoluto e uma componente variável 

sem limites (complemento discricionário mensal), associada ao desempenho 

individual e colectivo. 

 

Para além da remuneração base, que é negociada com os sindicatos (ACT), 

constituem componentes da remuneração as diuturnidades, o subsídio por isenção 

de horário (flutuante) e o bónus anual (participação nos lucros). 
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A actualização das remunerações é anual e acompanha o agravamento do custo 

de vida. 

 

Existe uma avaliação como pressuposto da remuneração (com curvas forçadas), 

juntamente com uma avaliação da estrutura operacional. 

 

O processo de avaliação individual difere em função da componente a atribuir, 

sendo o bónus atribuído por aplicação de uma matriz específica que pondera a 

evolução na carreira e o comportamento da equipa. 

 

A avaliação de funções homogéneas e da unidade orgânica tem métricas 

específicas: volume de negócios, qualidade de trabalho e formação. 

 

A classificação para integração nos escalões é resultado de um “ranking” de 

classificação de factores subjectivos. 

 

O colaborador classificado pode discordar da avaliação e, nesse caso, o processo 

poderá ser reavaliado pelo superior hierárquico seguinte, devendo, o colaborador 

fundamentar a sua discordância. 

 

Quando as competências não evoluem conforme as expectativas, o sistema de 

aconselhamento e avaliação, que é levado a cabo pela chefia imediata, prevê 

soluções de compromisso que podem passar por formação, estágios ou 

mobilidade interna, mas não contempla notas nem tem reflexos na remuneração. 

 

Por fim, existe uma avaliação de cada unidade em função dos resultados previstos 

e atingidos em cada ano. 

 

As avaliações vão passar a ser semestrais. 

 

A existência de uma avaliação para atribuição de bónus monetários e de outra 

para aconselhamento profissional de carreira, justifica-se pela diversidade de 

objectivos, pois se apenas existisse a primeira, teríamos uma progressão de 

sentido único, que levaria a que a maioria chegasse ao fim da escala, diminuindo a 

motivação. 
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A relação entre a remuneração fixa e a variável é de 1 para 3, em bons 

profissionais, atingindo proporções muito superiores nos lugares de topo, embora 

não seja sustentável aumentar indefinidamente a remuneração sem aumentar o 

nível salarial. 

 

A figura da comissão de serviço é próxima da Função Pública e constitui um bom 

modelo, pleno de potencialidades, por exemplo para as funções de chefia. 

 

Em síntese: 

• A uma função correspondem determinadas competências com várias 

categorias, às quais correspondem diferentes níveis salariais e a essas 

diferentes retribuições (remuneração de base e suplementos individuais e 

colectivos); 

• A promoção corresponde a uma mudança de nível de remuneração, mas a 

mudança de categoria não corresponde, necessariamente, a uma mudança 

de nível remuneratório; 

• A progressão faz-se por mudança de escalão no mesmo nível; 

• A remuneração de ingresso é variável, sendo o N5 o nível mínimo para um 

licenciado; 

• O leque salarial é de 1/7. 
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Depoimento 7 
 

 

A Administração Pública rege-se por princípios constitucionais de imparcialidade, 

equidade e justiça, com vista ao serviço público. 

 

Há, portanto, diferenças essenciais, de natureza qualitativa, entre o sector público 

e o sector privado (dimensão, complexidade, impacto), diferenças essas que 

constituem valores a aprofundar pelo sector público e que não podem nunca ser 

sujeitos a uma lógica racional de mercado. 

 

A Administração é guardiã da informação de suporte à decisão, participa e elabora 

políticas, garante continuidade, resolve crises e falhas de mercado, constituindo o 

Orçamento de Estado, a Lei e a obrigação de prestar contas (responsabilidade), 

mecanismos de controlo suficientes e adequados. 

 

Os diferentes tipos de administrações existentes regem-se por princípios idênticos: 

carreira, postos de trabalho e empregados independentes.  

 

A Administração tem de incluir um corpo de funcionários competentes, 

independentes, imunes a lobbies e que tenham presente o seu relacionamento 

com os cidadãos, já que são estes que escolhem as políticas públicas, utilizam os 

seus serviços e as financiam, confundindo-se a sua confiança na Administração 

Pública com a confiança que têm no Estado. 

 

Por isso é essencial separar a conta da Função Pública e da Caixa Geral de 

Aposentações, como forma de clarificação e de credibilização, permitindo medir o 

sucesso das medidas de gestão. 

 

Actualmente, em resultado de opções políticas, constata-se a existência de um 

conjunto de problemas: 

• o nível de despesa pública é elevado e tem que ser controlado; 

• as admissões foram excessivas; 

• alguns grupos beneficiaram de valorizações remuneratórias demasiado 

elevadas, quando o NSR aconselhava posterior contenção (ex: professores 

universitários e os médicos); 
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• os suplementos recomeçaram; 

• surgiu um fenómeno não quantificado (ou com quantificação desconhecida) 

consubstanciado em instituições do 3º género com flexibilidades de gestão, 

designadamente, ao nível da ausência de controle de efectivos e de 

remunerações, e que tem conduzido a um aumento da despesa e gerado 

iniquidades; 

• o sistema de avaliação é demasiado pesado e consome muito tempo e 

energia para os resultados obtidos (duvidosos); 

• verificam-se deficiências na formação profissional, que se caracteriza por 

ser dispendiosa e de longa duração, para além de ser utilizada de forma 

pouco consentânea com as necessidades dos serviços, afastando dos seus 

postos de trabalho os mais qualificados, o que se encontra em clara 

contraposição com as tendências europeias; 

• a Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro, legitimou a politização dos cargos 

dirigentes, o que conflitua com os princípios da continuidade de serviço 

público e danifica de forma séria a questão da confiança e do mérito no 

desempenho das mais importantes funções (de topo) da Administração 

Pública, na medida em que esses cargos não são vistos como lugares de 

mérito, mas de confiança partidária consagrada na lei; 

• as exigências de formação para os dirigentes são excessivas, dispendiosas 

e longas, o que se associa uma rotação nos cargos extremamente 

perturbadora e inviabilizadora do funcionamento da Administração Pública 

que nenhuma empresa privada ousaria aplicar. 

 

As soluções para estes problemas não se encontram no sector privado nem na 

implementação da sua lógica (new public management), mas no sector público e 

nos seus valores específicos – essenciais à Democracia e à Confiança no Estado 

–, já que o sector privado tem no lucro um factor intransponível de regulação que 

equivale à sobrevivência económica, impondo travões à utilização ineficiente dos 

recursos. 

 

Na Administração Pública a regulação faz-se de forma diferente, isto é, pelo 

Orçamento de Estado, pela lei e pelos órgãos de controlo, conforme, aliás, 

reconhece a literatura mais recente em matéria de gestão pública. 
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A utilização de um regime de direito privado nas relações de emprego na 

Administração Pública não pode fugir àquelas regras de controlo, sob pena de se 

agravarem ainda mais as ineficiências e disfunções já existentes. 

 

Com efeito, o tipo de relação jurídica de emprego – nomeação versus contrato 

individual de trabalho – constitui uma falsa questão, na medida em que a 

nomeação não é perpétua e o termo do contrato exige justa causa, sendo o regime 

essencialmente idêntico em Portugal e no estrangeiro. 

 

O Novo Sistema Retributivo (NSR) mantém a actualidade dos seus princípios, 

contudo, a sua aplicação e as soluções que entretanto foram adoptadas puseram 

em causa a sua coerência. 

 

Importa, portanto, fazer bem e por pequenos passos, adoptando uma estratégia de 

pequenas reformas, que se podem considerar simples e de linear transparência: 

 

• Deixar sair quem o quiser; 

• Admitir apenas de acordo com as necessidades, nos planos macro e micro, 

e sendo exigente (e transparente) no recrutamento, de modo a atrair e 

conservar os melhores profissionais; 

• Resistir a pressões e controlar os pequenos poderes, com isenção e aposta 

nos valores do serviço público; 

• Limitar as intervenções nas estruturas e delimitá-las por critérios de 

funcionalidade, já que excessivas mexidas a esse nível criam perturbações 

e acabam por se traduzir em aumento da despesa; 

• Descentralizar; 

• Dar atenção aos dirigentes e à necessidade de estabilidade e continuidade; 

• Ter contenção nas remunerações (mesmo nas estruturas de missão e nos 

Gabinetes) e prudência na definição de remunerações ligadas ao 

desempenho, já que esta é uma ligação complexa e com um sucesso 

limitado (a OCDE tem recomendações interessantes nesse sentido); 

• Limitar firmemente os gastos através dos instrumentos orçamentais; 

• Dar o exemplo, para que os sacrifícios sejam melhor compreendidos e a 

confiança reconquistada. 
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O contrato individual de trabalho não será decisivo, já que afectará apenas os 

novos funcionários e estes serão em número reduzido, pese embora a 

possibilidade de ter um interesse especial para alguns grupos como o dos 

professores e dos médicos. 

 

Por outro lado, no momento actual apenas poderá interessar para baixar 

remunerações e flexibilizar despedimentos, o que é contrário à história recente da 

Administração Pública, já que sempre que foi utilizado resultou no contrário, isto é, 

em mais efectivos, remunerações mais elevadas e em estabilidade posteriormente 

conquistada, não havendo praticamente casos de desvinculação. 

 

Em suma, o contrato individual de trabalho pode ter um valor táctico, mas não 

estratégico, facilitando a desvinculação e eventualmente limitando os vencimentos, 

sendo necessário avaliar se a sua utilização tem conduzido a salários mais 

elevados ou mais baixos. 

 

Sob o ponto de vista da concepção, não repugna a utilização do contrato individual 

de trabalho para determinadas funções, embora isso comporte riscos complexos 

num contexto de contenção da despesa, tais como: 

• Salários mais elevados; 

• Negociação colectiva complexa; 

• Morosidade nas questões contratuais, atendendo a que a assinatura de um 

contrato colectivo de trabalho não se faz à força e é mais complicado do 

que a aprovação de uma lei; 

• Aumento da conflitualidade e necessidade de uma aprendizagem no dirimir 

de conflitos; 

• Custo de tempo, aumento de encargos e conflitualidade social; 

• Exigência de continuar a gerir os 700 000 trabalhadores com estatuto e de 

se adoptarem formas de controlo muito firmes e estabilizadas. 

 

As virtualidades da incompetência, enquanto motivo de falta disciplinar e de 

despedimento têm de ser exploradas e, por outro lado, tem de existir uma resposta 

adequada ao percurso profissional efectuado com mérito, porque a Administração 

está interessada na permanência das pessoas e o emprego para a vida é uma 

forma de defender o funcionário e a Administração de pressões. 
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O SIADAP deve, assim, ser simplificado e manter-se algumas expectativas de 

progressão. 

 

Quanto à redução de pessoal, nunca foram aproveitados os estímulos positivos à 

desvinculação e a via dos excedentes não é muito promissora. 

 

A descentralização autárquica permite a utilização de formas de regulação 

próprias, diversas do orçamento. 

 

Relativamente ao leque salarial, que continua a ser extenso, não é possível alterá-

lo por falta de verbas, apontando a tendência internacional para que o mesmo se 

feche. 

 

Com efeito, este apenas poderá ser reduzido à custa das remunerações da base 

da escala, as quais são já extremamente baixas. 

 

Por outro lado, o contrato de trabalho não pode ser associado a remunerações 

mais baixas nem a um despedimento mais ágil, sendo conveniente não esquecer 

que neste contexto o Estado passa a negociar no âmbito da contratação colectiva 

enquanto parceiro e garante. Para os modelos de negociação convirá analisar os 

exemplos italiano e sueco. 

 

A contratação de peritos altamente qualificados externos à função pública tem de 

ser resolvida num âmbito de missão e os princípios clássicos devem manter-se (a 

solução Paulo Macedo não devia ter sido utilizada). 



 35

Depoimento 8 
 

 

A alternativa entre o regime de nomeação e o contrato individual de trabalho tinha 

que ser, inevitavelmente, considerada. 

 

Com efeito, a tendência na Europa é no sentido da adopção do contrato individual 

de trabalho, exceptuando, o Sul da Europa, embora a Itália tenha transformado o 

regime tradicional em contrato individual de trabalho, ainda que, substancialmente, 

a publicação dessa lei poucas alterações tenha introduzido. 

 

Por outro lado, a flexibilidade inerente ao contrato individual de trabalho traduz-se 

numa vantagem de que não se pode prescindir e, mesmo, as funções inspectivas 

podem ser exercidas em regime de contrato individual de trabalho, desde que 

respeitados os princípios constitucionais. 

 

Sobre estas matérias, o Governo tem tido uma postura de excessiva 

agressividade, o que pode deitar tudo a perder, já que, embora não seja fácil, é 

preciso encontrar uma forma de tornar atractiva a passagem para o contrato 

individual de trabalho, o que apenas poderá ser feito pelo regime de carreiras e 

não pelo de remunerações. 

 

De facto, há muitas estruturas desactivadas na Administração, a constituição de 

excedentes traduz-se num drama e num ferrete – associando pessoas 

incompetentes à extinção do organismo –, falta uma estrutura adequada para gerir 

um grande quadro de excedentes e há que moralizar e rever o sistema de 

reclassificação e reconversão. 

 

Desde 1978 os efectivos da Função Pública duplicaram a um volume de 

crescimento médio que nos últimos anos atingiu cerca de 1600 efectivos por ano, 

pelo que alterar esta situação “por dentro” exigia que se acabasse com as 

contratações precárias e temporárias, que incluíam as avenças, as prestações de 

serviços e outras de natureza similar (exceptuando, eventualmente os Ministérios 

da Saúde e da Educação), para além, da modificação da gestão de procedimentos 

ao nível das carreiras. 
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Constata-se, por exemplo, que dos 43 000 trabalhadores admitidos em 1996, 

quase todos foram para tarefas auxiliares. 

 

Contudo, já passou o momento de fazer uma reforma “por dentro”, incidindo sobre 

o recrutamento e selecção, as carreiras, a eliminação das prestações de serviços e 

de todas as situações em que foram injustificadamente admitidos trabalhadores 

fora do quadro, acompanhada de uma punição efectiva por incumprimento dos 

dirigentes, constituindo a aprovação do CPA o momento final de 

hipercomplexificação do sistema. 

 

Ao nível da gestão das carreiras, importa proceder à sua simplificação, sobretudo 

ao nível dos mecanismos de acesso, da redução do número de escalões para 

progressão, que deve ser associada a uma maior exigência em termos de 

avaliação de desempenho, condicionando-a, por exemplo, a uma avaliação de 

Muito Bom ou aumentando o número de anos necessários no caso de uma 

avaliação de Bom. 

 

Os processos de concurso devem ser agilizados e realizar-se, apenas, quando 

haja alteração de conteúdos funcionais. 

 

É, também, necessário valorizar os grupos profissionais de maior tecnicidade, 

embora sem admitir trabalhadores com habilitações superiores às exigidas para as 

funções que são objecto de recrutamento, mas permitindo a entrada em carreiras 

por lugares de acesso, desde que os processos de recrutamento sejam 

completamente transparentes. 

 

A dotação global dos quadros de pessoal deve ser eliminada já que, em muitas 

situações, se tornam coincidentes os mecanismos de aplicação deste tipo de 

dotações e das progressões, podendo avançar-se horizontal e verticalmente, 

quase em simultâneo, abrindo, assim, a possibilidade de os funcionários das 

carreiras de regime geral poderem estar todos no último escalão, desde que haja 

verba para as promoções. 

 

Com a eliminação das dotações globais já se poderia manter a progressão 

horizontal, sempre apoiada no SIADAP. 
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Contudo, os dirigentes não têm uma cultura de gestão, indispensável à 

diferenciação entre funcionários, que acarreta incómodos para os dirigentes. 

 

Aliás, a regulamentação da diferenciação das Direcções-Gerais por níveis, com a 

consequente diferenciação (e aumento) das remunerações dos respectivos 

dirigentes deveria avançar, sem prejuízo de se aceitarem excepções como, por 

exemplo, a Direcção-Geral dos Impostos. 

 

A introdução do chamado “envelope financeiro”, gerido discricionariamente pelo 

dirigente revelou-se uma má experiência em Espanha, pelo que este modelo, para 

avançar, requer a imposição de regras bem definidas, a obrigação de prestação de 

contas e o lançamento num regime experimental, baseado em experiências-piloto, 

com suporte numa “Carta de Missão/contrato de gestão” que estabeleça regras 

balizadas e controláveis. 

 

O regime por “posto de trabalho” tem origem americana e assenta a motivação na 

remuneração, sendo evidentes os obstáculos a um sistema que poderá pôr em 

causa a cultura e os hábitos da função pública portuguesa, baseada num 

tradicional regime de carreiras. 

 

Efectivamente, para ser aceite esse regime do “posto de trabalho”, deverá ser 

doseado com algumas garantias de emprego e associado a incentivos 

remuneratórios, efectuando-se, uma eventual transição, por funções e não por 

carreiras, ou por Institutos ou Direcções-Gerais, iniciada pelos escalões superiores, 

mais abertos à mudança e transversalmente por grupos de pessoal, de modo a 

evitar a “verticalização” da questão. 

 

Apesar de apenas se justificarem concursos quando há alteração funcional e do 

facto da audição de interessados implicar grandes demoras no respectivo 

procedimento, não deverá regressar-se a um sistema de livre escolha, mas tornar 

os concursos mais exigentes e abertos ao recrutamento do exterior para 

rejuvenescer a Administração, já que o congelamento das admissões se tornou 

absurdo e o instrumento de controle de admissões deveria ser o da gestão 

orçamental. 
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Quanto ao sistema remuneratório, deve ser adequado à concorrência do mercado, 

designadamente, fixando a remuneração de estágio mediante despacho conjunto 

da tutela e das Finanças que poderia fazer variar esse valor anualmente. 

 

Os suplementos dos corpos especiais que tenham sido criados sem critério terão 

que ser congelados. 

 

Um acréscimo das remunerações da ordem dos 5% não constitui motivação 

bastante para aumentar a produtividade/resultados dos trabalhadores e as 

carreiras devem ser mais extensas. 

 

 

ALERTAS: 
 

• Sendo o quadro de supranumerários/excedentes um estigma para o 

trabalhador, há que avaliar criteriosamente todas as situações de 

inclusão 

• A F.P. tem uma cultura e prática que não se coaduna com modificações 

drásticas, designadamente com a generalização do “regime por posto 

de trabalho” 

• Os novos modelos não devem ser logo generalizados, há que avançar 

mediante experiências-piloto, sempre aplicáveis transversalmente e de 

preferência onde se exija uma tecnicidade acrescida. 
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Depoimento 9 
 

 

Constata-se a ausência de uma política para a Administração Pública que se 

traduza numa efectiva gestão de pessoal, no seu controle e numa avaliação de 

qualidade que não abranja apenas os trabalhadores, sendo criticável o recurso a 

consultoras. 

 

Na estruturação das carreiras deve preservar-se a possibilidade de valorização 

dos trabalhadores cujo vínculo de ligação à Administração deve permitir o 

estabelecimento de uma relação de trabalho perene, sendo, apesar disso, 

secundária a forma como esse objectivo é alcançado. 

 

De acordo com Paulo Veiga e Moura deve existir um contrato individual de 

trabalho de direito público, mesmo que isso implique o fim do regime tradicional, 

fundado na nomeação. 

 

Os vínculos privatísticos seriam, assim, convolados no novo contrato individual de 

trabalho com um vínculo abrangente que não permitisse exclusões de aplicação, 

como actualmente sucede com a Lei nº 23/2004, de 22 de Junho. 

 

Há, porém, funções específicas que devem permanecer fora desse regime, como é 

o caso dos magistrados, das polícias, das Forças Armadas e dos inspectores. 

 

O contrato individual de trabalho de direito público deve, também, afastar-se das 

causas de extinção previstas no Código do Trabalho, como sejam a inadaptação 

ao local de trabalho, a extinção do lugar, entre outras. 

 

No plano das relações colectivas, devem existir mecanismos de resolução de 

conflitos que supram a falta de uma das partes que negoceie e celebre contratos 

colectivos e prever-se a aplicação de coimas às entidades públicas empregadoras. 

 

Conforme se disse, o princípio da perenidade do vínculo deve manter-se, 

relevando, apenas, as causas de extinção de natureza disciplinar, constituindo 

essa perenidade uma forma de defesa do trabalhador contra a progressiva 

partidarização da Administração. 
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Para além da inadaptação como causa extintiva da relação contratual, não devem, 

também, aceitar-se as causas extintivas avulsas cuja inconstitucionalidade tem 

sido reconhecida pelo Tribunal Constitucional. 

 

No que concerne à avaliação, que deve, obviamente, relevar, não podem, contudo, 

admitir-se quotas nem impedir a progressão de trabalhadores com uma avaliação 

mediana, uma vez que a estagnação é, frequentemente, da responsabilidade do 

serviço e, note-se, as diuturnidades subsistem no contrato individual de trabalho 

privatístico. 

 

A propósito do controle das despesas com pessoal é incorrecto definir a massa 

salarial em função do PIB, que varia anualmente e, também, a esse respeito, o 

SIADAP deve ser revisto. 

 

Não pode aceitar-se um sistema baseado em postos de trabalho, em substituição 

de carreiras, conforme se conclui pelos maus resultados da abertura efectuada nos 

cargos de direcção intermédia. 

 

Já quanto à existência de remunerações elevadas nada há a opor, desde que 

exista transparência e controle. 

 

Ainda a propósito de remunerações, deve definir-se o leque salarial atendendo ao 

que se passa no sector privado e há existência de leques demasiado apertados, 

como o dos técnicos superiores. 

 

A diferenciação remuneratória deve ser, preferencialmente, obtida por 

complementos de atribuição periódica, fundamentados em critérios transparentes, 

mas sem transferir parcelas da remuneração fixa para os complementos, nem 

diminuindo a massa salarial global. 
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Depoimento 10 
 
 

Cerca de 25 a 30% do pessoal dos hospitais empresa está sujeito ao Código 

do Trabalho (incluindo 5 a 10% de pessoal médico), encontrando-se o restante 

pessoal sujeito ao regime de nomeação da Função Pública e, residualmente, 

ao regime de contrato individual de trabalho da Administração Pública. 

 

Encontra-se em fase final de negociação o Acordo Colectivo de Trabalho que 

abrangerá as 31 entidades públicas empresariais (anteriores sociedades 

anónimas). 

 

A negociação tem decorrido com as mesmas organizações sindicais com que 

se negoceia no Ministério da Saúde para as matérias da Função Pública, ou 

seja, 22 organizações específicas da Saúde e 3 frentes sindicais (FESAP, FC e 

STE). 

 

As maiores dificuldades advêm da posição do Sindicato Independente dos 

Médicos (SIM) que não aceita que os médicos integrem o acordo, defendendo 

um autónomo para este corpo. 

 

O regime aproxima-se do Código do Trabalho, como é, aliás, indispensável, 

pois a coexistência de regimes numa mesma unidade hospitalar gera 

problemas graves de gestão de pessoal e todas as admissões que vierem a 

ser feitas, sê-lo-ão neste regime. 

 

Os sindicatos não levantaram problemas à diminuição de carreiras e têm 

assumido uma postura colaborante, já que, na ausência de Acordo Colectivo, 

apenas subsiste a alternativa de aplicação do Código do Trabalho.  

 

Os enfermeiros querem uma carreira nacional que permita a mobilidade. 

 

No entanto, só estão a ser negociadas as condições de prestação de trabalho, 

tendo vindo a ser adiada a matéria das carreiras e remunerações, em grande 

parte aguardando resultados da Comissão de revisão de carreiras e 

remunerações. 
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No âmbito das condições de trabalho, têm sido obtidas flexibilidades que não 

se conseguem no âmbito do regime de nomeação, sendo a regulação do 

trabalho nocturno (que acarreta pagamentos adicionais) o melhor exemplo. 

 

A este propósito, foi acordado que o mesmo se inicia entre as 23 e as 24 

horas, conforme os turnos, e termina às 8 horas, enquanto no regime da 

Função Pública se inicia às 20 horas e termina também às 8 horas, com o 

consequente pagamento de horas extraordinárias, dentro destes intervalos. 

 

Pode haver passagem do regime de nomeação para o contrato de trabalho se 

os incentivos funcionarem e houver concessão de licença sem vencimento. 

 

A passagem de pessoal da Função Pública para os excedentes constitui uma 

válvula de segurança do sistema, não podendo permitir-se a livre circulação 

entre contrato de trabalho e nomeação, adoptando, por exemplo, um 

mecanismo de passagem para os excedentes do pessoal que após a licença 

sem vencimento para celebrar contrato de trabalho, pretenda regressar à 

Função Pública. 

 

Por outro lado, o período de transição para a instauração de um regime unitário 

não pode ser demasiado longo. 

 

A existência de uma Comissão de revisão de carreiras e remunerações está a 

prejudicar o processo negocial do Acordo colectivo, mas este processo é 

imparável. 

 

A carreira dos médicos, por exemplo, tem de ser idêntica para todos, quer 

estejam em regime de Função Pública quer em contrato de trabalho. 

 

O sistema de avaliação foi concebido com base no SIADAP e, embora, a 

questão não esteja ainda suficientemente trabalhada, pensam recorrer a um 

regime de incentivos (fora das carreiras) relacionado com a avaliação de 

desempenho. 

 

Condicionantes: 
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• É fundamental que o regime público que vier a resultar dos presentes 

trabalhos da Comissão se aproxime do regime privado, sob pena de se 

perder todo o trabalho que a Unidade de Missão tem vindo a 

desenvolver. 

• Isto porque, apenas cerca de 10.000 dos 42.000 trabalhadores destes 

hospitais estão em contrato individual de trabalho, mantendo-se os 

restantes como funcionários, o que demonstra que a opção pelo 

contrato foi residual. 

• Neste contexto, não será possível aplicar o acordo colectivo, por 

inviabilidade de manter dois regimes diferentes para equipas 

multidisciplinares. 

• Enquanto a aproximação dos regimes não se verificar, não há 

alternativa senão aplicar o regime mais favorável, ou seja, o da função 

pública. 
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Depoimento 11 
 

 
 

A actual situação da Função Pública denota alguns aspectos negativos como a 

falta de renovação, existente desde há décadas, e a falta de flexibilidade das 

normas escritas, com soluções não testadas. 

 

Constituem aspectos a ter em conta a necessidade de que a avaliação não incida 

apenas sobre o desempenho mas, também, sobre a capacidade e os sérios 

défices de formação e de liderança, devendo esta última ser reforçada. 

 

A estrutura remuneratória ideal seria constituída em 50% pela remuneração base e 

nos outros 50% pela remuneração de formação/função e pela remuneração de 

resultados. 

 

Sendo importante a fixação de objectivos e o planeamento, bem como a 

determinação do custo de cada tarefa na elaboração dos orçamentos, é também 

necessário avaliar os avaliadores. 

 

O pessoal das Forças Armadas encontra-se, em boa parte, em regime de contrato 

de duração limitada e não renovável, existindo, contudo, a possibilidade de 

concurso ao quadro permanente. 
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Depoimento 12 
 

 

O actual sistema não pode manter-se, na medida em que para além de carecer de 

transparência é demasiado complexo. 

 

Na reformulação global do sistema deve atender-se aos modelos já existentes em 

Administrações como as do Canadá ou da Finlândia. 

 

Constituem pontos a modificar com prioridade a sistematização da legislação, a 

redução do número de carreiras, a eliminação dos regimes e dos corpos especiais 

e o reforço da mobilidade, prejudicada pela existência desses regimes. 

 

O contrato individual de trabalho é inútil, embora a sua introdução seja inevitável e 

tenha de se encarar pragmaticamente a sua melhoria, designadamente, pela 

clarificação e estabilização do seu regime, estabelecendo regras com vigência de 

10 ou 15 anos. 

 

No que respeita ao contrato a termo certo, atenda-se a que este está a ser 

desviado dos seus fins. 

 

O despedimento por causas objectivas não deve constituir tabu, mas ser objecto 

de discussão e, a este propósito, há que ter presente que o despedimento por 

motivos disciplinares abrange, também, as situações de falta de diligência e de 

zelo, aferidas por uma classificação de serviço insuficiente. 

 

Quanto às soluções, convém que as mesmas sejam testadas em unidades piloto, 

podendo as deficiências no plano dirigente pô-las em causa. 

 

A cultura da Função Pública implica que não se corte inteiramente com o princípio 

da relevância da antiguidade, embora condicionada pelo mérito, para a aferição do 

qual os dirigentes são, uma vez mais, decisivos. 

 

O problema do acréscimo da massa salarial não tem, propriamente, uma solução, 

devendo excluir-se a solução de saída por mútuo acordo, mediante indemnização, 

e considerar-se antes a qualificação e reclassificação dos indiferenciados.  
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As carreiras podem ser substituídas por um número reduzido de escalões (5 ou 6), 

e não devem ser estanques, havendo, ainda, necessidade de eliminar a vinculação 

a um único departamento. 

 

Por outro lado, é crucial que se incentive a mobilidade pelo alargamento do âmbito 

da deslocalização a todo o território nacional, sem prejuízo do reconhecimento da 

necessidade de resolver constrangimentos ao nível das escolas e do 

arrendamento de habitação, em face da experiência registada com as casas de 

função. 

 

No caso de necessidade pode admitir-se a possibilidade de acordo com o mercado 

para recrutar profissionais qualificados em falta pagando-lhes pelo mercado, tal 

como não é de excluir a admissão de novos funcionários que venham a auferir 

remunerações inferiores às daqueles que já se encontram ao serviço da 

Administração. 
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Depoimento 13 
 

 

O vínculo de emprego público é o mais adequado ao desenvolvimento de funções 

públicas, uma vez que os funcionários estão sujeitos aos deveres 

constitucionalmente estabelecidos para a prossecução do interesse público, à 

imparcialidade, a um regime especial de incompatibilidades e à fixação das suas 

condições laborais por lei ou regulamento e não por contratação colectiva. 

 

A aplicação do contrato individual de trabalho na Administração Pública, que 

abrange já cerca de 50 mil trabalhadores, não constitui, propriamente, uma 

inovação, e não sendo esse o vínculo adequado, apenas se compreende a sua 

utilização se houver intenção de privatizar ou de retirar direitos. 

 

Com efeito, o contrato individual de trabalho tem servido apenas para retirar 

direitos aos trabalhadores, impondo-lhes inclusivamente um regime mais gravoso 

do que aquele que resultaria da aplicação directa do Código de Trabalho juntando-

lhe a parte conveniente do regime tradicional, como acontece, por exemplo, com a 

definição das condições salariais por regulamento em vez de contratação 

colectiva, com a aplicação do regime público de incompatibilidades e com os 

efeitos da ilegalidade dos contratos a termo. 

 

Contudo, faltam estudos que fundem a figura do contrato individual de trabalho e 

identifiquem os benefícios da sua utilização na Administração Pública, uma vez 

que a coexistência de diferentes vínculos gera problemas e dificulta a própria 

gestão dos recursos humanos. 

 

Até há algum tempo atrás podia constatar-se que a despesa disparava nos 

serviços da administração directa do Estado quando se adoptavam modelos de 

gestão privada, contudo, actualmente, não são divulgados dados que permitam 

avaliar essa situação. 

 

Não pode prescindir-se do princípio constitucional de ingresso por concurso nem 

permitir discricionariedade na admissão, já que os dirigentes, que deviam, aliás, 

ser mais responsabilizados, são nomeados politicamente e as suas decisões se 

reflectem no Orçamento de Estado e não na sua esfera pessoal. 
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Atenda-se, a propósito, à má utilização que se tem verificado na utilização dos 

contratos a termo com a consequente nulidade e a não conversão do contrato. 

 

Para enfrentar a falta de competência dos trabalhadores é mais correcto que se 

utilizem os mecanismos disciplinares, sendo preferível estudar a alteração do 

correspondente estatuto (disciplinar) do que a alteração do vínculo ou o aumento 

da discricionariedade. 

 

A Administração deve ter processos de melhorar os desempenhos dos 

funcionários que admite, utilizando, se necessário, o despedimento por ilícito 

disciplinar, mas não a cessação do vínculo laboral mediante indemnização 

(cessações por mútuo acordo), a qual se traduz numa má utilização dos dinheiros 

públicos. 

 

Apesar do desacordo dos sindicatos, o SIADAP introduziu um mecanismo de 

promoções automáticas, até aí inexistente, já que todas as promoções dependiam 

de concurso. 

 

Relativamente às progressões, na Administração Pública estas dependem da 

avaliação do desempenho, enquanto no sector privado existem, por negociação 

colectiva, diuturnidades aplicáveis pelo mero decurso do tempo. 

 

De resto, a prática profissional ao longo do tempo proporciona o desenvolvimento 

das competências, devendo essa melhoria ser compensada salarialmente. 

 

Contudo, a solução não é o regresso a um sistema de diuturnidades, mas a 

discussão do regime de avaliação, atendendo, nomeadamente, ao facto de que 

não se justifica a dispensa da avaliação do desempenho nas categorias mais 

baixas, já que o processo de avaliação é sempre um processo de investimento de 

capital humano e a aplicação exclusiva do mecanismo de progressão às carreiras 

horizontais penaliza os respectivos trabalhadores. 

 

Uma análise correcta das causas do aumento constante da despesa com pessoal 

requer o desagregamento dos gastos, o que explica como os anos de aumento 

nulo conduziram a um aumento de despesa, identificando a privatização como 

uma das causas desse aumento na Administração indirecta. 
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As reformas devem ser bem pensadas e testadas previamente, e os 

constrangimentos orçamentais têm-nas dificultado. 

 

Neste sentido, é possível e necessária a simplificação de procedimentos e 

processos, bem como a introdução de mecanismos de rentabilização pela 

alteração dos regimes e dos corpos especiais, pela flexibilização dos mecanismos 

de intercomunicabilidade e pela alteração de uma situação de sobrevalorização 

das habilitações académicas, para a qual é necessária a utilização da análise de 

funções, de modo a determinar quais as habilitações adequadas para cada função. 

 

O número de carreiras existentes não é tão elevado como habitualmente se afirma, 

já que muitas delas são meras adjectivações de carreiras do regime geral que 

apresentam o mesmo desenvolvimento, existindo sim uma grande quantidade de 

profissões. 

 

Os regimes especiais devem se fundamentados à priori e todo o trabalhador deve 

ter um percurso profissional em perspectiva, no qual possa progredir mais 

depressa ou mais devagar consoante a sua prestação, razão pela qual devem 

existir carreiras. 

 

É, também, necessária uma análise de funções para que se garanta que as 

mesmas tarefas são desenvolvidas pelo mesmo grupo profissional, 

independentemente do serviço em causa. 

 

A substituição de uma carreira por um posto de trabalho corresponde, 

normalmente, à criação de uma polivalência perversa e ao nivelamento dos 

salários pelo nível mais baixo, como tem, aliás, acontecido no sector privado, pese 

embora se deva analisar a excessiva rigidez de algumas carreiras e eliminar esses 

factores de constrangimento onde de facto existam. 

 

O Novo Sistema Retributivo (NSR) traduziu-se numa subida significativa das 

remunerações, principalmente nos cargos mais elevados, mas o valor do índice 

100 tem sofrido uma degradação significativa face ao salário mínimo nacional 

(actual retribuição mínima mensal garantida). 
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A negociação dos salários de acordo com o mercado deve ser rejeitada na medida 

em que a admissão de novos trabalhadores com remunerações mais baixas viola 

o princípio do salário igual para trabalho igual. 

 

Quanto às remunerações variáveis em função do mérito, é necessário analisar 

quem avalia, que critérios utiliza e qual o mérito do avaliador, já que os processos 

de acompanhamento e orientação do desempenho condicionam em muito os 

resultados finais de desempenho. 

 

Por outro lado, há muitas áreas em que o resultado não depende apenas do 

desempenho individual, o que pode justificar uma componente de avaliação 

relativa ao desempenho dos serviços, mas não um sistema de quotas. 

 

O caso Paulo Macedo demonstra que a Função Pública é mal remunerada, mas é 

negativo o balanço do recurso ao recrutamento no exterior, que desperdiça os 

recursos internos, em especial, os quadros técnicos. 

 

ALERTAS: 
 

• É importante sustentar as propostas de revisão dos regimes de carreiras ou 

remunerações numa análise do que verdadeiramente originou o aumento 

da despesa pública, como seja, por exemplo, a admissão de trabalhadores 

por razões políticas e a introdução de formas de gestão privada; 

 

• Na Administração Pública há muitos técnicos qualificados desaproveitados, 

enquanto se celebram contratos dispendiosos para a aquisição de serviços 

que poderiam ser desenvolvidos por esses técnicos. 
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Depoimento 14 
 

 

A Administração Pública é muito heterogénea, não havendo, por conseguinte, uma 

solução única mas uma diversidade de modelos (vd. Fast stream e slow stream no 

Reino Unido). 

 

Há situações sem equivalente no mercado, como os magistrados, os diplomatas, 

as forças de segurança e outros corpos especiais sem correspondência no 

mercado, aos quais se deve aplicar um regime especial, específico da Função 

Pública. 

 

Há, no entanto, outras situações perfeitamente equiparáveis às do mercado, como 

a dos médicos, juristas, professores e enfermeiros, em que pode aplicar-se um 

regime laboral idêntico ao dos privados, seguindo, eventualmente, o modelo 

italiano que transformou em contrato individual de trabalho tudo o que não eram 

funções de soberania. 

 

Nesse caso, deve, contudo, ter-se presente a preocupação de salvaguarda do 

interesse público, já que o interesse prosseguido não é o mesmo do sector 

privado. 

 

Por exemplo, ao Estado interessa, em certos sectores como o da Educação, 

assegurar uma situação intermédia entre a precariedade e a perpetuidade, 

através, por exemplo, de contratos plurianuais. 

 

Não há razões atendíveis para a perpetuidade do vínculo, nem mesmo nos casos 

de funções de soberania, devendo retirar-se consequências da avaliação do 

desempenho, em termos de cessação do vínculo. 

 

As cessações de vínculo por mútuo acordo e indemnização só devem ser 

utilizadas selectivamente, e nunca por iniciativa das pessoas, de modo a evitar que 

saiam os bons e fiquem os maus. 

 

O crescimento da despesa pública com pessoal está mais relacionado com 

pessoal em excesso do que com os níveis remuneratórios elevados, podendo 

fazer-se mais com menos pessoas. 
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A cessação do vínculo por mútuo acordo pode ser uma solução, devendo ser vista 

como um investimento e não como uma despesa e seleccionando os que devem 

sair. 

 

A aposentação antecipada já não é uma solução e o rejuvenescimento da Função 

Pública é essencial, sendo preferível admitir gente a receber menos do que quem 

está já na Função Pública do que não admitir, gente nova desde que aqueles que 

entram tenham a possibilidade de subir rapidamente, trata-se de um trade-off. 

 

A valorização das meras habilitações literárias em detrimento do mérito é um erro, 

pois é essencial uma correcta avaliação do mérito 

 

Há certos sectores, como as escolas, em que a gestão deveria ser assegurada 

pelos stakeholders (membros da comunidade), através de contratos-programa, 

com prémios de fundos para as comunidades mais activas, capazes de gerar 

projectos. 

 

A reforma do Estado deve começar pelo atendimento ao cidadão, libertando-o dos 

pequenos ditadores. 

 

A interface com o público far-se-ia colocando no balcão os mais qualificados 

(porque não os licenciados?) e dando-lhes formação profissional drástica, de modo 

a que o front office pressionasse o back office para a implementação da reforma.  

 

O estímulo também assenta na existência de uma carreira e das correspondentes 

expectativas, já que só assim se justifica diferir a satisfação pelo sacrifício. 

 

Deve existir uma combinação de uma progressão salarial por antiguidade com 

uma progressão salarial por mérito, o que implica reconhecer discricionariedade às 

chefias para que possa existir uma diferenciação salarial pelo desempenho com 

base no critério da chefia directa. 

 

A remuneração variável deve ser de 20% a 30% e, sempre, em função de 

resultados do grupo na consecução de objectivos. 
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O princípio do trabalho igual/salário igual é perverso, porque afasta a apreciação 

da qualidade. 

 

Falta uma política de rendimentos da Administração, o leque salarial deve 

aumentar, os mais novos podem receber menos se puderem ser aumentados 

rapidamente caso tenham um bom desempenho. 

 

O Estado deve ser um empregador exigente, dando sinais de produtividade e 

qualidade, e deva ir buscar, anualmente, os melhores alunos às faculdades. 

 

A pior maneira que o Estado tem de mostrar racionalidade é estruturando carreiras 

na entrada com base nas habilitações literárias, apesar de ser conveniente um 

mínimo de estruturação das carreiras para fixar ambições e metas e de 

perspectivas de longo prazo que defiram gratificações. 

 

Outro problema crucial é a liderança, o que pressupõe a fixação de objectivos, já 

que a liderança difusa carece de eficácia. 

 

ALERTAS: 
 

• Há uma elevada “mortalidade” na aplicação dos modelos privados ao 

sector público; 

• O problema da mudança é um problema de liderança e não de gestão, 

pelo que têm de ser feitas as escolhas certas; 

• A gestão democrática conduz ao corporativismo, razão pela qual deve 

ser eficiente e responsabilizada, em vez de democrática. 
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Depoimento 15 
 

 

 

Existem cerca de 20 profissões na empresa. 

 

A admissão efectua-se numa profissão e num determinado nível, realizando-se 

uma autoavaliação por parte do novo funcionário, a qual é objecto de aferição pelo 

seu superior. 

 

Seguidamente o funcionário inicia um programa de formação adequado, definido 

por ele próprio, na medida em que é da sua iniciativa a proposta formativa – 

enquadrada nos dois planos anuais que todos os funcionários têm de seguir –, 

constituindo a frequência de acções de formação um dos 4 ou 5 objectivos anuais. 

 

Na avaliação efectuada no final de cada ano, atende-se, à formação frequentada 

e, o funcionário, define um nível de participação na obtenção de resultados pela 

empresa, em colaboração com a respectiva chefia. 

 

O tempo mínimo de permanência num lugar é de 1 ano, aplicando-se um sistema 

de posto de trabalho, o que significa que estes podem ser ocupados por 

funcionários provenientes de outra profissão. 

 

Na determinação da compensação monetária atende-se ao mérito aferido, ao nível 

de remunerações do mercado e à capacidade da empresa. 

 

A remuneração pode não ser aumentada todos os anos, uma vez que se considera 

irrelevante a taxa de inflação, mas nunca é reduzida, já que os eventuais erros 

responsabilizam a chefia. 

 

Por outro lado, a remuneração é considerada como um bloco unitário, excluindo, 

naturalmente, componentes como a das horas extraordinárias, e às chefias é 

atribuído um envelope financeiro. 

 



 55

Ao contrário das remunerações, que são públicas, a classificação é 

tendencialmente confidencial, não existindo quotas nas pequenas unidades, onde 

a chefia poderá diferenciar independentemente de quotas. 

 

O departamento de recursos humanos auxilia as chefias, mas a responsabilidade 

decisória é sempre dos directores que chefiam normalmente equipas de 15 a 20 

funcionários (embora possam chegar aos 40 a 50), numa base de grande 

desconcentração que conta com um centro de atendimento a dúvidas em matéria 

de recursos humanos com prazo de resposta de 48 horas. 
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ANEXO IV 
(Solicitação para o envio de contributos) 
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ANEXO V 
(Inquérito à utilização do contrato individual de trabalho) 
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1. Identificação do organismo

2. Preencha, por favor, o quadro em Anexo I (Número de efectivos por vínculo).

7. Que vantagens atribui à utilização do contrato individual de trabalho no seu organismo

8. Que desvantagens ou riscos atribui à utilização do contrato individual de trabalho no seu organismo

Em caso afirmativo, em quantos casos?

Com que fundamentos?

  MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO

 * risque o que não interessar

9. Na eventualidade de ter equacionado a hipótese de recorrer ao contrato individual de trabalho, e de não a ter 
concretizado, quais os motivos que conduziram a essa não utilização?

10. Foram/Não foram * utilizados, em concreto, mecanismos de cessação do vínculo fundado em contrato individual 
de trabalho.

3. Indique qual(is) o(s) regime(s) legal(is) aplicável(is) ao pessoal em contrato individual de trabalho do seu 
organismo, em 31 de Dezembro de 2005:

4. Preencha, por favor, o Quadro em Anexo II (Nível remuneratório do pessoal em contrato individual de trabalho)

5. No caso de as remunerações do pessoal em contrato individual de trabalho incluírem remunerações 
suplementares, indique a  natureza dessas remunerações suplementares, por grupo funcional:

6. Considera que a utilização do contrato individual de trabalho no seu organismo contribuiu / não contribuiu*  para 
melhorar o desempenho e/ou a produtividade. Justifique:

Lei n.º 23/2004

Aplicação directa do Código do Trabalho

Convenção colectiva

Outro. Especifique:
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 ANEXO I
N.º de efectivos por vínculo

2001 2002 2003 2004 2005
NOM
CIT
Outro
NOM
CIT
Outro
NOM
CIT
Outro
NOM
CIT
Outro
NOM
CIT
Outro
NOM
CIT
Outro
NOM
CIT
Outro
NOM
CIT
Outro
NOM
CIT
Outro
NOM
CIT
Outro
NOM
CIT
Outro
NOM
CIT
Outro

Total NOM 0 0 0 0 0
Total CIT 0 0 0 0 0
Total Outro 0 0 0 0 0
Total Efectivos 0 0 0 0 0

3 - Outro(s) Grupo(s). Identifique.
4 - Idem
5 - Idem
6 - Idem

P.Operário

   - Efectivos abrangidos por outro tipo de vínculo (Outro)
   - Efectivos abrangidos pelo contrato individual de trabalho (CIT)

P.Informática

Técnicos

Técnico- Profissionais

Administrativos 

6

Notas Explicativas do Anexo I:

1. Deve repartir os efectivos de cada ano em três tipos: 
   - Efectivos abrangidos pelo regime de nomeação, provisória ou definitiva (NOM)

Preencha o seguinte quadro, indicando o n.º de efectivos em cada tipo de vínculo no seu 
organismo, reportado a 31 de Dezembro de cada ano:

2. As nomeações em comissão de serviço de pessoal dirigente, os contratos administrativos de provimento e os
contratos de trabalho a termo, certo ou incerto, devem ser incluídos em (Outro).

3. Os indivíduos a desempenhar funções no seu organismo em situação de mobilidade (comissão extraordinária de
serviço, requisição, destacamento, etc.) devem ser caracterizados de acordo com o regime que lhes é aplicável no
lugar de origem.
4.Deve discriminar o n.º de efectivos por grupo de pessoal, tal como indicado, devendo, em caso de existirem outros
grupos, discriminá-los e identificá-los.

P. Auxiliar

3

4

5

Dirigentes

Técnicos. superiores
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2001 2002 2003 2004 2005
> FP
= FP
< FP
Rem. Suplem.
> FP
= FP
< FP
Rem. Suplem.
> FP
= FP
< FP
Rem. Suplem.
> FP
= FP
< FP
Rem. Suplem.
> FP
= FP
< FP
Rem. Suplem.
> FP
= FP
< FP
Rem. Suplem.
> FP
= FP
< FP
Rem. Suplem.
> FP
= FP
< FP
Rem. Suplem.
> FP
= FP
< FP
Rem. Suplem.
> FP
= FP
< FP
Rem. Suplem.
> FP
= FP
< FP
Rem. Suplem.
> FP
= FP
< FP
Rem. Suplem.

Total  >  AP
Total  = AP
Total  < AP
Total Rem. Suplem.

7 - Outro(s) Grupo(s). Identifique.
8 - Idem
9 - Idem
10 - Idem

Técnico- Profissionais

Administrativos 

P.Operário

ANEXO II

Dirigentes

Técnicos. superiores

P.Informática

10

Nível remuneratório do pessoal em contrato individual de trabalho

Notas Explicativas do Anexo II:

1. O Quadro Anexo II destina-se a apurar o n.º de casos em que a remuneração do pessoal em contrato individual
de trabalho foi fixada:

P. Auxiliar

7

8

9

Técnicos

 - Globalmente acima das condições para funções semelhantes no regime de carreiras da Administração Pública ( > FP)

 - Com condições idênticas às de funções semelhantes no regime de carreiras da Administração Pública ( = FP)
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ANEXO VI 
(Inquérito às despesas com pessoal) 
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         Excelentíssimo 

Senhor, 

 

 

 

Assunto: Inquérito às despesas com o pessoal 

 

 
A Comissão para a Revisão do Sistema de Carreiras e Remunerações dos Funcionários 

Públicos e demais servidores do Estado, criada pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 109/2005, publicada no Diário da República em 30 de Junho de 2005, 

necessita de obter dados que lhe permitam “Avaliar o sistema actual, as distorções 

existentes e o impacte que tem tido na evolução da despesa pública”. 

Para dar cumprimento a este mandato, mostra-se indispensável determinar o que 

representa, no conjunto das despesas com Remunerações Certas e Permanentes, as 

importâncias recebidas a título diverso do da remuneração de base e que configuram 

despesa com os efectivos ao serviço dos organismos, resultante do cumprimento das 

funções que lhes estão atribuídas.  

Com esse objectivo, solicita-se o preenchimento, preferencialmente em formato Excel, e 

relativamente à despesa realizada em 2005, de quadro(s) idêntico(s) ao do Anexo A, 

apenas com as rubricas a seguir indicadas:  

 

 

Classificação económica da 

despesa 

Designação 
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Com o fim de facilitar o preenchimento do referido quadro, apresenta-se um exemplo de 

preparação dos dados de base para esse efeito. 

 A versão electrónica dos referidos mapas poderá ser importada a partir do site da 

DGAP, www.dgap.gov.pt – Inquérito às despesas com o pessoal. 

Mais se solicita que a devolução do quadro devidamente preenchido se encontre 

concretizada até ao próximo dia 3 de Fevereiro. 

Dada a importância de uma percepção da situação actual tão completa e rigorosa quanto 

possível, agradeço antecipadamente o empenhamento pessoal posto por V. Ex.ª na 

resposta. 

 

Com os melhores cumprimentos,    

 

 

                                                     O Presidente da Comissão 

 

                                                              

                                                              Luís Fábrica 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 26 de Janeiro de 2006 

http://www.dgap.gov.pt/
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Exemplo:

ORGANISMO:
Classificação económica: 01.01.12 - Suplementos e prémios
Base legal para a concessão:

Justificação económica:

Caracterização da despesa realizada na rubrica

Montante da despesa realizada em 2005: 13.781

Totais

% dos 
efectivos com 
remuneração 

pela CE 
01.01.12 Máximo  Média

Carreira A 3 66,7% 487,63 19,5% 10,0% 37,2%
Carreira B 3 33,3% 274,78 18,4% 6,1% 20,9%
Carreira C 3 100,0% 550,12 21,8% 16,1% 41,9%
Carreira D 21 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
Total 30 20,0% 100,0%

Classificação económica: 01.01.12

Total pago em 2005 13.781

Totais

Com 
remuneração 

pela CE 
01.01.12 Junho Dezembro

Média 
Mensal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Efectivos na Carreira Profissional A
A 1 1 304,77 329,15 316,96 17.067,12 3.803,53 3.327,94 19,5%
B 1 0 0,00 0,00 0,00 17.067,12 0,00 0,00 0,0%
C 1 1 182,86 158,48 170,67 17.067,12 2.048,05 1.791,97 10,5%
Subtotal 3 2 487,63 487,63 487,63 51.201,36 5.851,58 5.119,91 37,2%

Máximo 19,5%
Média 10,0%
% dos efectivos com remuneração 66,7%

Efectivos na Carreira Profissional B
A 1 1 257,96 291,60 274,78 15.701,75 3.297,37 2.885,07 18,4%
B 1 0 0,00 0,00 0,00 15.701,75 0,00 0,00 0,0%
C 1 0 0,00 0,00 0,00 15.701,75 0,00 0,00 0,0%
Subtotal 3 1 257,96 291,60 274,78 47.105,25 3.297,37 2.885,07 20,9%

Máximo 18,4%
Média 6,1%
% dos efectivos com remuneração 33,3%

Estimativas

Montante recebido por 
01.01.12

Total recebido no 
ano de 2005 pelas 

CE (01.01. a 
01.09)+(01.01.14)

Efectivos

Média Mensal, 
por carreira 
profissional, 

recebida pela 
CE 01.01.12

Percentagem do 
recebido por 
cada carreira 
profssional

Extrapolação 
para o ano do 
recebido por 

01.01.12
Extrapolação 

corrigida

Percentagem (por 
funcionário) do recebido 

pela CE 01.01.12 no total 
das CE (01.01.01 a 

01.01.09)+(01.01.14) Percentagem do 
total pago pela CE 
01.01.12 recebido 
por cada carreira 

profissional

Mapa de preparação da informação

Carreira Profissional

Efectivos
Percentagem do 
recebido pela CE 
01.01.12 no total 
das CE (01.01 a 

01.09)+(01.01.14)
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ANEXO VII 
(Programa do Seminário realizado a 23 e 24 de Março de 2006) 
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QUINTA-FEIRA — 23 DE MARÇO DE 2006 
 
09:30 — Sessão de Abertura: Ministro de Estado e das Finanças (Fernando Teixeira dos Santos) 
 
Painel 1 — A modernização do emprego público como um elemento essencial da modernização e 
racionalização das administrações públicas 
09:45 — Emprego público e estratégias remuneratórias nas administrações públicas — Análise comparada 
Orador: Elsa Pilichowski (OCDE) 
10:45 — Intervalo 
11:15 — Tendências internacionais na evolução do emprego público — O alinhamento com as condições 
no sector privado 
Orador: Christophe Demmke (Instituto Europeu de Administração Pública — EIPA) 
12:15 — Comentadores: 
João Caupers (Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa) 
Maria João Estorninho (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa) 
Moderador: Luís Fábrica (Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa) 
13:00 – Almoço 
 
Painel 2 — Do sistema de carreiras ao regime de contrato nas administrações públicas 
14:30 — A mudança para o regime de contrato na administração pública italiana 
Orador: Frederico Basilica (Director-Geral do Dipartimento della Funzione Pubblica de Itália) 
15:30 — Regime de nomeação e de contrato: problemas resultantes da dualidade de regimes jurídicos 
Orador: Miguel Sanchez Morón (Faculdade de Direito da Universidade de Alcalá de Henares de Espanha) 
16:30 — Intervalo 
17:00 — Comentadores: 
Juan Mozzicafredo (Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa) 
Ana Neves (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa) 
Moderador: Rui Gonçalves (Secretário-Geral do Ministério da Saúde) 
18:00 — Encerramento dos trabalhos 
 

SEXTA-FEIRA — 24 DE MARÇO DE 2006 
 
Painel 3 — Estratégias de recursos humanos, estrutura das carreiras e desenvolvimento profissional 
09:30 — A gestão dos recursos humanos nos últimos 10 anos na administração pública finlandesa 
Orador: Teuvo Metsapelto (Director-Geral do Valtion Työmarkkinalaitos da Finlândia) 
10:30 — A gestão dos recursos humanos nos últimos 10 anos na administração pública austríaca 
Orador: Klaus Hartmann (Subdirector-Geral do Öffentlicher Dienst und Verwaltungsreform, 
Bundeskanzleramt, da Áustria) 
11:30 — Intervalo 
12:00 — Comentadores: 
António Vitorino (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa) 
Orlando Caliço (Banco de Portugal) 
Moderador: Teresa Nunes (Directora-Geral da Administração Pública) 
13:00 — Almoço 
 
Painel 4 — Remuneração com base no desempenho 
14:30 — Remuneração com base no desempenho — A experiência dinamarquesa 
Orador: Lisbeth Lollike (Directora-Geral do Personalestyrelsen da Dinamarca) 
15:30 — Remuneração com base no desempenho — A experiência suíça 
Orador: Thierry Borel (Subdirector do Office fédéral du personnel da Suíça) 
16:30 — Intervalo 
17:00 — Comentadores: 
Luís Valadares Tavares (Presidente do INA) 
Luís Rodrigues (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa) 
Moderador: Sousa Rego (Secretário-Geral da PCM) 
18:00 — Sessão de Encerramento: Secretário de Estado da Administração Pública (João Figueiredo) 
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ANEXO VIII 
(Documentação variada e contributos de particulares recebidos pela Comissão) 
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1 – Medidas legislativas 
 
   1.1. Projectos de diploma da iniciativa dos serviços 

 
1.1.1. Anteprojecto de diploma que visa criar um corpo especial para os 

funcionários da Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais 
sobre o Consumo (DGAIEC) –  Iniciativa da DGAIEC (Abril de 2005). 

 
1.1.2. Preparação de normativo que estatua e regule o direito ao abono (aos 

professores assistentes do ensino superior politécnico) de gratificação 
idêntica à prevista no art. 3º, nº3, do Decreto-Lei nº185/81, de 1 de Julho – 
Estatuto do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico –, dispositivo 
que se poderá considerar tacitamente revogado face ao disposto nos artigos 
19º (“Suplementos”) e 38º (“Remunerações acessórias”) do Decreto-Lei 
nº184/89, de 2 de Junho – Iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (Julho de 2005). 

 
1.1.3. Aplicação do Decreto-Lei nº 404-A/98, de 18 de Dezembro: 

 
 Petição dos funcionários da Direcção-Geral de Estudos e Previsão, 

providos na carreira de técnico economista superior, no sentido de ser 
aplicado a esta carreira específica, o Decreto-Lei nº 404-A/98, de 18 de 
Dezembro (Março de 2003) – MFAP. 

 
 Projectos de decreto regulamentar (2) que visam aplicar aquele diploma às 

carreiras com designação específica (nº2 do art. 17º) e às carreiras do 
pessoal especializado (nº3 do art. 17º) do âmbito do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros – Iniciativa do MNE (Setembro de 2005). 

 
 Projectos de decreto regulamentar (2) que visam aplicar aquele diploma às 

carreiras específicas (nº2 do art. 17º) e às carreiras de regime especial, a 
saber, de inspector superior de acção social e de técnico de inspecção da 
aviação civil do INAC  (nº3 do art. 17º), do âmbito do Ministério das Obras 
Públicas, Transportes e Comunicações – Iniciativa do MOPTC (Junho de 
2005). 

 
 Projecto de decreto-lei que visa integrar os operadores-chefes de 

microfilmagem do sector da Segurança Social na carreira técnico-
profissional instituída por aquele diploma – Iniciativa do Ministério do 
Trabalho e da Solidariedade Social (Julho de 2005). 

 
 Projectos de despacho conjunto (3) preparados ao abrigo do artigo 21º 

daquele diploma, que visam corrigir a inversão de posições relativas – 
Iniciativa do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 
Pescas (Fevereiro de 2005). 

 
1.1.4. Projecto de decreto-lei que visa atribuir ao pessoal da Direcção-Geral das 

Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo admitido após 
1.10.89, um suplemento mensal para compensar a prestação de trabalho 
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extraordinário, nocturno, em dias de descanso semanal e feriados e em 
disponibilidade permanente – Iniciativa da DGAIEC (Dezembro de 2005).  

 
1.1.5.  Projecto de decreto-lei que visa proceder à regulamentação da Lei de Bases 

do Sistema Educativo, na parte relativa ao novo modelo de organização do 
ensino superior, consagrado, em concretização do Processo de Bolonha, na 
redacção dada àquela Lei pela Lei nº 49/2005, de 30 de Agosto – Iniciativa 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Fevereiro de 
2006).   

 
 1.2. Propostas de serviços e outras entidades 

 
1.2.1. Aplicação do Decreto-Lei nº 404-A/98, de 18 de Dezembro: 

 
 Necessidade de adopção de medidas conducentes à correcção da inversão 

das posições relativas anteriormente detidas, originada pela aplicação 
daquele diploma (vd. art. 21º ) – Iniciativas de funcionários e do Provedor 
de Justiça (Setembro 2004). 

 
 Necessidade de regulamentação da formação a que se refere o artigo 25º 
– Intercomunicabilidade entre a carreira técnica e a carreira técnica superior 

(art. 4º) – Sindicato Português dos Engenheiros e Gilda Mª de Azevedo 
Dinis Soares; Provedor de Justiça (Março de 2005). 

– Intercomunicabilidade entre a carreira administrativa (e a categoria de 
chefe de secção) e a carreira técnica (art. 5º) – Universidade de Coimbra 
(Junho de 2005). 

 
1.2.2. Necessidade de harmonização do regime jurídico da cessação do contrato 

administrativo de provimento com o direito fundamental à segurança no 
emprego (art. 53º da CRP) e pagamento de compensação pela caducidade 
do contrato – Iniciativa do Provedor de Justiça (Setembro de 2004). 

 
1.2.3. Revalorização das carreiras de Técnico Verificador Superior e de Técnico 

Verificador do quadro da Direcção-Geral do Tribunal de Contas. 
Equiparação do seu estatuto remuneratório ao dos restantes corpos de 
inspecção da Administração Pública – Iniciativa da Associação Sindical do 
Corpo Especial de Fiscalização e Controlo da Direcção-Geral do Tribunal 
de Contas (ACTVS) (Abril de 2005). 

 
1.2.4. Análise da fundamentação legal do pagamento, ao pessoal da Câmara 

Municipal do Porto, de um subsídio nocturno. Regulamentação do 
Decreto-Lei nº 53-A/98, de 11 de Março – Relatório de inspecção 
ordinária realizada pela Inspecção-Geral da Administração do Território 
(Julho de 2005). 

 
1.2.5. Proposta de novo enquadramento, no âmbito da carreira técnica superior, 

do pessoal inserido na carreira de Engenheiro Técnico (grupo de pessoal 
técnico). Processo de Bolonha – Iniciativa da Associação Nacional dos 
Engenheiros Técnicos (ANET) (Janeiro de 2006). 
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1.2.6. Revalorização da carreira de Agente Técnico Agrícola com vista ao 
restabelecimento da paridade remuneratória existente anteriormente a 1985 
– Iniciativa da Associação Nacional dos Agentes Técnicos de Agricultura 
(ANATA) (Outubro de 2005). 

 
1.2.7.Levantamento e identificação de distorções referentes ao Pessoal Civil dos 

Ramos, Serviços Departamentais e Estabelecimentos Fabris das FA. – 
Informação nº 137/DSDRH/DEPPS/02.03.2006, emitida no âmbito do 
Ministério da Defesa Nacional, sobre as questões suscitadas pela não 
aplicação àquele pessoal de diplomas gerais e de diplomas específicos 
aplicáveis a carreiras/corpos especiais tutelados por outros Ministérios – 
Iniciativa da Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar (Abril de 
2006). 

 
1.3. Pedidos de intervenção de Funcionários 
 

1.3.1. Álvaro Figueiredo (3.01.06) – A reforma e modernização da Administração 
Pública exigem “reforço das tarefas de gestão de recursos humanos, da 
liderança, de avaliação do desempenho, de gestão de tempo de trabalho, de 
estratégia e de objectivos e de registo de tarefas”. 
Propõe que o recrutamento de chefe de serviços de administração escolar se 
faça também de entre bacharéis e licenciados da carreira de assistente de 
administração escolar com 6/9 anos de serviço. 
Nota – Nos termos do art. 11º, nº2 do DL nº 184/2004, de 29.7 (Estatuto do 
pessoal não docente dos estabelecimentos do ensino básico e secundário), o 
recrutamento faz-se de entre assistentes de administração escolar 
especialistas com 3 anos na categoria classificados de Bom, que tenham 
obtido aprovação no curso de formação específico. 
 

1.3.2. Alexandre Fonseca (4.01.06) – A relevância na carreira técnica superior da 
posse de grau académico superior ao de licenciado não deve estar apenas 
subordinada ao “interesse para o serviço”; a posse, p.ex., de um mestrado, 
deveria reflectir-se a nível das remunerações, como estímulo e forma de 
reconhecimento do esforço em “aprender um pouco mais”. Esta proposta é 
coerente com a “meritocracia do funcionalismo público” preconizada pelo 
Governo. 

 
1.3.3. Mª Margarida Nunes Freitas – Escola Básica 23 de Castelo de Paiva 

(4.01.06) – Caso de assistente administrativa especialista a exercer as 
funções de chefe de serviços de administração escolar em regime de 
substituição há 8 anos, sem poder progredir na escala indiciária desta 
categoria de chefia; o acréscimo de responsabilidade deve ter compensação 
remuneratória; é preciso abrir concursos para o adequado preenchimento dos 
lugares desta categoria.  

 
1.3.4. Adília Mendes – Hospital de Peniche (12.01.06) – Chefe de repartição que 

se refere à situação dos numerosos funcionários das carreiras inseridas no 
grupo do pessoal dos serviços gerais que se encontram a desempenhar, há 
muito tempo e mediante mera afectação, as funções correspondentes à 
carreira de assistente administrativo.  
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Pede a atenção para a inadequação destes casos, sugerindo a extinção de 
algumas das “categorias” (carreiras) deste grupo de pessoal, concretamente a 
de auxiliar de apoio e vigilância.  

 
1.3.5. E-mail de Anónimo (18.01.06) − A carreira Técnica Superior de Biblioteca 

e Documentação (e a de Arquivo) exige, para ingresso, qualificações 
académicas superiores ao grau de licenciatura – v. g. pós-graduação em 
Ciências Documentais (cf. art. 5º, nº1, do DL nº 247/91, de 10.7), logo, 
requisitos habilitacionais superiores aos da carreira técnica superior 
generalista, exigência que se deveria ver reflectida no seu estatuto 
remuneratório. 
 
Sublinha que o sistema de avaliação do pessoal deve ser isento e 
independente, de forma a evitar “situações de favor” e a influência da 
subjectividade nos casos de maior “proximidade pessoal” do avaliador 
directo e do avaliado. 
Os dirigentes devem também ser devidamente avaliados e “prestar provas 
das suas competências”. 

             Nota – O Estatuto do pessoal dirigente consagra já a avaliação deste pessoal 
“em termos a definir em diploma próprio” (cf. art. 14º da Lei nº 2/2004, de 
15.1, na redacção dada pela Lei nº 51/2005, de 30.8). O SIADAP aplica-se 
directamente aos dirigentes intermédios, conforme art. 1º, nº1, da Lei nº 
10/2004, de 22.3, e art. 1º, nº1, do Decreto Regulamentar nº 19-A/2004, de 
14.5.  

 
1.3.6. Alexandre Manuel Ferreira Monteiro − Escola Básica 2,3 Infante D. 

Henrique (10.01.06) − Refere-se a vários assuntos, como segue: 
– O tempo de serviço prestado na extinta carreira de escriturário-dactilógrafo 
(DL nº 22/98, de 9.2) deveria relevar para efeitos de promoção, e não 
somente para progressão na categoria de base da carreira de assistente 
administrativo. 
Nota – A contagem deste tempo de serviço para efeitos de progressão na 
escala indiciária da então categoria de 3º oficial ocorreu – por aplicação do 
art. 18º, nº 3, do DL nº 353-A/89, de 16.10, prevista no diploma supra – 
somente nos casos em que a integração se fez em índice igual ao detido, e 
veio a ser consagrada, em termos gerais e com efeitos a 1 de Junho de 1997, 
pelo art. 28º do DL nº 404-A/98, de 18.12, que deu nova redacção ao art. 2º 
do mesmo DL nº22/98, mas apenas para o tempo prestado no 7º escalão. 
 
– O DL nº 121/96, de 9.8, que determina a obrigatoriedade de abertura de 
concurso de acesso (interno condicionado - restrito apenas aos funcionários 
providos na carreira do próprio serviço) quando verificadas dadas condições, 
não é accionado pelos dirigentes dos serviços, pelo que o pessoal vê a 
promoção coarctada por razões alheias ao seu mérito.   

 
– A regulamentação da formação para efeitos de intercomunicabilidade entre 
carreiras (cf. art. 25º do DL nº 404-A/98, de 18.12) não foi concretizada. 

 
– A preparação dos quadros regionais de vinculação e dos quadros de 
afectação do pessoal do M.E, previstos no DL nº 515/99, de 24.11, não foi 
concretizada.  
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1.3.7. João A. Carneiro da Silva – Director de Serviços (18.1.06) − Impõe-se a 

avaliação e alteração do sistema retributivo com vista a suprimir as 
injustificadas situações de desigualdade que se observam relativamente a 
algumas funções (embora realizadas no âmbito da mesma carreira, são-no 
em Ministérios que garantem acréscimos remuneratórios), também 
relativamente a algumas carreiras (com estatutos diferenciados sem efectivo 
fundamento na maior complexidade das funções, como é o caso de carreiras 
de regime especial e alguns corpos especiais) e mesmo relativamente a 
cargos (um director de serviços com longa experiência e elevado nível de 
responsabilidade ganha menos do que um funcionário administrativo de uma 
Conservatória). Esta diversidade implica “pesados encargos” para o Estado 
sem justificação bastante. 
Sugere a correcção desta situação de modo faseado, de forma a não 
prejudicar os actuais funcionários. 

 
1.3.8. Maria Teresa Saraiva Lopes da Silva, Daniel Pipa Soares de Oliveira, Mª 

João de Almeida Farinha Batista e João Paulo Gameira de Carvalho 
(Outubro de 2005) – Os exponentes foram integrados na Administração 
Pública (LNETI) ao abrigo do Decreto-Lei nº 81-A/96, de 21 de Junho 
(regularização de situações precárias). À data, encontravam-se a 
desempenhar funções na área da investigação como bolseiros ou com recibos 
verdes, e porque então não detinham o necessário grau académico (de mestre 
ou de doutorado, entretanto concluído), foram regularizados na carreira 
técnica superior, continuando a desempenhar as mesmas funções naquela 
área. 
Reclamam da injustiça da situação, dado que “possuem idênticas 
habilitações académicas e desempenham rigorosamente” as mesmas funções 
de I&D que os colegas da carreira de Investigação, mas usufruem regalias 
sociais e estatutárias bem diferentes, pelo facto de estarem providos na 
carreira técnica superior.     
 Solicitam a criação de mecanismos legais que permitam a sua transição para 
a carreira de Investigação. 
 

1.3.9. Francisco Carrega Barata Rafael (Setembro de 2005) – O exponente 
encontra-se provido na carreira docente do ensino básico e secundário 
(carreira constituída como corpo especial), mas está há mais de 18 anos a 
desempenhar funções dirigentes no âmbito do Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social. 
Sublinha a inadequação da sua situação, resultante da impossibilidade, por 
inexistência do necessário suporte legal, de fazer operar a transferência ou o 
concurso para provimento em lugar de categoria de acesso da carreira 
técnica superior dos quadros daquele Ministério. 
Solicita a adopção de medidas que regulem a utilização dos instrumentos de 
mobilidade adequados, entre a carreira docente e a carreira técnica superior, 
com manutenção da posição indiciária já alcançada na carreira de origem. 

 
1.3.10. Ana Maria Melo Lopes de Carvalho e Maria Vitória Poeira da Silva 

(Fevereiro de 2006) – As exponentes são chefes de secção de contabilidade e 
de pessoal e pedem intervenção no sentido de ser garantido que, como no 
seu caso, os assistentes administrativos especialistas posicionados no último 
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escalão da escala indiciária da sua categoria (Esc.5, índice 337) que sejam 
nomeados na categoria de chefe de secção, beneficiem de melhoria 
remuneratória mediante posicionamento, não no escalão 1 da nova categoria 
(ao qual corresponde índice igual –337), mas em índice superior. 

 
Este “ganho” indiciário traduziria a posição relativa entre as referidas duas 
categorias, no respeito pelo princípio da equidade e coerência interna do 
sistema retributivo e justifica-se face ao aumento de responsabilidade e 
complexidade inerente ao acesso à categoria de chefia em causa.   
Nota – Nos termos da lei geral (vd. Anexo I ao DL. nº 353-A/89, de 16 de 
Outubro, e Anexo ao DL. nº 404-A/98, de 18 de Dezembro), as escalas da 
categoria de topo da carreira administrativa e da categoria de chefe de secção 
garantiam a posição relativa destas categorias, apresentando 
desenvolvimentos indiciários que não integravam índices idênticos nem 
sobrepostos. Desta construção resultava um ganho efectivo 
(independentemente do escalão e categoria de origem detidos aquando da 
nomeação na categoria de chefia), no mínimo de 5 pontos (em 1989 Esc. 
5/295 de oficial adm. princ. e Esc.1/300 de chefe de secção; em 1998 
Esc.5/325 de assistente adm. espec. e Esc.1/330 de chefe de secção). Este 
equilíbrio foi prejudicado a partir do ano de 2000, pelas alterações 
introduzidas pelas Leis de execução orçamental, em que, ano após ano, os 
índices iguais e superiores ao índice 100 beneficiaram de aumentos 
autónomos, não conectados com a classificação das funções, com o 
respectivo nível de complexidade e exigências, nem com o posicionamento 
relativo das carreiras.  
  

1.3.11. E-mail de Joaquim Chio (Fevereiro de 2006) – O exponente solicita a 
revisão da escala indiciária da carreira de tesoureiro, com vista a garantir 
que, na mobilidade legalmente prevista entre esta carreira e a carreira de 
assistente administrativo (pelas categorias de principal, escalão 2, e de 
especialista – vd. art. 9º do DL nº404-A/98, de 18 de Dezembro), o pessoal 
que aceda à carreira de tesoureiro beneficie de uma mais significativa 
melhoria remuneratória, consentânea com o correspondente aumento de 
responsabilidade e complexidade das novas funções. 
Nota – O facto apontado resulta da regra de determinação do novo escalão 
nos casos de mobilidade entre carreiras constante do art. 18º do DL. nº 353-
A/89, de 16 de Outubro, na redacção dada pelo art. 27º do DL. nº 404-A/98 
supra, e foi agravado pelos aumentos pontuais, autonomamente introduzidos 
a partir de 2000, pelas Leis de execução orçamental, aos índices iguais e 
superiores ao índice 100, constituindo um efeito perverso desses aumentos.  
    

1.3.12. E-mail de José Fidalgo (Março de 2006) – O exponente chama a atenção 
para as diferenças de posicionamento indiciário resultantes dos diferentes 
momentos em que ocorre a promoção, ilustrando com o seu caso comparado 
com o de outros colegas que, tendo sido admitidos na carreira técnica de 
experimentador do LNEC na mesma data e tendo sido promovidos sempre 
em momento posterior, se encontram actualmente, atingido o topo da 
carreira, a vencer por índice superior. 
Solicita que sejam introduzidos mecanismos que permitam corrigir e evitar a 
ocorrência destas situações. 
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Nota – Julga-se que esta situação ocorre pelo simples efeito conjugado da 
progressão e da promoção, e da aplicação das regras de transição para as 
novas escalas introduzidas pelo DL nº404-A/98, de 18 de Dezembro, não 
sendo todavia aplicáveis ao exponente as regras constantes dos nºs 3 e 4 do 
art. 21º deste diploma, que visavam corrigir algumas distorções observadas, 
nomeadamente, na situação dos concursados em 1997. Os funcionários que 
foram promovidos num momento posterior, progrediram na escala da 
categoria detida previamente à promoção, pelo que, ao ser posicionados na 
escala da nova categoria, e acordo com as regras da promoção que garantem 
o ganho indiciário mínimo de 10 pontos (vd. art. 17º do DL. nº 353-A/89, de 
16 de Outubro), vão beneficiar de forma potenciada por esta regra, do facto 
de, neste interim, terem atingido, na categoria anterior, um escalão superior 
àquele que os funcionários promovidos anteriormente detinham à data em 
que ocorreu a sua promoção – vejam-se, no mapa anexado pelo exponente, 
os posicionamentos relativos, detidos na categoria de técnico experimentador 
especialista em 1996 e 1997 e na categoria seguinte.  
 

 1.3.13. E-mail de Mª Adelina Gomes (Março de 2006) – A exponente reclama do 
facto de a carreira dos técnicos superiores de saúde, inserida em corpo 
especial como as restantes carreiras dos profissionais da saúde, não esteja a 
ser objecto de idêntico tratamento, nomeadamente em matéria de avaliação 
do desempenho. Refere que neste momento se aplica já a esta carreira o 
regime “geral” de avaliação, o que não se verifica com o pessoal das 
carreiras médicas, de enfermagem e de técnicos de diagnóstico e terapêutica, 
sublinhando que está em preparação uma alteração destas carreiras, iniciativa 
que, ao que parece, não irá contemplar a sua carreira. 

 
1.3.14. E-mail de António Sargento (Março de 2006) – Alerta para a disparidade 

entre as carreiras de inspecção da Administração Pública, em concreto 
quanto ao pagamento de horas extraordinárias que, ao contrário de outras 
Inspecções, a Inspecção-Geral da Segurança Social abona aos seus 
inspectores, e sublinha que o suplemento de função inspectiva foi gizado 
precisamente para compensar o alongamento dos períodos de trabalho. 
Por outro lado, alerta para a diferenciação que se observa nas tabelas 
remuneratórias aplicáveis ao pessoal dos institutos públicos que se encontra 
sujeito ao regime do contrato individual de trabalho, referindo que este 
pessoal beneficia de privilégios infundados.  
 

1.3.15. E-mail de Manuel Carlos Morais (Abril de 2006) – O exponente é 
Tesoureiro especialista do quadro de uma autarquia e alerta para a 
desvalorização e falta de perspectivas de desenvolvimento profissional de 
que enferma a sua carreira, agravadas pelo Decreto-Lei nº 404-A/98 supra. 
Ilustra, questionando o facto de os tesoureiros não poderem concorrer a 
chefes de secção, podendo embora os chefes de secção concorrer à carreira 
de Tesoureiro. 
Incentiva, por outro lado, à tomada de medidas que tornem obrigatório o uso 
dos instrumentos de gestão que permitam tirar partido das novas 
competências que o pessoal, por sua iniciativa e mediante a obtenção de 
novas habilitações e qualificações, venha a adquirir, desde que exista lugar 
vago e tais qualificações sejam relevantes para as funções em causa; mais, e 
que tenham sido obtidas no uso do estatuto do trabalhador-estudante. 
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Apresenta o seu caso, em que obteve o grau de licenciado em Administração 
Regional e Autárquica, estando agora a frequentar o mestrado em Gestão 
Pública e Autárquica, não lhe sendo, todavia, dadas possibilidades, seja 
através da reclassificação profissional, seja através de concurso, de evoluir e 
de dar o seu contributo.   
 

1.3.16. E-mail de Sílvia Patarelo (Enviado para o Gabinete do Primeiro Ministro em 
Março de 2006) – A exponente é Bibliotecária na Biblioteca Pública 
Regional da Madeira, e vem exigir a revisão do diploma que regula o regime 
das carreiras das áreas de biblioteca e documentação e de arquivo (Decreto-
Lei nº 247/91, de 10 de Julho), nomeadamente para reestruturação na 
sequência do Decreto-Lei nº 404-A/98 supra, e para consagrara a relevância 
da posse dos Cursos de Especialização em Ciências Documentais para 
efeitos de progressão, mediante equiparação ao mestrado.  
Nota – Porque estas carreiras, apesar da especificidade funcional e da 
especialidade no ingresso, constituem carreiras de regime geral, não carecem 
de adaptação aos termos do Decreto-Lei nº 404-A/98, podendo, este 
diploma, por outro lado, ser directamente aplicável nas Regiões Autónomas.  
A pretensão de ver produzidos, no acesso destas carreiras, relativamente ao 
curso de especialização, os mesmos efeitos que a posse do grau de mestre 
produz na carreira técnica superior, parece questionável, dado que a posse 
daquele curso: 
- visa complementar a licenciatura de base com os conhecimentos técnico-
científicos necessários para o desempenho das funções específicas destas 
carreiras;  
- é já feita relevar no desenvolvimento de carreira através da supressão da 
exigência da aprovação em estágio para ingresso, exigência esta observada 
em todas as outras carreiras de regime geral. Este pessoal, ao ingressar, é 
desde logo posicionado na categoria de técnico superior de 2ª classe e 
remunerado pela respectiva escala indiciária. 
No actual regime destas carreiras, o efeito preconizado traduzir-se-ia num 
duplo benefício (no ingresso e no acesso) conferido pela posse de uma 
mesma habilitação, mais, de uma habilitação que é requisito exigido para 
ingresso na carreira.   
 

1.3.17. E-mail de Álvaro Figueiredo (Maio 2006) – O exponente chama a atenção, 
como medida de extraordinária importância, para a necessidade de ser 
consagrada a possibilidade de os funcionários licenciados providos na 
carreira administrativa, ou em outras “que não técnicas”, serem “promovidos 
precedendo concurso a Chefia pelo Mérito de Formação Académica” (sic), 
dado não ser accionável, para cargos de chefia, o mecanismo da 
reclassificação profissional. 

   Nota – Esta solução não se compagina com os actuais requisitos fixados na 
lei para o exercício de cargos de direcção, porquanto, para além do grau de 
licenciado, é exigida a posse de formação profissional específica (artºs. 11º e 
12º da Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei nº 51/2005, 
de 30 de Agosto). 

 
2– Questões Gerais 

 
2.1. Relatórios 
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2.1.1. Relatório de Execução do Novo Sistema Retributivo da Função Pública – 

Secretariado para a Modernização Administrativa (1991); capeado por 
documento, com comentários à Reforma de 1989, emitido em 21.01.03, pela 
Senhora Dr.ª Isabel Côrte-Real. 

 
2.1.2. Relatório Final da Acção Prospectiva sobre Benefícios e outras Regalias 

atribuídos a Dirigentes e outros Funcionários dos Institutos Públicos – 
Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da Administração 
Financeira do Estado (2001).  

 
2.1.3. Sumário Executivo de Relatório de Auditoria e Desenvolvimento de 

Modelo de Carreiras e de Politica Retributiva, tendo como objectivo, entre 
outros, a adopção de instrumentos de gestão que permitam “promover e 
recompensar os colaboradores, de acordo com a consecução de objectivos 
estratégicos, premiando desempenhos individuais e de equipa” – acção 
realizada no Instituto Nacional de Estatística (INE), pela empresa de 
consultoria Hay Group (2005). 

 
2.1.4. Relatório de Auditoria de Gestão – acção realizada na Direcção-Geral dos 

Serviços Prisionais pela Inspecção-Geral da Administração Pública (2005). 
 

2.1.5.Relatório sobre o Sistema de Carreiras e Sistema Retributivo da 
Administração Pública. Levantamento e Análise Crítica – documento 
preparado no âmbito da Direcção-Geral da Administração Pública, por 
Grupo de Trabalho de apoio à revisão do Sistema de Carreiras e do Sistema 
Retributivo (Julho de 2005). 

 
2.2. Documentação Genérica 

 
2.2.1.A Administração Pública e a União Europeia (Abril de 2000) – 

Apresentação da Senhora Dr.ª Isabel Côrte-Real na Escola Nacional de 
Administração Pública de Varsóvia.  

 
2.2.2.Os Salários da Função Pública (Setembro de 2001) – Artigo de Pedro 

Portugal e Mário Centeno, in Boletim Económico do Banco de Portugal 
 

2.2.3.Reforma da Administração Pública (2003) – António Correia de Campos, in 
“Reformar Portugal”. 

 
2.2.4.Análise Taxionómica das Categorias e das Carreiras do Sistema Retributivo 

da Administração Pública (Primeira proposta datada de Novembro de 2004) – 
Instituto Nacional de Administração. 

 
2.2.5.Proposta de Acordo Colectivo de Trabalho para os Hospitais de Natureza 

Empresarial de Capitais Exclusivamente Públicos (versão de Julho de 2005) – 
Unidade de Missão para os Hospitais S.A.. 

 
2.2.6.Revisão das Categorias do Contrato Colectivo de Trabalho da Actividade 

Seguradora (Outubro de 2005) – Estudo apresentado pela Associação 
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Portuguesa de Seguradoras e realizado pela Cap Gemini Consulting 
Technology Outsorcing. 

 
2.2.7.Proposta de revisão da Tabela Salarial e Cláusulas de expressão pecuniária 

para o Sector dos Seguros para 2006 (versão de Novembro de 2005) – 
Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins (SINAPSA). 

 
2.2.8.Uma Política para a Administração Pública (Novembro de 2005) – Sindicato 

dos Quadros Técnicos do Estado (STE). Documento de análise e contributos, 
produzido pelo STE após a audição pela Comissão de Revisão do Sistema de 
Carreiras e Remunerações. 

 
2.2.9. La Remuneración de los Altos Dirigentes del Sector Público. Un Análisis 

sobre los Países de América Latina y el Caribe. Conclusiones y 
Recomendaciones (2005) –  Centro Latinoamericano de Administración para 
el Desarrollo (CLAD). 

 
2.2.10.IBM Professions & Careers. Estudo sobre o modelo de carreira e estruturas 

remuneratórias do pessoal da IBM (Dezembro de 2005). 
 

2.2.11.Processo de Bolonha. Interesse do Instituto Nacional de Administração em 
disponibilizar oferta formativa – INA (Informação nº1/CD/LVT/2006).  

 
2.2.12. Acuerdo por el que se aprueba el texto actualizado del Convenio Único para 

el personal laboral de la Administración General del Estado. Texto de 
revisão/actualização do Contrato Colectivo de Trabalho por que se regem os 
trabalhadores da Administração Pública Espanhola (aprovado em Setembro 
de 2002).  

 
2.2.13.Novos Modelos Remuneratórios: Desafios e Contradições – Prof. Doutor 

Valadares Tavares. 
 

2.2.14.Relação dos documentos constantes das Pastas do arquivo – MARAP 
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ANEXO IX 
(Contrato Individual de Trabalho em Institutos Públicos) 
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Quadro A  
 Institutos Públicos com duas modalidades simultâneas  

          Número de efectivos 

Grupo profissional Regime 2001 2002 2003 2004 2005 
Técnico Superior CIT 240 261 290 148 144 
    FP 688 792 864 781 717 
              
Pessoal de Informática CIT 5 7 7 5 5 
    FP 52 50 55 43 42 
              
 Técnico   CIT 128 156 125 80 74 
    FP 230 221 202 192 186 
              
Técnico-profissional CIT 14 13 14 16 16 
    FP 531 501 479 497 460 
              
Administrativo CIT 57 136 136 42 40 
    FP 1.559 1.500 1.469 894 856 
              
 Operário   CIT 4 5 5 5 4 
    FP 55 51 70 64 60 
              
 Auxiliar   CIT 60 67 65 53 48 
    FP 468 443 495 414 392 
              
Pessoal Docente / Ens. CIT - - - - - 
Básico e Secundário FP 1 1 110 96 93 
              
Pes. Técnico-artístico  CIT 7 8 12 19 26 
    FP - - - - - 
              
Pessoal Artístico CIT 68 69 88 80 83 
    FP - - - - - 
              
 Investigação científica CIT - - - - - 
    FP 107 142 100 98 100 
              
Pessoal Médico CIT - - - - - 

    FP - - 1 1 1 
              
Técnico de Diagnóstico CIT - - - - - 
e Terapêutica FP - - 2 3 3 
              
Enfermagem CIT - - - - - 
    FP - - 1 1 1 
              
Inspector Superior CIT - - - - - 
    FP 5 5 6 - 1 

              
Inspector-adjunto CIT - - - - - 
    FP 53 53 48 - - 
               

TOTAL   CIT 583 722 742 448 440 
    FP 3.749 3.706 3.902 3.084 2.912 
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Quadro B 
Institutos Públicos com o CIT como modalidade regra e a nomeação (FP) como residual   

       Número de efectivos 

                
Grupo profissional Regime 2001 2002 2003 2004 2005 

                

              
Técnico Superior CIT 1417 1500 1698 1657 1709 
    FP 450 461 425 459 328 
              
Pessoal de Informática CIT 63 85 99 102 97 
    FP 141 159 143 135 38 
              
Técnico   CIT 384 371 328 332 314 
    FP 29 27 26 25 26 
              
Técnico-profissional CIT 573 636 519 511 864 
    FP 339 363 346 335 279 
              
Administrativo CIT 987 1100 1090 1052 1076 
    FP 606 613 562 547 473 
              
Operário   CIT 193 190 174 172 177 
    FP 37 49 35 33 27 
              
Auxiliar   CIT 230 269 242 265 221 
    FP 402 404 387 366 281 
              
Pessoal de Inspecção CIT - - - - - 
    FP 4 18 35 31 27 
              
Pes. Téc-administrativo CIT 5 5 5 5 5 

    
FP 
  - 

- 
  - 

- 
  

- 
  

Assessoria   CIT - 4 2 - 2 
    FP - - - - - 
              
Auditoria   CIT 8 8 8 8 8 
    FP - - - - - 
              
Apoio Técnico CIT 4 5 5 5 4 

    FP - - - - - 
              
Pes. Exploração Ter- CIT 3 3 3 12 13 
restre/Marítima FP - - - - - 
              
Enfermagem CIT 1 3 2 2 1 
    FP 150 151 152 155 154 
              
Pessoal Médico CIT - - - - - 
    FP 125 129 90 85 82 

              
Pessoal Paratécnico CIT 9 9 7 7 6 
    FP - - - - - 
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Grupo profissional 

 
Regime 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
Técnicos Superiores   CIT - - - - - 
de Saúde   FP 87 93 88 82 82 

                
Pessoal Docente ou  CIT 30 57 102 87 28 
Equiparado   FP - - - - - 
             
Técnico Superior de CIT - - - - - 
Serviço Social FP 101 128 144 146 132 
             
Secretária  CIT 1 1 1 1 13 
   FP - - - - - 

              

                

TOTAL   CIT 3908 4246 4285 4218 4538 
    FP 2471 2595 2433 2399 1929 

                

        
Obs. 
Algumas das variações, de um ano para o outro, são determinadas, nomeadamente, pela criação de novos institutos, mediante 
extinção/fusão de outros serviços, com alteração do regime de trabalho do respectivo pessoal. 
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Quadro C 
 Institutos Públicos apenas com a modalidade de CIT  

Número de efectivos 
        

        

                
Grupo profissional Regime 2001 2002 2003 2004 2005 

                

              
Técnico Superior CIT 703 711 710 777 823 
              
Pessoal de Informática CIT 121 123 124 116 117 
              
Técnico   CIT 18 18 17 20 22 
              
Técnico-profissional CIT 412 415 419 389 393 
              
Administrativo CIT 626 607 613 567 514 
              
Operário   CIT 480 479 450 446 423 
              
Auxiliar   CIT 188 171 157 163 163 
              
Recepcionistas CIT 41 38 40 41 39 
              
Administrador de Centro CIT 13 15 14 13 15 
de Férias             
              
Gerente de Loja CIT 3 4 5 5 5 
              
Subgerente de Loja CIT 11 11 15 12 13 

              

TOTAL   CIT 2616 2592 2564 2549 2527 

                
 



 86

Quadro D 
 Estabelecimentos do Ensino Superior  - Universidades  

Número de efectivos 

Grupo profissional Regime 2001 2002 2003 2004 2005 
                

Técnico Superior CIT 4 6 12 14 13 
    FP 599 703 736 787 838 
              
Pessoal de Informática CIT - - 1 5 6 
    FP 207 244 253 271 279 
              
Técnico   CIT 1 1 2 2 2 
    FP 204 222 212 201 203 
              
Técnico-profissional CIT 1 1 2 2 2 
    FP 1206 1195 1124 1094 1078 
              
Administrativo CIT 16 15 18 22 27 
    FP 1389 1353 1379 1318 1339 
              
Operário   CIT 15 29 21 26 30 
    FP 392 375 336 336 324 
              
Auxiliar   CIT 201 282 319 331 345 
    FP 1302 1240 1162 1128 1102 
              
Docente universitário CIT - - - 4 4 
    FP 1307 1368 1401 1508 1606 
              
Investigação Científica CIT - - - - - 
    FP 66 67 62 38 38 
              
Técnico Sup. de Biblio- CIT - - - - - 
teca e Documentação FP 1 1 1 1 1 
              
Técnico-prof. de Biblio- CIT - - - - - 
teca e Documentação FP 6 3 4 4 5 
              
Pessoal Médico CIT 2 2 1 1 1 
    FP  1      
              
Pes. de Enfermagem CIT - -  4 4 
    FP 6 4 2 2 2 
              
Técnicos de Diagnóst. CIT - - - - - 
e Terapêutica FP 57 50 53 46 45 
              
Docentes do Ens. Bá- CIT - - - - - 
sico e Secundário FP 27 25 23 21 19 
              
Chefias (Pes. Auxiliar CIT - - - - - 

da Univ. Aberta) FP 12 8 9 9 8 

TOTAL   CIT 240 336 377 411 434 

    FP 6781 6859 6757 6764 6887 
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Quadro E 
 Estabelecimentos do Ensino Superior - Institutos Politécnicos  

Número de efectivos 
        

                
Grupo profissional Regime 2001 2002 2003 2004 2005 

                

              
Técnico Superior CIT - - - - 5 
    FP 44 45 54 65 57 
              
Pessoal de Informática CIT - - - - - 
    FP 25 25 25 25 22 
              
Técnico   CIT - - - - 3 
    FP 26 40 39 33 31 
              
Técnico-profissional CIT 1 - - - - 
    FP 79 80 87 97 89 
              
Administrativo CIT 2 2 2 2 6 
    FP 285 273 272 286 278 
              
Operário   CIT 4 5 6 5 5 
    FP 39 38 36 34 35 
              
Auxiliar   CIT 149 152 160 159 152 
    FP 185 174 169 174 154 
              
Docente do ensino Poli- CIT - - - - - 
técnico   FP 896 936 916 937 969 
              
Auxiliar de Acção Méd. CIT - - - - - 
    FP 2 2 2 2 2 

              

TOTAL   CIT 156 159 168 166 166 
    FP 1581 1613 1600 1653 1637 
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Quadro F 
 Estabelecimentos Hospitalares S.A./E.P.E  

Número de efectivos 

                
Grupo profissional Regime 2001 2002 2003 2004 2005 

                

Técnico Superior CIT 5 5 25 59 83 
    FP 129 154 156 154 138 
              
Pessoal de Informática CIT 2 - 7 11 15 
    FP 42 59 55 58 60 
              
Técnico   CIT 1 - 3 2 4 
    FP 10 11 14 14 14 
              
Técnico-profissional CIT 3 3 2 4 5 
    FP 151 162 161 158 152 
              
Administrativo CIT 42 50 164 279 381 
    FP 1.461 1.552 1.526 1.425 1.388 
              
Operário   CIT 5 6 14 30 32 
    FP 278 304 271 251 233 
              
Auxiliar   CIT - - 2 8 59 
    FP 274 302 291 279 274 
              
Pessoal Médico CIT 10 15 79 175 234 
    FP 2.575 2.751 2.687 2.621 2.535 
              
Enfermagem CIT 86 134 368 684 887 
    FP 4.951 5.441 5.301 5.104 5.070 
              
Técnico de Diagnóstico CIT 8 15 39 85 156 
e Terapêutica FP 1.036 1.169 1.130 1.117 1.123 
              
Técnico Superior de  CIT 5 9 44 54 62 
Saúde   FP 102 128 113 109 127 
              
Pes. Serviços Gerais CIT 100 151 357 680 785 
    FP 3.055 3.363 3.663 3.506 3.414 
              
Pessoal de chefia CIT - - - - - 
    FP 65 21 15 15 24 
              
Pessoal Docente  CIT - - - - - 
    FP 27 30 28 24 22 
              
Investigação científica CIT - - - - - 
    FP 2 4 5 5 6 
                
Pessoal religioso CIT - - - - - 
    FP 12 11 11 12 12 

TOTAL   CIT 267 388 1.104 2.071 2.703 
    FP 14.168 15.462 15.427 14.852 14.592 
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Quadro G 

Distribuição por  modalidade de relação jurídica de emprego público  

dos efectivos dos Institutos Públicos, em geral 

Grupo profissional Regime 2001 2002 2003 2004 2005 
              
Técnico Superior CIT 2360 2472 2698 2582 2676 
    FP 1138 1253 1289 1240 1045 
              
Pessoal de Informática CIT 189 215 230 223 219 
    FP 193 209 198 178 80 
              
Técnico   CIT 530 545 470 432 410 
    FP 259 248 228 217 212 
              
Técnico-profissional CIT 999 1064 952 916 1273 
    FP 870 864 825 832 739 
              
Administrativo CIT 1670 1843 1839 1661 1630 
    FP 2165 2113 2031 1441 1329 
              
Operário   CIT 677 674 629 623 604 
    FP 92 100 105 97 87 
              
Auxiliar   CIT 478 507 464 481 432 
    FP 870 847 882 780 673 
              
 Inspecção (IGFSE) CIT - - - - - 
    FP 4 18 35 31 27 
              
Pes. Téc-administrativo CIT 5 5 5 5 5 
(   FP - - - - - 
              
Assessoria   CIT - 4 2 - 2 
    FP - - - - - 
              
Auditoria   CIT 8 8 8 8 8 
    FP - - - - - 
              
Apoio Técnico CIT 4 5 5 5 4 

  
  

  
  

FP 
  - 

- 
  - 

- 
  

- 
  

Pess. Exploração Ter- CIT 3 3 3 12 13 
restre/Marítima FP - - - - - 
              
Enfermagem CIT 1 3 2 2 1 

    FP 150 151 153 156 155 
        
Pessoal Médico CIT - - - - - 
    FP 125 129 91 86 83 

              
Pessoal Paratécnico CIT 9 9 7 7 6 
    FP - - - - - 
               
Técnicos Superiores   CIT - - - - - 
de Saúde   FP 87 93 88 82 82 
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Grupo profissional Regime 2001 2002 2003 2004 2005 
             
Pessoal Docente ou  CIT 30 57 102 87 28 
Equiparado   FP - - - - - 
             
Técnico Superior de CIT - - - - - 
Serviço Social FP 101 128 144 146 132 
             
Secretária  CIT 1 1 1 1 13 
   FP - - - - - 
             
Professores do Ensino  CIT - - - - - 
Básico e Secundário FP 1 1 110 96 93 
             
Pes. Técnico-artístico CIT 7 8 12 19 26 
   FP - - - - - 
             
Pessoal Artístico CIT 68 69 88 80 83 
   FP - - - - - 
             
Investigação CIT - - - - - 
   FP 107 142 100 98 100 
             
Técnico de Diagnóstico CIT - - - - - 
e Terapêutica FP - - 2 3 3 
             
Inspector Superior CIT - - - - - 
   FP 5 5 6 - 1 
             
Inspector-Adjunto CIT - - - - - 
   FP 53 53 48 - - 
             
Recepcionistas CIT 41 38 40 41 39 
   FP - - - - - 
             
Administrador de Centro  CIT 13 15 14 13 15 
de Férias  FP - - - - - 
             
Gerente de Loja CIT 3 4 5 5 5 
   FP - - - - - 
             
Subgerente de Loja CIT 11 11 15 12 13 
   FP - - - - - 

TOTAL   CIT 6964 7560 7591 7215 7505 
    FP 6220 6354 6335 5483 4841 

 



 91

Quadro H 

 

 Distribuição por modalidade de relação jurídica de emprego público dos efectivos dos Institutos 
Públicos, em geral, Universidades, Institutos Politécnicos e Estabelecimentos Hospitalares 

SA/EPE   

        

                
Grupo profissional Regime 2001 2002 2003 2004 2005 

                

              
Técnico Superior CIT 2.369 2.483 2.735 2.655 2.779 
    FP 1.910 2.155 2.235 2.246 2.078 
              
Técnico Superior de Ser- CIT - - - - - 
viço Social   FP 101 128 144 146 132 
              
Técnico Superior de Bi- CIT - - - - - 
bliot. e Documentação FP 1 1 1 1 1 
              
Pessoal de Informática CIT 191 215 238 239 240 
    FP 467 537 531 532 441 
              
Técnico   CIT 532 546 475 436 419 
    FP 499 521 493 465 460 
              
Técnico-profissional CIT 1.004 1.068 956 922 1.280 
    FP 2.360 2.301 2.197 2.181 2.058 
              
Técnico-profissional de CIT - - - - - 
Bibliot. e Documentação FP 6 3 4 4 5 
              
Administrativo CIT 1.730 1.910 2.023 1.964 2.044 
    FP 5.300 5.291 5.208 4.470 4.334 
              
Operário   CIT 701 714 670 684 671 
    FP 801 817 748 718 679 
              
Auxiliar   CIT 828 941 945 979 988 
    FP 2.631 2.563 2.504 2.361 2.203 
              
Inspector Superior CIT - - - - - 
(IGFSS)   FP 5 5 6 - 1 
              
Inspector -Adjunto CIT - - - - - 
(IGFSS)   FP 53 53 48 - - 
              
 Inspecção (Inst. Gestão   CIT 5 5 5 5 5 
do Fundo Soc. Europeu) FP - - - - - 
              
Investigação Científica CIT - - - - - 
   FP 175 213 167 141 144 
              
Pessoal Médico CIT 12 17 80 176 235 
    FP 2.700 2.881 2.778 2.707 2.618 
              
Enfermagem CIT 87 137 370 690 892 

    FP 5.107 5.596 5.456 5.262 5.227 
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Grupo profissional Regime 2001 2002 2003 2004 2005 
              
Técnico de Diagnóstico CIT 8 15 39 85 156 
e Terapêutica FP 1.093 1.219 1.185 1.166 1.171 
              
Técnicos Superiores de CIT 5 9 44 54 62 
Saúde   FP 189 221 201 191 209 
             
Pessoal dos Serviços CIT 100 151 357 680 785 
Gerais  FP 3.057 3.365 3.665 3.508 3.416 
             
Pessoal de chefia (Pes. CIT - - - - - 
Serv. Gerais) FP 65 21 15 15 24 
             
Pessoal religioso CIT - - - - - 
   FP 12 11 11 12 12 
             
Pessoal Docente (Ens.   CIT - - - 4 4 
Sup. e SAS da U. Coimbra) FP 2.228 2.332 2.343 2.467 2.595 
             
Professores do Ensino  CIT - - - - - 
Bás. e Secundário (IRS, FP 30 28 135 119 114 
IDP,Univ.,e Hosp.SA/EPE)           
             
Chefias (Pes. Auxiliar da  CIT - - - - - 
Universidade Aberta) FP 12 8 9 9 8 
             
Pes. Técnico-artístico CIT 7 8 12 19 26 
   FP - - - - - 
             
Pessoal Artístico CIT 68 69 88 80 83 
    FP - - - - - 
             
Secretária  CIT 1 1 1 1 13 
  FP - - - - - 
 
Assessoria   

 
CIT - 4 2 - 2 

    FP - - - - - 
             
Auditoria   CIT 8 8 8 8 8 
    FP - - - - - 
             
Apoio Técnico CIT 4 5 5 5 4 

    FP - - - - - 

              
Pes. Téc-administrativo CIT 5 5 5 5 5 
    FP - - - - - 
             
Pess. Exploração Ter- CIT 3 3 3 12 13 
restre/Marítima FP - - - - - 
             
Chefia Administrativa CIT 4 4 4 2 2 
(do Inst. Portuário Trans.  FP 5 5 2 4 4 
Marítimos)            
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Grupo profissional Regime 2001 2002 2003 2004 2005 
Pessoal  Paratécnico CIT 9 9 7 7 6 
(INProp.Industrial) FP - - - - - 
             
Recepcionistas CIT 41 38 40 41 39 
(INATEL)  FP - - - - - 
             
Administrador de Centro  CIT 13 15 14 13 15 
de Férias e P. Campismo FP - - - - - 
(INATEL)            
             
Gerente de Loja (IGLC) CIT 3 4 5 5 5 
   FP - - - - - 
             
Subgerente de Loja CIT 11 11 15 12 13 
(IGLC)  FP - - - - - 
             
Formadores/Monitores CIT 30 57 102 87 8 
(Escolas do INFTUR) FP - - - - - 
             

              

                

TOTAL   CIT 7.779 8.452 9.248 9.870 10.802 
    FP 28.802 30.275 30.086 28.725 27.934 
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ANEXO X 
( Carreiras de regime geral) 
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Carreiras de Regime Geral1 

 
 

Nº de 
ordem 

Grupo 
Profissional 

Carreira A 
extinguir 

1  
 

Pessoal Técnico 
Superior 

Actuário Não 

2  
 

Pessoal Técnico 
Superior 

Arqueólogo Não 

3  
 

Pessoal Técnico 
Superior 

Arquitecto Não 

4  
 

Pessoal Técnico 
Superior 

Arquitecto Paisagista Não 

5  
 

Pessoal Técnico 
Superior 

Assistente Não 

6  Pessoal Técnico 
Superior 

Astrónomo Não 

7  Pessoal Técnico 
Superior 

Bibliotecário Sim 

8  Pessoal Técnico 
Superior 

Biólogo Não 

9  Pessoal Técnico 
Superior 

Conselheiro de Orientação 
Profissional 

Sim 

10  Pessoal Técnico 
Superior 

Conservador Não 

11  Pessoal Técnico 
Superior 

Conservador (Museus) Não 

12  Pessoal Técnico 
Superior 

Conservador-Restaurador Não 

13  Pessoal Técnico 
Superior 

Consultor Jurídico Não 

14  Pessoal Técnico 
Superior 

Criminalista Sim 

15  Pessoal Técnico 
Superior 

Economista Não 

16  Pessoal Técnico 
Superior 

Engenheiro Não 

17  Pessoal Técnico 
Superior 

Engenheiro Agrónomo Não 

18  Pessoal Técnico 
Superior 

Engenheiro Biofísico Não 

19  Pessoal Técnico 
Superior 

Engenheiro Civil Não 

20  Pessoal Técnico 
Superior 

Engenheiro de Ambiente Não 

21  Pessoal Técnico 
Superior 

Engenheiro de Minas Não 

22  Pessoal Técnico 
Superior 

Engenheiro do Território Não 

                                                 
1 Nota metodológica: no ponto 4.2.2. do relatório, referem-se, em caixa, os condicionalismos de 
construção da presente listagem, designadamente por ser recolhida de uma base de dados cujo objectivo 
primordial é a contagem de efectivos. Tal como aí foi salientado, optou-se, porventura com prejuízo de se 
concluir por um número mais elevado ainda de carreiras, por retirar todas as repetições de designação, 
embora, nalguns casos, elas possam corresponder a verdadeiras carreiras, com estruturas de categorias e 
indiciárias diferentes. 
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Nº de 
ordem 

Grupo 
Profissional 

Carreira A 
extinguir 

23  Pessoal Técnico 
Superior 

Engenheiro Electrotécnico Não 

24  Pessoal Técnico 
Superior 

Engenheiro Geógrafo Não 

25  Pessoal Técnico 
Superior 

Engenheiro Mecânico Não 

26  Pessoal Técnico 
Superior 

Engenheiro Químico Não 

27  Pessoal Técnico 
Superior 

Engenheiro Sanitarista Não 

28  Pessoal Técnico 
Superior 

Engenheiro Silvicultor Não 

29  Pessoal Técnico 
Superior 

Engenheiro Técnico Agrário Sim 

30  Pessoal Técnico 
Superior 

Engenheiro Zootécnico Não 

31  Pessoal Técnico 
Superior 

Formador Ambiental Não 

32  Pessoal Técnico 
Superior 

Geofísico Não 

33  Pessoal Técnico 
Superior 

Geofísico Superior Não 

34  Pessoal Técnico 
Superior 

Geógrafo Não 

35  Pessoal Técnico 
Superior 

Geólogo Não 

36  Pessoal Técnico 
Superior 

Inspecção Não 

37  Pessoal Técnico 
Superior 

Inspector Superior de Jogos Não 

38  Pessoal Técnico 
Superior 

Inspector Superior de 
Viação 

Não 

39  Pessoal Técnico 
Superior 

Jurista Sim 

40  Pessoal Técnico 
Superior 

Matemático Não 

41  Pessoal Técnico 
Superior 

Médico Veterinário Não 

42  Pessoal Técnico 
Superior 

Meteorologista Superior Não 

43  Pessoal Técnico 
Superior 

Pessoal Especializado Não 

44  Pessoal Técnico 
Superior 

Psicólogo Não 

45  Pessoal Técnico 
Superior 

Realizador Não 

46  Pessoal Técnico 
Superior 

Sociólogo Não 

47  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnica Superior de 
Contabilidade e 
Administração 

Não 

48  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Economista Não 

49  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Jurista Não 
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Nº de 
ordem 

Grupo 
Profissional 

Carreira A 
extinguir 

50  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior Não 

51  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior Agrário Sim 

52  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior Agrário Não 

53  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior 
Comunicação Social 

Não 

54  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior Consultor Não 

55  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior Consultor 
Jurídico 

Não 

56  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de  
Economia Finanças e Gestão

Não 

57  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Animação Cultural 

Não 

58  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Arquivo 

Não 

59  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de Arte e 
Design 

Não 

60  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Biblioteca e Documentação 

Não 

61  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Ciências Sociais 

Não 

62  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Desporto 

Não 

63  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Economia e Gestão 

Não 

64  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Educação 

Não 

65  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Educação Física e Desportos

Não 

66  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Engenharia e Arquitectura 

Não 

67  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Estatística 

Não 

68  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Farmácia 

Não 

69  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Finanças 

Não 

70  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de Física e 
Química 

Não 

71  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de Física 
Tecnológica 

Não 

72  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de Gestão Não 

73  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de Gestão 
de Recursos Humanos 

Não 

74  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de História Não 

75  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Inspecção 

Não 

76  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Inspecção Segurança Social 

Não 

77  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Laboratório 

Não 
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Nº de 
ordem 

Grupo 
Profissional 

Carreira A 
extinguir 

78  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Museografia 

Não 

79  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Organização e Gestão 

Não 

80  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Planeamento Regional e 
Urbano 

Não 

81  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Planeamento e 
Desenvolvimento Regional 

Não 

82  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Psicologia 

Não 

83  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Reeducação 

Não 

84  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Reinserção Social 

Não 

85  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Relações Internacionais 

Não 

86  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Relações Públicas e 
Comunicação 

Não 

87  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Relações Públicas e 
Publicidade 

Não 

88  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de Saúde 
Ambiental 

Não 

89  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de Saúde 
Pública 

Não 

90  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Secretariado 

Não 

91  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Segurança, Higiene e Saúde 
no Trabalho 

Não 

92  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de Serviço 
Social 

Não 

93  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Sistemas e Computadores 

Não 

94  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Telecomunicações 

Não 

95  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Tradução e Retroversão 

Não 

96  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Turismo 

Não 

97  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior de 
Urbanismo 

Não 

98  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior 
Economista 

Não 

99  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior 
Nutricionista 

Não 

100  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior 
Oceanógrafo 

Não 

101  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior Tradutor Não 

102  Pessoal Técnico 
Superior 

Técnico Superior Vigilância Não 

103  Pessoal Técnico 
Superior 

Tecnólogo Educativo Não 

104  Pessoal Técnico 
Profissional 

Agente de Educação 
Familiar 

Não 
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Nº de 
ordem 

Grupo 
Profissional 

Carreira A 
extinguir 

105  Pessoal Técnico 
Profissional 

Agente de Educação 
Familiar 

Sim 

106  Pessoal Técnico 
Profissional 

Agente de Informação de 
Tráfego de Aeródromo 

Não 

107  Pessoal Técnico 
Profissional 

Agente de Verificação 
Técnica 

Sim 

108  Pessoal Técnico 
Profissional 

Agente Técnico Agrário Sim 

109  Pessoal Técnico 
Profissional 

Agente Técnico de Frio Não 

110  Pessoal Técnico 
Profissional 

Agente Técnico de Viação Não 

111  Pessoal Técnico 
Profissional 

Agente Verificador Técnico Sim 

112  Pessoal Técnico 
Profissional 

Ajudante Experimentador Não 

113  Pessoal Técnico 
Profissional 

Ajudante Operador de 
Fotogrametria 

Não 

114  Pessoal Técnico 
Profissional 

Animador Cultural Não 

115  Pessoal Técnico 
Profissional 

Arqueador Sim 

116  Pessoal Técnico 
Profissional 

Assistente de Arqueólogo Não 

117  Pessoal Técnico 
Profissional 

Assistente de Dador Não 

118  Pessoal Técnico 
Profissional 

Assistente de Gestão Não 

119  Pessoal Técnico 
Profissional 

Assistente de Relações 
Públicas 

Não 

120  Pessoal Técnico 
Profissional 

Assistente de Relações 
Públicas 

Sim 

121  Pessoal Técnico 
Profissional 

Assistente Técnico Sim 

122  Pessoal Técnico 
Profissional 

Auxiliar de Educação Sim 

123  Pessoal Técnico 
Profissional 

Auxiliar de Laboratório Não 

124  Pessoal Técnico 
Profissional 

Chefe de Conservação Não 

125  Pessoal Técnico 
Profissional 

Chefe Lanço Não 

126  Pessoal Técnico 
Profissional 

Classificador Não 

127  Pessoal Técnico 
Profissional 

Compositor-Processador de 
Texto 

Não 

128  Pessoal Técnico 
Profissional 

Compositor Não 

129  Pessoal Técnico 
Profissional 

Conferencista Demonstrador Não 

130  Pessoal Técnico 
Profissional 

Contabilidade Sim 

131  Pessoal Técnico 
Profissional 

Contador Verificador Não 

132  Pessoal Técnico 
Profissional 

Criminalista Sim 
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Nº de 
ordem 

Grupo 
Profissional 

Carreira A 
extinguir 

133  Pessoal Técnico 
Profissional 

Decorador de Interiores Não 

134  Pessoal Técnico 
Profissional 

Desenhador Não 

135  Pessoal Técnico 
Profissional 

Desenhador Cartógrafo Não 

136  Pessoal Técnico 
Profissional 

Desenhador Construção 
Civil 

Não 

137  Pessoal Técnico 
Profissional 

Desenhador de Arqueologia Não 

138  Pessoal Técnico 
Profissional 

Desenhador de Artes 
Gráficas 

Não 

139  Pessoal Técnico 
Profissional 

Desenhador de Artes 
Gráficas e Animação 

Não 

140  Pessoal Técnico 
Profissional 

Desenhador de Electricidade Não 

141  Pessoal Técnico 
Profissional 

Desenhador de Electrotecnia Não 

142  Pessoal Técnico 
Profissional 

Desenhador de 
Especialidade 

Não 

143  Pessoal Técnico 
Profissional 

Desenhador de Máquinas Não 

144  Pessoal Técnico 
Profissional 

Desenhador de Topografia Não 

145  Pessoal Técnico 
Profissional 

Desenhador Decorador Não 

146  Pessoal Técnico 
Profissional 

Desenhador Projectista Não 

147  Pessoal Técnico 
Profissional 

Educador de Juventude Sim 

148  Pessoal Técnico 
Profissional 

Educador Social Não 

149  Pessoal Técnico 
Profissional 

Enfermeiro Trabalho Não 

150  Pessoal Técnico 
Profissional 

Equitador Não 

151  Pessoal Técnico 
Profissional 

Fiscal Não 

152  Pessoal Técnico 
Profissional 

Fiscal Municipal Não 

153  Pessoal Técnico 
Profissional 

Fiscal Técnico de Obras Não 

154  Pessoal Técnico 
Profissional 

Fiscal Técnico de Obras 
Públicas 

Não 

155  Pessoal Técnico 
Profissional 

Fotógrafo Não 

156  Pessoal Técnico 
Profissional 

Fotógrafo- Lofoscopista Não 

157  Pessoal Técnico 
Profissional 

Guia-Intérprete Não 

158  Pessoal Técnico 
Profissional 

Hidrometrista Não 

159  Pessoal Técnico 
Profissional 

Inspector Não 

160  Pessoal Técnico 
Profissional 

Maquinista Não 
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161  Pessoal Técnico 
Profissional 

Maquinista Marítimo Não 

162  Pessoal Técnico 
Profissional 

Medidor Orçamentista Não 

163  Pessoal Técnico 
Profissional 

Monitor Não 

164  Pessoal Técnico 
Profissional 

Monitor de Actividades de 
Tempos Livres 

Sim 

165  Pessoal Técnico 
Profissional 

Monitor Desportivo Não 

166  Pessoal Técnico 
Profissional 

Monitor Educação Não 

167  Pessoal Técnico 
Profissional 

Monitor Epmc Não 

168  Pessoal Técnico 
Profissional 

Monitor Formação Não 

169  Pessoal Técnico 
Profissional 

Monitor Formação 
Profissional 

Sim 

170  Pessoal Técnico 
Profissional 

Monitor Internato (Fa) Não 

171  Pessoal Técnico 
Profissional 

Observador Geofísico Não 

172  Pessoal Técnico 
Profissional 

Observador Meteorológico Não 

173  Pessoal Técnico 
Profissional 

Operador Audiovisuais Não 

174  Pessoal Técnico 
Profissional 

Operador Câmara Vídeo Não 

175  Pessoal Técnico 
Profissional 

Operador de Emergência Não 

176  Pessoal Técnico 
Profissional 

Operador de Fotogrametria Sim 

177  Pessoal Técnico 
Profissional 

Operador de Meios 
Audiovisuais 

Não 

178  Pessoal Técnico 
Profissional 

Operador de Microfilmagem Não 

179  Pessoal Técnico 
Profissional 

Operador de Raio X 
Industrial 

Não 

180  Pessoal Técnico 
Profissional 

Operador de 
Telecomunicações 

Não 

181  Pessoal Técnico 
Profissional 

Operador Técnico Estação 
Tratamento Lixos (Alram) 

Não 

182  Pessoal Técnico 
Profissional 

Operador Tel. Meteorologia 
Geofísica 

Não 

183  Pessoal Técnico 
Profissional 

Operador Transformação 
Plana 

Não 

184  Pessoal Técnico 
Profissional 

Orientador Social Não 

185  Pessoal Técnico 
Profissional 

Pessoal Especializado Não 

186  Pessoal Técnico 
Profissional 

Piloto Não 

187  Pessoal Técnico 
Profissional 

Preceptor Sim 

188  Pessoal Técnico 
Profissional 

Profissional de Inspecção Não 
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189  Pessoal Técnico 
Profissional 

Profissional de 
Telecomunicações de 
Emergência 

Não 

190  Pessoal Técnico 
Profissional 

Rádio Montador Não 

191  Pessoal Técnico 
Profissional 

Realizador-Adjunto Não 

192  Pessoal Técnico 
Profissional 

Reconhecedor Cartógrafo Não 

193  Pessoal Técnico 
Profissional 

Regente de Internato Não 

194  Pessoal Técnico 
Profissional 

Secretária Serviços de Saúde Não 

195  Pessoal Técnico 
Profissional 

Secretário-Recepcionista Não 

196  Pessoal Técnico 
Profissional 

Secretário-Recepcionista Sim 

197  Pessoal Técnico 
Profissional 

Subinspector Sim 

198  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Calculador Não 

199  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico de Emprego Não 

200  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico de Meios Áudio 
Vídeo 

Não 

201  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico de Verificação Não 

202  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Judicial Não 

203  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Oficinal Cartografia Não 

204  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Oficinal Ensino 
Profissional 

Não 

205  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Manutenção 

Não 

206  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional Não 

207  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional Acção 
Social Juventude 

Não 

208  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Agrícola 

Não 

209  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Analista 

Sim 

210  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Aquariologia 

Não 

211  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional Artes 
Gráficas Animação 

Não 

212  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Auxiliar de Educação 

Não 

213  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Campismo 

Não 

214  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Contabilista 

Não 

215  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Culinária 

Não 
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216  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Acção Social 

Não 

217  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Acção Social Educativa 

Não 

218  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Acção Social Escolar 

Não 

219  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Acção Sócio-Cultural 

Não 

220  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Actividade Física e 
Animação Desportiva 

Não 

221  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Actividades Económicas 

Não 

222  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Actividades Tempos Livres 

Não 

223  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Agricultura e Silvicultura 

Não 

224  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Agricultura e Silvicultura 

Sim 

225  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Ambiente 

Não 

226  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Análise Experimental 
Tensões 

Não 

227  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Animação Cultural 

Não 

228  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Animação Cultural Desporto

Não 

229  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Animação Sócio-Cultural 

Não 

230  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Apoio Psicossocial 

Não 

231  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Armarias e Restauro 

Não 

232  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Armas e Equipamentos 

Não 

233  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Arqueologia 

Não 

234  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Arquivo 

Não 

235  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Arrendamento e Gestão 
Social 

Não 

236  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Artes Gráficas 

Não 

237  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Biblioteca e Documentação 

Não 

238  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Cartografia Fotogrametria 

Não 

239  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Cinema 

Não 

240  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Combustíveis 

Não 

241  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Conservação 

Não 

242  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Conservação e Restauro 

Não 
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243  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Construção Civil 

Não 

244  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Contabilidade e 
Administração 

Não 

245  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Educação 

Não 

246  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Electrónica e Electricidade 

Não 

247  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Fotografia e Cinema 

Não 

248  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Gestão Ambiental 

Não 

249  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Higiene, Saúde e Segurança 
no Trabalho 

Não 

250  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Incêndios 

Não 

251  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Laboratório 

Não 

252  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Museografia 

Não 

253  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Refeitório 

Não 

254  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Reinserção Social 

Não 

255  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Serviço Social 

Não 

256  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional de 
Trânsito 

Não 

257  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Depósito 

Não 

258  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Desenvolvimento Local 

Não 

259  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional Design 
Artes Gráficas 

Não 

260  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Despacho 

Não 

261  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Desporto 

Não 

262  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Educação Profissional 

Não 

263  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Electricidade 

Não 

264  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Electrónica 

Não 

265  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Electrotecnia 

Não 

266  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Energia 

Não 

267  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional Ensino 
Profissional 

Não 

268  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Execuções Fiscais 

Não 

269  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Experimentador 

Não 
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270  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Fotocomposição 

Não 

271  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Fotomecânica 

Não 

272  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Geotecnia 

Não 

273  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional Gestão 
Ambiente Recursos Naturais

Não 

274  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Hidrografia 

Não 

275  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Higiene e Segurança no 
Trabalho 

Não 

276  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Higiene Segurança 

Não 

277  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Informação 

Não 

278  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Instrumentação 

Não 

279  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Locução 

Não 

280  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Manutenção 
Telecomunicações 

Não 

281  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Mecanotecnia 

Não 

282  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Medições Orçamentos 

Não 

283  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional Meios 
Áudio-Visuais 

Não 

284  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional Meios 
Áudio-Visuais 

Sim 

285  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional Meios 
Audiovisuais Imagem 

Não 

286  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Microfilmagem 

Não 

287  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Mineralogia/Geologia 

Não 

288  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Natação 

Não 

289  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Oceanógrafo 

Não 

290  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Oficinal Electricidade 

Não 

291  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Oficinal Gráfica 

Não 

292  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Oficinal Marcenaria 

Não 

293  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Oficinal Mecânica 

Não 

294  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Oficinal Reparação Edifícios

Não 

295  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Operador de Central de 
Comunicações 

Não 

296  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Operador Reactor 

Não 
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297  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Orçamentista 

Não 

298  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Organização Métodos 

Não 

299  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Pecuária 

Não 

300  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional Pescas Não 

301  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Planeamento 

Não 

302  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Produção 

Não 

303  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Promoção Turística 

Não 

304  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Protecção Civil 

Não 

305  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Quimicotecnia 

Não 

306  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Radiotecnia 

Não 

307  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Recursos Marinhos 

Não 

308  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional Redes 
Telefónicas 

Não 

309  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Relações Públicas 

Não 

310  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Sanitário 

Não 

311  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Secretariado 

Não 

312  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Sociocultural 

Não 

313  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Termodinâmica 

Não 

314  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Turismo 

Não 

315  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Turismo Ambiental Rural 

Não 

316  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Profissional 
Verificação 

Não 

317  Pessoal Técnico 
Profissional 

Técnico Verificação 
Produtos Pesca 

Não 

318  Pessoal Técnico 
Profissional 

Topógrafo Não 

319  Pessoal Técnico 
Profissional 

Tradutor Não 

320  Pessoal Técnico 
Profissional 

Tradutor-Correspondente 
Intérprete 

Sim 

321  Pessoal Técnico 
Profissional 

Tradutor-Correspondente 
Intérprete 

Não 

322  Pessoal Técnico 
Profissional 

Vigilante Recepcionista Não 

323  Pessoal Técnico 
Profissional 

Assistente de Relações 
Públicas 

Não 

324  Pessoal Técnico 
Profissional 

Auxiliar de Educação Sim 
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325  Pessoal Técnico 
Profissional 

Monitor Oficinal Não 

326  Pessoal Técnico 
Profissional 

Topógrafo Não 

327  Pessoal Técnico Auxiliar de Farmácia 
Hospitalar 

Não 

328  Pessoal Técnico Engenheiro Técnico Não 

329  Pessoal Técnico Engenheiro Técnico  de 
Electricidade 

Não 

330  Pessoal Técnico Engenheiro Técnico Agrário Não 

331  Pessoal Técnico Engenheiro Técnico Civil Não 

332  Pessoal Técnico Engenheiro Técnico Civil e 
do Ambiente 

Não 

333  Pessoal Técnico Engenheiro Técnico de 
Máquinas 

Não 

334  Pessoal Técnico Engenheiro Técnico 
Electromecânico 

Não 

335  Pessoal Técnico Engenheiro Técnico 
Electrotécnico 

Não 

336  Pessoal Técnico Engenheiro Técnico 
Geotécnico 

Não 

337  Pessoal Técnico Engenheiro Técnico 
Mecânica 

Não 

338  Pessoal Técnico Engenheiro Técnico 
Químico 

Não 

339  Pessoal Técnico Geofísico Operacional Não 

340  Pessoal Técnico Inspector Técnico Não 

341  Pessoal Técnico Investigação e Fiscalização Não 

342  Pessoal Técnico Produtor Realizador Não 

343  Pessoal Técnico Promotor Sim 

344  Pessoal Técnico Redactor Não 

345  Pessoal Técnico Sonoplasta Não 

346  Pessoal Técnico Técnica Não 

347  Pessoal Técnico Técnico  Gestão Não 

348  Pessoal Técnico Técnico de Acção Educativa Não 

349  Pessoal Técnico Técnico de Administração Não 

350  Pessoal Técnico Técnico de Biotecnologia Não 

351  Pessoal Técnico Técnico de Conservação e 
Restauro 

Não 

352  Pessoal Técnico Técnico de Contabilidade e 
Administração 

Não 
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353  Pessoal Técnico Técnico de Controlo Não 

354  Pessoal Técnico Técnico de Educação Não 

355  Pessoal Técnico Técnico de Electrotecnia Não 

356  Pessoal Técnico Técnico de Formação Não 

357  Pessoal Técnico Técnico de Fotografia e 
Radiografia para a 
Conservação 

Não 

358  Pessoal Técnico Técnico de Informação Não 

359  Pessoal Técnico Técnico de Laboratório Não 

360  Pessoal Técnico Técnico de Manutenção Não 

361  Pessoal Técnico Técnico de Planeamento e 
Projectos 

Não 

362  Pessoal Técnico Técnico de Produção Não 

363  Pessoal Técnico Técnico de Relações 
Públicas 

Não 

364  Pessoal Técnico Técnico de Secretariado Não 

365  Pessoal Técnico Técnico de Serviço Social Sim 

366  Pessoal Técnico Técnico de Serviço Social Não 

367  Pessoal Técnico Técnico de Turismo Não 

368  Pessoal Técnico Técnico Designer Não 

369  Pessoal Técnico Técnico Experimentador Não 

370  Pessoal Técnico Técnico Geofísico Não 

371  Pessoal Técnico Técnico Meteorologista Não 

372  Pessoal Técnico Técnico Oceanográfico Não 

373  Pessoal Técnico Técnico Promoção Não 

374  Pessoal Técnico Técnico Promoção Turística Não 

375  Pessoal Técnico Técnico Psicologia Sim 

376  Pessoal Técnico Técnico Tradutor Não 

377  Pessoal Técnico Técnico Verificador Não 

378  Pessoal Operário Apontador Ferramenteiro Sim 

379  Pessoal Operário Artífice Não 
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380  Pessoal Operário Carpinteiro de Moldes Não 

381  Pessoal Operário Carpinteiro Naval Não 

382  Pessoal Operário Colector de Amostras Não 

383  Pessoal Operário Conferente Não 

384  Pessoal Operário Cozinheiro (Escolas) Não 

385  Pessoal Operário Encadernador Sim 

386  Pessoal Operário Fiscal de Obras Sim 

387  Pessoal Operário Fogueiro Sim 

388  Pessoal Operário Operador de Frio Sim 

389  Pessoal Operário Operador Fotocomposição Sim 

390  Pessoal Operário Operário Altamente 
Qualificado 

Não 

391  Pessoal Operário Operário Altamente 
Qualificado - Electricista de 
Automóveis 

Não 

392  Pessoal Operário Operário Altamente 
Qualificado - Electricista de 
Manutenção de 
Equipamentos 

Não 

393  Pessoal Operário Operário Altamente 
Qualificado - Entalhador 

Não 

394  Pessoal Operário Operário Altamente 
Qualificado - Impressor de 
Artes Gráficas 

Não 

395  Pessoal Operário Operário Altamente 
Qualificado - Marceneiro 

Não 

396  Pessoal Operário Operário Altamente 
Qualificado - Mecânico 

Não 

397  Pessoal Operário Operário Altamente 
Qualificado - Mecânico de 
Instrumentos de Precisão 

Não 

398  Pessoal Operário Operário Altamente 
Qualificado - Mecânico 
Electricista 

Não 

399  Pessoal Operário Operário Altamente 
Qualificado - Montador de 
Telecomunicações 

Não 

400  Pessoal Operário Operário Altamente 
Qualificado - Montador 
Electricista 

Não 

401  Pessoal Operário Operário Altamente 
Qualificado - Operador 
Central 

Não 

402  Pessoal Operário Operário Altamente 
Qualificado - Operador de 
Subestação Eléctrica 

Não 

403  Pessoal Operário Operário Altamente 
Qualificado - Restaurador de 
Azulejos 

Não 

404  Pessoal Operário Operário Altamente 
Qualificado - Serralheiro 
Mecânico 

Sim 

405  Pessoal Operário Operário Altamente 
Qualificado - Serralheiro 

Não 
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Mecânico 

406  Pessoal Operário Operário Altamente 
Qualificado - Soldador 

Não 

407  Pessoal Operário Operário Altamente 
Qualificado - Torneiro 

Não 

408  Pessoal Operário Operário Pedreiro Classe 
Especial 

Sim 

409  Pessoal Operário Operário Qualificado Não 

410  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Aferidor de Contadores 

Não 

411  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Alfaiate 

Não 

412  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Arboricultor 

Não 

413  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Asfaltador 

Não 

414  Pessoal Operário Operário Qualificado - Bate-
Chapas 

Não 

415  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Calafate 

Não 

416  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Calceteiro 

Não 

417  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Caldeireiro 

Não 

418  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Canalizador 

Não 

419  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Canteiro 

Não 

420  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Carpinteiro 

Não 

421  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Carpinteiro Classe A 

Sim 

422  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Carpinteiro de Limpos 

Não 

423  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Carpinteiro de Toscos ou 
Cofragens 

Não 

424  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Correeiro 

Não 

425  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Costureira 

Não 

426  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Electricista 

Não 

427  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Encadernador 

Não 

428  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Estofador 

Não 

429  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Estucador 

Não 

430  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Ferrador 

Não 

431  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Ferreiro 

Não 
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432  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Fogueiro 

Não 

433  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Fotocopista 

Não 

434  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Fresador 

Não 

435  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Fundidor 

Não 

436  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Funileiro 

Não 

437  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Granidor 

Não 

438  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Guarda Fios 

Não 

439  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Jardineiro 

Não 

440  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Lubrificador 

Não 

441  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Marteleiro 

Não 

442  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Marteleiro (Construção 
Civil) 

Não 

443  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Mineiro 

Não 

444  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Mineiro (Captação de 
Águas) 

Não 

445  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Modelador 

Não 

446  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Montador 

Não 

447  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Montador de Estruturas 

Não 

448  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Moto-Serrista 

Não 

449  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Niquelador 

Não 

450  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Operador de Centro de Ovos

Não 

451  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Operador de Matadouro de 
Aves 

Não 

452  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Operador de Pasteurização 

Não 

453  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Padeiro 

Não 

454  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Pedreiro 

Não 

455  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Pintor 

Não 

456  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Pintor de Automóveis 

Não 

457  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Pintor de Estruturas 

Não 

458  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Projeccionista 

Não 
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459  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Sapateiro 

Não 

460  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Serralheiro Civil 

Não 

461  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Sondador (de Geologia) 

Não 

462  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Tanoeiro 

Não 

463  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Tipógrafo 

Não 

464  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Traçador de Estruturas 

Não 

465  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Trolha 

Não 

466  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Vassoureiro 

Não 

467  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Vidraceiro 

Não 

468  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Viveirista 

Não 

469  Pessoal Operário Operário Qualificado - 
Vulcanizador 

Não 

470  Pessoal Operário Operário Semiqualificado Não 

471  Pessoal Operário Operário Semiqualificado - 
Assentador de Via 

Não 

472  Pessoal Operário Operário Semiqualificado - 
Cabouqueiro 

Não 

473  Pessoal Operário Operário Semiqualificado - 
Caiador 

Não 

474  Pessoal Operário Operário Semiqualificado - 
Cantoneiro 

Não 

475  Pessoal Operário Operário Semiqualificado - 
Carregador 

Não 

476  Pessoal Operário Operário Semiqualificado - 
Lavador de Viaturas 

Não 

477  Pessoal Operário Operário Semiqualificado - 
Malhador 

Não 

478  Pessoal Operário Operário Semiqualificado - 
Marcador de Via 

Não 

479  Pessoal Operário Operário Semiqualificado - 
Operador de Estações 
Termais 

Não 

480  Pessoal Operário Operário Semiqualificado - 
Porta Miras 

Não 

481  Pessoal da Saúde Médico Escolar Não 

482  Pessoal Auxiliar Fiel Ferramenteiro Não 

483  Pessoal Auxiliar Agente Sanitário Sim 

484  Pessoal Auxiliar Ajudante Sim 

485  Pessoal Auxiliar Ajudante de Acção Directa Não 
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486  Pessoal Auxiliar Ajudante de Acção Sócio-
Educativa 

Não 

487  Pessoal Auxiliar Ajudante de Acção Sócio-
Educativa do Ensino 
Especial 

Não 

488  Pessoal Auxiliar Ajudante de Cozinha Não 

489  Pessoal Auxiliar Ajudante de Cozinheiro Sim 

490  Pessoal Auxiliar Ajudante de Creche e 
Jardim de Infância 

Não 

491  Pessoal Auxiliar Ajudante de Enfermaria Sim 

492  Pessoal Auxiliar Ajudante de Lar Centro Dia Não 

493  Pessoal Auxiliar Ajudante de Maquinista Sim 

494  Pessoal Auxiliar Ajudante de Microfilmagem Não 

495  Pessoal Auxiliar Ajudante de Ocupação Não 

496  Pessoal Auxiliar Anotador Pesador Sim 

497  Pessoal Auxiliar Apicultor Não 

498  Pessoal Auxiliar Apoio Residencial Não 

499  Pessoal Auxiliar Arquivista Não 

500  Pessoal Auxiliar Auxiliar (Técnico) de 
Pecuária 

Não 

501  Pessoal Auxiliar Auxiliar Administrativo Não 

502  Pessoal Auxiliar Auxiliar Agrícola Sim 

503  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Acção Educativa Não 

504  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Acção Médica Não 

505  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Acção Sócio-
Educativa 

Não 

506  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Alimentação Não 

507  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Apoio e 
Vigilância 

Não 

508  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Armazém Não 

509  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Campo Não 

510  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Casa Mortuária Sim 

511  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Educação Sim 

512  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Ensaios Sim 
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513  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Laboratório Sim 

514  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Lavandaria Sim 

515  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Limpeza Sim 

516  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Manutenção Não 

517  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Museografia Sim 

518  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Oficinas Não 

519  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Oficinas 
Arquitectura 

Não 

520  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Oficinas 
Cerâmica 

Não 

521  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Oficinas 
Escultura 

Não 

522  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Oficinas Pintura Não 

523  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Pecuária Não 

524  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Reconhecimento 
Cartográfico 

Não 

525  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Segurança Não 

526  Pessoal Auxiliar Auxiliar de Serviços Gerais Não 

527  Pessoal Auxiliar Auxiliar Laboratório Sim 

528  Pessoal Auxiliar Auxiliar Parlamentar Não 

529  Pessoal Auxiliar Auxiliar Técnico Não 

530  Pessoal Auxiliar Auxiliar Técnico  
Actividades  Tempos Livres 

Não 

531  Pessoal Auxiliar Auxiliar Técnico  
Agricultura  Silvicultura 

Sim 

532  Pessoal Auxiliar Auxiliar Técnico Biotério Não 

533  Pessoal Auxiliar Auxiliar Técnico de BAD Sim 

534  Pessoal Auxiliar Auxiliar Técnico de 
Desporto 

Não 

535  Pessoal Auxiliar Auxiliar Técnico de 
Documentação 

Não 

536  Pessoal Auxiliar Auxiliar Técnico de Ensaios Não 

537  Pessoal Auxiliar Auxiliar Técnico de 
Laboratório 

Não 

538  Pessoal Auxiliar Auxiliar Técnico de 
Pecuária 

Sim 

539  Pessoal Auxiliar Barbeiro Não 

540  Pessoal Auxiliar Barbeiro-Cabeleireiro Não 
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541  Pessoal Auxiliar Bombeiro Sim 

542  Pessoal Auxiliar Cabeleireiro Não 

543  Pessoal Auxiliar Calista Não 

544  Pessoal Auxiliar Cesteiro Não 

545  Pessoal Auxiliar Cocheiro Não 

546  Pessoal Auxiliar Condutor de Máquinas Não 

547  Pessoal Auxiliar Condutor de Máquinas 
Pesadas 

Não 

548  Pessoal Auxiliar Copeiro Não 

549  Pessoal Auxiliar Correio Sim 

550  Pessoal Auxiliar Cortador Não 

551  Pessoal Auxiliar Costureira Não 

552  Pessoal Auxiliar Cozinheiro Não 

553  Pessoal Auxiliar Despenseiro Não 

554  Pessoal Auxiliar Distribuidor Não 

555  Pessoal Auxiliar Ecónomo Não 

556  Pessoal Auxiliar Empregado Andar/Quarto Não 

557  Pessoal Auxiliar Empregado de Bar Snack Não 

558  Pessoal Auxiliar Empregado de Cantina Bar 
Caixa 

Sim 

559  Pessoal Auxiliar Empregado de Mesa Não 

560  Pessoal Auxiliar Empregado de Refeitório Não 

561  Pessoal Auxiliar Estivador Não 

562  Pessoal Auxiliar Ferramenteiro Não 

563  Pessoal Auxiliar Fiel Sim 

564  Pessoal Auxiliar Fiel Auxiliar de Armazém Não 

565  Pessoal Auxiliar Fiel Auxiliar de Despensa Sim 

566  Pessoal Auxiliar Fiel Auxiliar Depósito Não 

567  Pessoal Auxiliar Fiel de Armazém Não 

568  Pessoal Auxiliar Fiel de Depósito e Armazém Não 
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569  Pessoal Auxiliar Fiel de Refeitório Sim 

570  Pessoal Auxiliar Fiscal de Obras Não 

571  Pessoal Auxiliar Fiscal de Obras Públicas Não 

572  Pessoal Auxiliar Guarda Sim 

573  Pessoal Auxiliar Guarda Agrícola Não 

574  Pessoal Auxiliar Guarda Campestre Não 

575  Pessoal Auxiliar Guarda de Museu Não 

576  Pessoal Auxiliar Guarda Florestal Não 

577  Pessoal Auxiliar Guarda-Mor Não 

578  Pessoal Auxiliar Guarda-Nocturno Sim 

579  Pessoal Auxiliar Hortelão Não 

580  Pessoal Auxiliar Lavadeira Sim 

581  Pessoal Auxiliar Lubrificador Auto Não 

582  Pessoal Auxiliar Maioral Não 

583  Pessoal Auxiliar Maqueiro Não 

584  Pessoal Auxiliar Monitor Auxiliar Não 

585  Pessoal Auxiliar Mordomo Não 

586  Pessoal Auxiliar Motorista de Ligeiros Não 

587  Pessoal Auxiliar Motorista de Pesados Não 

588  Pessoal Auxiliar Motorista de Transportes 
Colectivos 

Não 

589  Pessoal Auxiliar Motorista Distribuidor Não 

590  Pessoal Auxiliar Oficial de Matança Sim 

591  Pessoal Auxiliar Operador Caixa Não 

592  Pessoal Auxiliar Operador de Armazém Não 

593  Pessoal Auxiliar Operador de Lavandaria Não 

594  Pessoal Auxiliar Operador de Máquinas 
Copiadoras e Calculadora 

Não 

595  Pessoal Auxiliar Operador de Máquinas 
Ligeiras 

Não 

596  Pessoal Auxiliar Operador de Máquinas 
Pesadas 

Não 



 117

Nº de 
ordem 

Grupo 
Profissional 

Carreira A 
extinguir 

597  Pessoal Auxiliar Operador de Microfilmagem Não 

598  Pessoal Auxiliar Operador de Rádio Não 

599  Pessoal Auxiliar Operador de Reprografia Não 

600  Pessoal Auxiliar Operador de Telex Não 

601  Pessoal Auxiliar Portageiro Sim 

602  Pessoal Auxiliar Praticante Desenhador Sim 

603  Pessoal Auxiliar Praticante Topógrafo Sim 

604  Pessoal Auxiliar Resineiro Sim 

605  Pessoal Auxiliar Roupeiro Não 

606  Pessoal Auxiliar Servente Sim 

607  Pessoal Auxiliar Servente de Cozinha ou 
Refeitório 

Não 

608  Pessoal Auxiliar Soprador de Artigos de 
Laboratório 

Não 

609  Pessoal Auxiliar Telefonista Não 

610  Pessoal Auxiliar Trabalhador Rural Não 

611  Pessoal Auxiliar Tractorista Sim 

612  Pessoal Auxiliar Tratador Apanhador de 
Animais 

Não 

613  Pessoal Auxiliar Tratador de Animais Não 

614  Pessoal Auxiliar Tricotadora Não 

615  Pessoal Auxiliar Tripeira Sim 

616  Pessoal Auxiliar Vigilante Não 

617  Pessoal Auxiliar Vigilante de Infantário e 
Jardim Infantil 

Não 

618  Pessoal Auxiliar Vigilante de Parques e 
Instalações Desportivas 

Não 

619  Pessoal Auxiliar Viveirista Não 

620  Pessoal Auxiliar Zelador Não 

621  Pessoal 
Administrativo 

Assistente Administrativo Não 

622  Pessoal 
Administrativo 

Assistente de Acção 
Educativa 

Não 

623  Pessoal 
Administrativo 

Assistente de Administração 
Escolar 

Não 

624  Pessoal 
Administrativo 

Ecónomo Sim 



 118

Nº de 
ordem 

Grupo 
Profissional 

Carreira A 
extinguir 

625  Pessoal 
Administrativo 

Fiscal Administrativo Não 

626  Pessoal 
Administrativo 

Oficial Codificação 
Vencimentos 

Não 

627  Pessoal 
Administrativo 

Tesoureiro Não 

628   Administração Hospitalar Não 

629   Ajudante Creche Jardim de 
Infância 

Sim 

630   Auxiliar de Educação Sim 

631   Condutor Empilhador Sim 

632   Copeiro Não 

633   Cortador Sim 

634   Costureira Sim 

635   Cozinheiro (Quadro Único) Sim 

636   Inspector Médico Não 

637   Jardineiro Sim 

638   Manipulador Não 

639   Maqueiro Sim 

640   Maquinista Marítimo Sim 

641   Marinheiro Não 

642   Meio Oficial Não 

643   Mestre Tráfego Local Sim 

644   Montador de Tempos Livres Sim 

645   Odontologista Não 

646   Oficial Especializado Não 

647   Oficial Fogueiro Sim 

648   Operador de Registo de 
Dados 

Sim 

649   Parteira Sim 

650   Primeiro Verificador Sim 

651   Técnico Profissional de 
Emergência Médica 

Não 

652   Vendedeira Embaladora Sim 
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653   Visitador Escolar Sim 
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ANEXO XI 
(Carreiras de regime especial, corpos especiais e categorias autónomas)
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Corpos Especiais 
 

Nº de ordem Grupo Profissional Carreira A extinguir 

1  Pessoal Técnico Superior Auditor (Trib. Contas) Não 

2  Pessoal Técnico Superior Consultor (Trib. Contas) Não 

3  Pessoal Técnico Superior Inspecção de Alto Nível  (MFAP) Não 

4  Pessoal Técnico Superior Inspecção Superior (ME) Não 

5  Pessoal Técnico Superior Técnico Verificador Superior (TContas) Não 

6  Pessoal Técnico Inspector  (SEF) Não 

7  Pessoal Técnico Técnico Verificador (Trib. Contas) Sim 

8  Pessoal Docente Docente da Educação Pré-Escolar e do 
Ensino Básico e Secundário 

Não 

9  Pessoal da Saúde Enfermagem  Não 

10  Pessoal da Saúde Médica de Clínica Geral Não 

11  Pessoal da Saúde Médica de Saúde Pública Não 

12  Pessoal da Saúde Médica Hospitalar 
2

 Não 

13  Pessoal da Saúde Médico dos ex-SMS Sim 

14  Pessoal da Saúde Técnico de Diagnóstico e Terapêutica
3

  Não 

15  Pessoal da Saúde Técnico Superior de Saúde
4

 Não 

16  Pessoal da Justiça Especialista Não 

17  Pessoal da Justiça Especialista Auxiliar Não 

18  Pessoal da Justiça Especialista Superior Não 

19  Pessoal da Justiça Especialista Superior de Medicina Legal Não 

20  Pessoal da Justiça Especialista-Adjunto Não 

21  Pessoal da Justiça Investigação Criminal Não 

22  Pessoal da Justiça Magistrado Judicial Não 

23  Pessoal da Justiça Medica Medicina Legal Não 

24  Pessoal da Justiça Segurança Não 

25  Pessoal da Justiça Técnico-Ajudante de Medicina Legal Não 

26  Militar das Forças Armadas Militar das Forças Armadas Não 

                                                 
2 A carreira médica hospitalar integra 40 especialidades médicas, com dotações de quadro autónomas.: 

Médica Hospitalar - Anatomia Patológica, Anestesiolo gia,  Cardiologia Pediátrica,  Cirurgia 
Cardio-Torácica,  Cirurgia Geral,  Cirurgia,  Dermatovenereologia,  Endocrinologia , Estomatologia 
Gastrenterologia,  Genética Médica,  Ginecologia/Obstetrícia,  Hematologia Clínica , 
Imunoalergologia,  Medicina do Trabalho , Medicina Física e de Reabilitação,  Medicina Interna, 
Medicina Nuclear,  Nefrologia,  Neurocirurgia,  Neurologia,  Neurorradiologia,  Oftalmologia , 
Oncologia Médica , Ortopedia , Otorrinolaringologia,  Patologia Clínica,  Pediatria , 
Pedopsiquiatria,  Pneumologia,  Psiquiatria,  Radiologia . Radioterapia , Reumatologia,  Urologia 

 
3 O corpo especial de técnico de diagnóstico e terapêutico integra  18 profissões com dotações de quadro 
Autónomas: 

Dietista,  Fisioterapeuta,  Higienista Ora, l Ortoptista , Ortoprotésico , Técnico de Análises 
Clínicas , Técnico de Anatomia,  Técnico de Audiologia,  Técnico de Cardiopneumologia,  
Técnico de Farmácia,  Técnico de Medicina Nuclear , Técnico de Neurofisiologia , Técnico de 
Próteses Dentárias,  Técnico de Radiologia,  Técnico de Radioterapia, Técnico de Saúde 
Ambiental , Terapeuta da Fala,  Terapeuta Ocupacional 

 
4 O corpo especial dosTécnicos Superiores de Saúde integra 9 profissões: 

Engenharia Sanitária,  Farmácia,  Física Hospitalar,  Genética,  Laboratório,  Medicina Nuclear , 
Nutrição,  Psicologia Clínica , Veterinária 
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27  Investigação Científica Investigação Científica Não 

28  Guardas Prisionais Corpo da Guarda Prisional Não 

29  Forças de Segurança Agente de Policia Não 

30  Forças de Segurança Chefe Não 

31  Forças de Segurança Investigação e Fiscalização (SEF) Sim 

32  Forças de Segurança Oficiais Não 

33  Forças de Segurança Oficial de Polícia Não 

34  Forças de Segurança Praças Não 

35  Forças de Segurança Sargentos Não 

36  Forças de Segurança Técnico (SIS) Não 

37  Forças de Segurança Técnico SIEDM) Não 

38  Forças de Segurança Técnico Profissional (SIS) Não 

39  Forças de Segurança Técnico Profissional SIEDM) Não 

40  Forças de Segurança Técnico Profissional de Apoio Geral 
(SIS/SIEDM) 

Não 

41  Forças de Segurança Técnico Profissional de Apoio Geral 
(SIS/SIEDM) 

Não 

42  Forças de Segurança Técnico Superior (SIS) Não 

43  Forças de Segurança Técnico Superior (SIEDM) Não 

44  Forças de Segurança Técnico de Segurança (SIS/SIEDM) Não 

45  Forças de Segurança Vigilância e Segurança (SEF) Não 

46  Docente Universitário Docente Universitário Não 

47  Docente do Ensino Superior 
Politécnico 

Docente do Ensino Superior Politécnico Não 

48  Diplomata Diplomática Não 

49  Bombeiros Sapadores Sapador Bombeiro Não 

50  --------- Técnico de Análises Químicas 
Toxicológicas Bromato 

Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carreiras de Regime Especial 
 

Nº de ordem Grupo Profissional Carreira A extinguir 

1  Pessoal Técnico Superior Administração Prisional  Não 

2  Pessoal Técnico Superior Consultor (CEJUR) Não 
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3  Pessoal Técnico Superior Especialista de Informática Não 

4  Pessoal Técnico Superior Gestão Tributária Não 

5  Pessoal Técnico Superior Inspecção Tributária Não 

6  Pessoal Técnico Superior Inspector Superior Não 

7  Pessoal Técnico Superior Inspector Superior de Aviação Civil Não 

8  Pessoal Técnico Superior Inspector Superior do Trabalho Não 

9  Pessoal Técnico Superior Investigador Tributário Não 

10  Pessoal Técnico Superior Técnico de Administração Fiscal Não 

11  Pessoal Técnico Superior Técnico Economista Superior Não 

12  Pessoal Técnico Superior Técnico Superior Aduaneiro Não 

13  Pessoal Técnico Superior Técnico Superior Aduaneiro de Laboratório Não 

14  Pessoal Técnico Superior Técnico Superior de Inspecção Não 

15  Pessoal Técnico Superior Técnico Superior de Orçamento e Conta Não 

16  Pessoal Técnico Superior Técnico Superior do Tesouro Não 

17  Pessoal Técnico Superior Técnico Superior Parlamentar Não 

18  Pessoal Técnico Profissional Adjunto Parlamentar Não 

19  Pessoal Técnico Profissional Analista Aduaneiro Auxiliar de Laboratório Não 

20  Pessoal Técnico Profissional Inspector Adjunto Não 

21  Pessoal Técnico Profissional Inspector Adjunto do Trabalho Não 

22  Pessoal Técnico Profissional Operador Parlamentar de Sistemas Não 

23  Pessoal Técnico Profissional Operador Psicotécnico Não 

24  Pessoal Técnico Profissional Secretário Aduaneiro Não 

25  Pessoal Técnico Profissional Subinspector Adjunto Espectáculos Direitos 
de Autor 

Não 

26  Pessoal Técnico Profissional Técnico de Administração Tributária 
Adjunto 

Não 

27  Pessoal Técnico Profissional Técnico de Finanças Não 

28  Pessoal Técnico Profissional Técnico de Orientação Escolar e Social Não 

29  Pessoal Técnico Profissional Técnico Profissional Analista Não 

30  Pessoal Técnico Profissional Técnico Profissional de Apoio Parlamentar Não 

31  Pessoal Técnico Profissional Técnico Profissional de Viação Não 

32  Pessoal Técnico Profissional Verificador Auxiliar Aduaneiro Não 

33  Pessoal Técnico Profissional Vigilante da Natureza Não 

34  Pessoal Técnico Analista Aduaneiro de Laboratório Não 

35  Pessoal Técnico Consultor (CEGER) Não 

36  Pessoal Técnico Inspector Técnico Não 

37  Pessoal Técnico Inspector Técnico do Trabalho Não 

38  Pessoal Técnico Programador Parlamentar Não 

39  Pessoal Técnico Provador Não 

40  Pessoal Técnico Técnica de Finanças Não 
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Nº de ordem Grupo Profissional Carreira A extinguir 

41  Pessoal Técnico Técnico Contabilista Não 

42  Pessoal Técnico Técnico de Apoio Não 

43  Pessoal Técnico Técnico de Fazenda Não 

44  Pessoal Técnico Técnico de Informática Não 

45  Pessoal Técnico Técnico de Inspecção de Aviação Civil Não 

46  Pessoal Técnico Técnico de Património Não 

47  Pessoal Técnico Técnico de Pilotagem de Portos Não 

48  Pessoal Técnico Técnico de Viação Não 

49  Pessoal Técnico Técnico Parlamentar Não 

50  Pessoal Técnico Técnico Verificador Aduaneiro Não 

51  Pessoal Portos Motorista Embarcação Salva-Vidas Não 

52  Pessoal Portos Pessoal de Convés Não 

53  Pessoal de Informática Arquivista de Suportes Sim 

54  Pessoal de Informática Controlador de Trabalhos Sim 

55  Pessoal de Informática Correspondente de Informática Sim 

56  Pessoal de Informática Monitor Sim 

57  Pessoal da Justiça Carreira dos Serviços do Ministério Público Não 

58  Pessoal da Justiça Carreira Judicial Não 

59  Pessoal da Justiça Conservador Não 

60  Pessoal da Justiça Notário Não 

61  Pessoal da Justiça Magistrado do Ministério Público Não 

62  Pessoal da Justiça Oficial de Justiça Não 

63  Pessoal da Justiça Pessoal Auxiliar Não 

64  Pessoal Auxiliar Guarda Florestal Não 

65  Pessoal Auxiliar Operador de Laboratório Sim 

66  Pessoal Administrativo Auxiliar de Contabilidade (DGO) Não 

67  Pessoal Administrativo Pessoal de Chefia-Serviços Externos do 
MNE 

Não 

68  Pessoal Administrativo Secretário Parlamentar Não 

69  Forças de Segurança Apoio à investigação e Fiscalização 
(SEF) 

Não 
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Categorias Isoladas 
 

Categorias Isoladas (BDAP - Cód. 999) 

GRUPO_PROFISSIONAL DESIGNAÇÃO DA CATEGORIA 
Pessoal Técnico Superior Assessora de Direcção 
Pessoal Técnico Superior Auditor 
Pessoal Técnico Superior Conselheiro 
Pessoal Técnico Superior Consultor 
Pessoal Técnico Superior Consultor Coordenador 
Pessoal Técnico Superior Consultor Principal 
Pessoal Técnico Superior Coordenador 
Pessoal Técnico Superior Coordenador Técnico Administrativo 
Pessoal Técnico Superior Formador 
Pessoal Técnico Superior Formador Ambiental 
Pessoal Técnico Superior Gerente Loja Cidadão 
Pessoal Técnico Superior Inspector Coordenador 
Pessoal Técnico Superior Inspector de Finanças Superior 
Pessoal Técnico Superior Médico do Trabalho 
Pessoal Técnico Superior Secretaria Técnica de Orquestra 
Pessoal Técnico Superior Sub-Gerente Loja Cidadão 
Pessoal Técnico Profissional 1º Oficial Interprete 
Pessoal Técnico Profissional 2º Motorista de Navio 
Pessoal Técnico Profissional 3º Ajudante 
Pessoal Técnico Profissional Acompanhador Musical 
Pessoal Técnico Profissional Adjunto Comando 
Pessoal Técnico Profissional Adjunto Secretario 
Pessoal Técnico Profissional Arquivista Técnico A (extinta) 
Pessoal Técnico Profissional Auxiliar Técnico Diag Terapêutica 2 Cl 
Pessoal Técnico Profissional Auxiliar Técnico Principal 
Pessoal Técnico Profissional Catalogador Analises Clínicas 
Pessoal Técnico Profissional Chefe Campo 
Pessoal Técnico Profissional Chefe de Palco 
Pessoal Técnico Profissional Chefe Serviços Almoxarifado 
Pessoal Técnico Profissional Chefe Serviços Apoio Geral 
Pessoal Técnico Profissional Chefe Serviços Fiscalização 
Pessoal Técnico Profissional Chefe Serviços Protocolo 
Pessoal Técnico Profissional Chefe Serviços Técnico Gerais 
Pessoal Técnico Profissional Chefe Trabalhos 1 Cl 
Pessoal Técnico Profissional Comandante B 
Pessoal Técnico Profissional Conservador Palácio Cristal 
Pessoal Técnico Profissional Controlador Coordenador 
Pessoal Técnico Profissional Controlador Produção 
Pessoal Técnico Profissional Desenhador Chefe 
Pessoal Técnico Profissional Director Estabelecimento 
Pessoal Técnico Profissional Director Museu Etnográfico 
Pessoal Técnico Profissional Electricista de Navio 
Pessoal Técnico Profissional Encarregado Secção 
Pessoal Técnico Profissional Encenador 
Pessoal Técnico Profissional Enfermeiro Auxiliar 2 Cl - Qei 
Pessoal Técnico Profissional Escanção 1 Cl 
Pessoal Técnico Profissional Heliografo 
Pessoal Técnico Profissional Inspector Examinador 1 Cl 
Pessoal Técnico Profissional Inspector Examinador Principal 
Pessoal Técnico Profissional Mecanografo Principal 
Pessoal Técnico Profissional Mestre de Pescas 
Pessoal Técnico Profissional Mestre Profissional 
Pessoal Técnico Profissional Monitor Educação Física 
Pessoal Técnico Profissional Oficial Piloto B 
Pessoal Técnico Profissional Operador de Laboratório A (extinta) 
Pessoal Técnico Profissional Organista 
Pessoal Técnico Profissional Piloto Aviador 
Pessoal Técnico Profissional Preparador 
Pessoal Técnico Profissional Preparador Analises Clínicas 
Pessoal Técnico Profissional Preparador Laboratório 
Pessoal Técnico Profissional Primeiro-Verificador Refeitório 
Pessoal Técnico Profissional Profissional Educação 
Pessoal Técnico Profissional Profissional Saúde Publica 
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Categorias Isoladas (BDAP - Cód. 999) 

GRUPO_PROFISSIONAL DESIGNAÇÃO DA CATEGORIA 
Pessoal Técnico Profissional Regente 
Pessoal Técnico Profissional Revisor Filmes 
Pessoal Técnico Profissional Revisor Filmes Principal 
Pessoal Técnico Profissional Solicitador 
Pessoal Técnico Profissional Técnico Apoio 
Pessoal Técnico Profissional Técnico Auxiliar Saúde Publica 
Pessoal Técnico Profissional Técnico Electromedicina 1 Cl 
Pessoal Técnico Profissional Técnico Principal de Diagnóstico e Terapêutica (extinta) 
Pessoal Técnico Profissional Técnico Profissional Vigilância 
Pessoal Técnico Profissional Técnico Relações Exteriores 
Pessoal Técnico Profissional Verificador de Produtos da Pesca Especialista 
Pessoal Técnico Profissional Verificador de Produtos da Pesca Especialista Principal 
Pessoal Técnico Profissional Vigilante da Natureza 
Pessoal Técnico Profissional Visitador Escolar 
Pessoal Técnico Profissional Visitador Sanitário 
Pessoal Técnico 1º Concertino 
Pessoal Técnico 2º Concertino 
Pessoal Técnico Adjunto Director Serviços 
Pessoal Técnico Assistente de Concertino 
Pessoal Técnico Chefe de Naipe 
Pessoal Técnico Chefe Maquinas 
Pessoal Técnico Encarregado Orquestra 
Pessoal Técnico Encarregado Trabalhos 
Pessoal Técnico Geómetra 
Pessoal Técnico Gerente 
Pessoal Técnico Inspector Técnico Adjunto 
Pessoal Técnico Inspector Técnico de Pescas 
Pessoal Técnico Inspector-Adjunto de 3ª Classe 
Pessoal Técnico Instrutor Educação Física 
Pessoal Técnico Liquidador Tributário de 1ª Classe (extinta) 
Pessoal Técnico Liquidador Tributário de 2ª Classe (extinta) 
Pessoal Técnico Liquidador Tributário Principal (extinta) 
Pessoal Técnico Maestro Director 
Pessoal Técnico Prospector 
Pessoal Técnico Secretaria 
Pessoal Técnico Solista A 
Pessoal Técnico Solista B 
Pessoal Técnico Subdirector - Ministério Ciência Tecnologia 
Pessoal Técnico Supervisor Tributário (extinta) 
Pessoal Técnico Técnico Administrativo 
Pessoal Técnico Técnico Braille 
Pessoal Técnico Técnico de Iluminação 
Pessoal Técnico Técnico de Palco 
Pessoal Técnico Técnico de Produção 
Pessoal Técnico Técnico de Som 
Pessoal Técnico Técnico Educação Administração Local 
Pessoal Técnico Técnico Tributário de 1ª Classe (extinta) 
Pessoal Técnico Técnico Tributário de 2ª Classe (extinta) 
Pessoal Técnico Tuttis 
Pessoal Portos Chefe Secção - Pessoal Portos 
Pessoal Portos Chefe Sector - Pessoal Portos 
Pessoal Portos Chefe Serviços - Pessoal Portos 
Pessoal Portos Chefe Subsecção - Pessoal Portos 
Pessoal Portos Coordenador Serviços Marítimos 
Pessoal Portos Encarregado Pessoal Marítimo 
Pessoal Portos Fiscal Obras Apetrechamento Portuários 
Pessoal Operário Auxiliar Agrícola 
Pessoal Operário Auxiliar Manutenção 
Pessoal Operário Auxiliar Mecânico Auto 
Pessoal Operário Capataz 
Pessoal Operário Capataz Agrícola 
Pessoal Operário Carregador 
Pessoal Operário Chefe Fotolitografia 
Pessoal Operário Chefe Oficinas Encadernação 
Pessoal Operário Chefe Oficinas Gráficas 
Pessoal Operário Colocador 3 Cl 
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Categorias Isoladas (BDAP - Cód. 999) 

GRUPO_PROFISSIONAL DESIGNAÇÃO DA CATEGORIA 
Pessoal Operário Contramestre 
Pessoal Operário Decapador A (extinta) 
Pessoal Operário Destilador 
Pessoal Operário Empregado Convés Navio 
Pessoal Operário Encadernador Dourador 
Pessoal Operário Encadernador Especial 
Pessoal Operário Encarregado 
Pessoal Operário Encarregado Geral 
Pessoal Operário Encarregado Oficinas 
Pessoal Operário Fogueiro Serralheiro A (extinta) 
Pessoal Operário Maioral 
Pessoal Operário Maquinista 
Pessoal Operário Maquinista 2 Cl 
Pessoal Operário Marinheiro 
Pessoal Operário Meio Oficial Bate Chapas 
Pessoal Operário Meio Oficial Canalizador 
Pessoal Operário Meio Oficial Carpinteiro 
Pessoal Operário Meio Oficial Construção Civil 
Pessoal Operário Meio Oficial Cortador 
Pessoal Operário Meio Oficial Electricista 
Pessoal Operário Meio Oficial Encarregado Impressão 
Pessoal Operário Meio Oficial Fogueiro 
Pessoal Operário Meio Oficial Maquinas Estacões Tratamento Efluente 
Pessoal Operário Meio Oficial Mec Electricista 
Pessoal Operário Meio Oficial Mecânico 
Pessoal Operário Meio Oficial Operador Frio 
Pessoal Operário Meio Oficial Pedreiro 
Pessoal Operário Meio Oficial Pintor Auto 
Pessoal Operário Meio Oficial Serralheiro 
Pessoal Operário Mestre Obras 
Pessoal Operário Mestre Oficina 
Pessoal Operário Oficial Especialista Bate-Chapas 
Pessoal Operário Oficial Especialista Canalizador 
Pessoal Operário Oficial Especialista Carpinteiro 
Pessoal Operário Oficial Especialista Const Pedreiro 
Pessoal Operário Oficial Especialista Construção Civil 
Pessoal Operário Oficial Especialista Cortador 
Pessoal Operário Oficial Especialista Electricista 
Pessoal Operário Oficial Especialista Fogueiro 
Pessoal Operário Oficial Especialista Lubrificador 
Pessoal Operário Oficial Especialista Maquinas Estacões Tratamento Efluente 
Pessoal Operário Oficial Especialista Mecânico 
Pessoal Operário Oficial Especialista Mecânico Auto 
Pessoal Operário Oficial Especialista Mecânico Electricista 
Pessoal Operário Oficial Especialista Operador Frio 
Pessoal Operário Oficial Especialista Pintor Auto 
Pessoal Operário Oficial Especialista Serralheiro 
Pessoal Operário Oficial Especializado 
Pessoal Operário Oficial Gráfico 2 Cl 
Pessoal Operário Operador de Microfilme de 1ª Classe 
Pessoal Operário Operador de Microfilme de 2ª Classe 
Pessoal Operário Operador de Microfilme Principal 
Pessoal Operário Operador Imagem Principal 
Pessoal Operário Operário 
Pessoal Operário Operário Carpinteiro Classe A 
Pessoal Operário Operário Especializado 
Pessoal Operário Operário indiferenciado A (extinta) 
Pessoal Operário Operário Pedreiro Classe Especial 
Pessoal Operário Operário Serralheiro Mecânico 
Pessoal Operário Serralheiro Civil A (extinta) 
Pessoal Operário Serralheiro Mecânico A (extinta) 
Pessoal Operário Serralheiro Mecânico Especialidade A (extinta) 
Pessoal Operário Torneiro Fabril Serralheiro A (extinta) 
Pessoal Operário Torneiro Mecânico A (extinta) 
Pessoal Operário Transportador 
Pessoal Operário Tratador Animais 
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Categorias Isoladas (BDAP - Cód. 999) 

GRUPO_PROFISSIONAL DESIGNAÇÃO DA CATEGORIA 
Pessoal Operário Tratador Animais Estagiário 
Pessoal Operário Vigia Navio 
Pessoal Docente Acompanhante Pratica Pedagógica 
Pessoal Docente Encarregado Trabalhos 
Pessoal Docente Monitor Do Cptv 
Pessoal Docente Professor 
Pessoal Docente Professor 1 Categoria 
Pessoal Docente Professor 2 Categoria 
Pessoal Docente Professor 3 Grupo 
Pessoal Docente Professor 4 Grupo 
Pessoal Docente Professor Dactilografia 
Pessoal Docente Professor Efectivo (Ex-Era) 
Pessoal Docente Professor Ensino Técnico 
Pessoal Docente Professor-Coordenador 
Pessoal Docente Regente Escolar 
Pessoal Docente Regente Internato Provisório  (Ex-Era) 
Pessoal Docente Regente Trabalho Efectivo 
Pessoal Docente Regente Trabalho Provisório 
Pessoal Dirigente ou de Chefia Director 
Pessoal Diplomático Chanceler 
Pessoal Diplomático Chefe de Missão 
Pessoal Diplomático Cônsul 
Pessoal Diplomático Cônsul Adjunto 
Pessoal Diplomático Cônsul Geral 
Pessoal Diplomático Vice-cônsul 
Pessoal de Justiça Assessor do Provedor de Justiça 
Pessoal de Investigação Auditor do Bolseiro de Investigação 
Pessoal de Investigação Investigador Convidado 
Pessoal de Investigação Investigador Especialista 
Pessoal Auxiliar Adjunto Administrador Posto Timor 
Pessoal Auxiliar Agente 1 Cl (Qga) 
Pessoal Auxiliar Agente 2 Cl (Qga) 
Pessoal Auxiliar Agente Sanitário 2 Cl 
Pessoal Auxiliar Agente Técnico Sanitário 
Pessoal Auxiliar Ajudante 
Pessoal Auxiliar Ajudante - Instituto Emprego Formação Profissional 
Pessoal Auxiliar Ajudante Campo 
Pessoal Auxiliar Ajudante de Motorista sem Carta 
Pessoal Auxiliar Ajudante Desenhador 
Pessoal Auxiliar Ajudante Encarregado 
Pessoal Auxiliar Ajudante Fiel Armazém 
Pessoal Auxiliar Ajudante Motorista 
Pessoal Auxiliar Ajudante Pecuária 2 Cl 
Pessoal Auxiliar Ajudante Prospecção Parasitologica 
Pessoal Auxiliar Alveitar 
Pessoal Auxiliar Arquivista de 1ª Classe (extinta) 
Pessoal Auxiliar Arquivista de 2ª Classe (extinta) 
Pessoal Auxiliar Auxiliar Cozinha 
Pessoal Auxiliar Auxiliar de Enfermagem 
Pessoal Auxiliar Auxiliar de Segurança 
Pessoal Auxiliar Auxiliar Ensaios 
Pessoal Auxiliar Auxiliar Luta 
Pessoal Auxiliar Auxiliar Professor Corte Lavoures 
Pessoal Auxiliar Auxiliar Refeitório 
Pessoal Auxiliar Auxiliar Regente Lar 
Pessoal Auxiliar Auxiliar Rouparia 
Pessoal Auxiliar Auxiliar Secretaria 3 Cl 
Pessoal Auxiliar Auxiliar Serviços Domésticos 
Pessoal Auxiliar Auxiliar Serviços Gerais 
Pessoal Auxiliar Auxiliar Social 
Pessoal Auxiliar Auxiliar Técnico Agricultura Pecuária 
Pessoal Auxiliar Auxiliar Técnico Natação 
Pessoal Auxiliar Auxiliar Verificação 2 Cl 
Pessoal Auxiliar Banheiro 
Pessoal Auxiliar Capataz Serviço Limpeza 
Pessoal Auxiliar Carroceiro 
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Categorias Isoladas (BDAP - Cód. 999) 

GRUPO_PROFISSIONAL DESIGNAÇÃO DA CATEGORIA 
Pessoal Auxiliar Chefe Armazém Deposito 
Pessoal Auxiliar Chefe Cozinha 
Pessoal Auxiliar Chefe de Policia Florestal (Lisboa) 
Pessoal Auxiliar Chefe de Serviços Auxiliares 
Pessoal Auxiliar Chefe de Serviços Gerais 
Pessoal Auxiliar Chefe Sector 
Pessoal Auxiliar Chefe Serviços Limpeza 
Pessoal Auxiliar Chefe Transportes Mecânicos 
Pessoal Auxiliar Condutor Automóveis 2 Cl 
Pessoal Auxiliar Condutor Empilhador 
Pessoal Auxiliar Condutor Obras 
Pessoal Auxiliar Conferente 
Pessoal Auxiliar Conservador Material Cirúrgico 
Pessoal Auxiliar Correio 
Pessoal Auxiliar Embalador 
Pessoal Auxiliar Empregado Auxiliar 
Pessoal Auxiliar Empregado Balneário 
Pessoal Auxiliar Empregado Cantina 
Pessoal Auxiliar Empregado Diferenciado 
Pessoal Auxiliar Empregado Geral 
Pessoal Auxiliar Encarregado Arquivo 
Pessoal Auxiliar Encarregado Câmara Escura 
Pessoal Auxiliar Encarregado Canil 
Pessoal Auxiliar Encarregado Cemitério 
Pessoal Auxiliar Encarregado Construção/Manutenção Instala coes 
Pessoal Auxiliar Encarregado de Brigada de  Limpa-Colectores 

Pessoal Auxiliar 
Encarregado de Coordenação do Pessoal Auxiliar de Acção 
Educativa (Escolas) 

Pessoal Auxiliar Encarregado de Internato 
Pessoal Auxiliar Encarregado de Parques Desportivos e ou Recreativos 

Pessoal Auxiliar 
Encarregado de Parques Maquinas, de Viaturas Automóveis 
ou de Transportes 

Pessoal Auxiliar Encarregado de Pessoal Auxiliar 
Pessoal Auxiliar Encarregado de Residência 
Pessoal Auxiliar Encarregado de Serviços Gerais 
Pessoal Auxiliar Encarregado Exploração 
Pessoal Auxiliar Encarregado Garagem 
Pessoal Auxiliar Encarregado Instalacões 
Pessoal Auxiliar Encarregado Instalações 
Pessoal Auxiliar Encarregado Limpeza 
Pessoal Auxiliar Encarregado Lubrificação Instalações Mecânicas/Eléctricas 
Pessoal Auxiliar Encarregado Mercado 
Pessoal Auxiliar Encarregado Movimento 
Pessoal Auxiliar Encarregado Parque Reprografico 
Pessoal Auxiliar Encarregado Parques Viat Automóveis 
Pessoal Auxiliar Encarregado Pessoal Domestico 
Pessoal Auxiliar Encarregado Refeitório 
Pessoal Auxiliar Encarregado Sector 
Pessoal Auxiliar Encarregado Serviços Automóvel 
Pessoal Auxiliar Encarregado Serviços Domésticos 
Pessoal Auxiliar Encarregado Serviços Higiene Limpeza 
Pessoal Auxiliar Encarregado Supermercado 
Pessoal Auxiliar Encarregado Transportes 
Pessoal Auxiliar Enfermeiro de 3ª Classe 
Pessoal Auxiliar Escrivão 3 Cl 
Pessoal Auxiliar Estafeta A (extinta) 
Pessoal Auxiliar Extensionista 
Pessoal Auxiliar Fiel Ferramenteiro 
Pessoal Auxiliar Fiscal Leitura Cobrança 
Pessoal Auxiliar Formador - Ensino Superior 
Pessoal Auxiliar Governante Residência 
Pessoal Auxiliar Guarda 
Pessoal Auxiliar Guarda 1 Cl 
Pessoal Auxiliar Guarda 2 Cl 
Pessoal Auxiliar Guarda Armazém 
Pessoal Auxiliar Guarda Fios 2 Cl 
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Categorias Isoladas (BDAP - Cód. 999) 

GRUPO_PROFISSIONAL DESIGNAÇÃO DA CATEGORIA 
Pessoal Auxiliar Guarda Fiscal 1 Cl 
Pessoal Auxiliar Guarda Repartição Provincial Timor 
Pessoal Auxiliar Guarda Rios 
Pessoal Auxiliar Guarda Sanidade Pecuária 2 Cl 
Pessoal Auxiliar Interprete 
Pessoal Auxiliar Jornaleiro 
Pessoal Auxiliar Lavadeira 
Pessoal Auxiliar Marinheiro Tráfego Fluvial 
Pessoal Auxiliar Mestre 
Pessoal Auxiliar Mestre Embarcação 
Pessoal Auxiliar Mestre Tráfego Fluvial 
Pessoal Auxiliar Microcopista 
Pessoal Auxiliar Monitor de Internato 
Pessoal Auxiliar Monitor Escolar 
Pessoal Auxiliar Monitor Lar 
Pessoal Auxiliar Monitor Vigilante 2 Cl 
Pessoal Auxiliar Mordomo 
Pessoal Auxiliar Motociclista 
Pessoal Auxiliar Motorista Prat Tráfego Fluvial 
Pessoal Auxiliar Oficial de Diligencias 
Pessoal Auxiliar Oficial Porteiro 
Pessoal Auxiliar Operador de Telex (extinta) 
Pessoal Auxiliar Operador Equip Auto 
Pessoal Auxiliar Operador Maquinas Auxiliar 
Pessoal Auxiliar Operador Rádio 
Pessoal Auxiliar Porta Miras de 1ª ou 2ª Classe (extinta) 
Pessoal Auxiliar Praticante de Desenho 
Pessoal Auxiliar Praticante de Topografo 
Pessoal Auxiliar Primeiro Verificador 
Pessoal Auxiliar Radiotelegrafista 2 Cl 
Pessoal Auxiliar Revisor deTransportes Colectivos 
Pessoal Auxiliar Servente Armazém 
Pessoal Auxiliar Servente Cantina 
Pessoal Auxiliar Serventuário 
Pessoal Auxiliar Subchefe Bombeiros 
Pessoal Auxiliar Subchefe de Policia Florestal (Lisboa) 
Pessoal Auxiliar Subchefe Sector 
Pessoal Auxiliar Telefonista Qualificada A (extinta) 
Pessoal Auxiliar Trabalhador Armazém 
Pessoal Auxiliar Trabalhador Limpeza 
Pessoal Auxiliar Trabalhador Rural 
Pessoal Auxiliar Transcritor Braille 
Pessoal Auxiliar Tripulante 
Pessoal Auxiliar Vaqueiro Ordenhador 
Pessoal Auxiliar Vendedeira Embaladora 
Pessoal Auxiliar Visitadora 
Pessoal Auxiliar Zelador 
Pessoal Administrativo Adjunto Administrativo 
Pessoal Administrativo Adjunto Chefe Secção 
Pessoal Administrativo Adjunto de  Conservador/Notário 
Pessoal Administrativo Adjunto Secretaria 
Pessoal Administrativo Ajudante Notariado 
Pessoal Administrativo Arquivista 
Pessoal Administrativo Auxiliar Técnico Contas 
Pessoal Administrativo Calculador Verificador 
Pessoal Administrativo Cartorario 
Pessoal Administrativo Escriturario-dactilografo (extinta) 
Pessoal Administrativo Fiscal Administrativo 1 Cl 
Pessoal Administrativo Fiscal Administrativo 2 Cl 
Pessoal Administrativo Fiscal Administrativo Principal 
Pessoal Administrativo Recepcionista Principal 
Pessoal Administrativo Revisor 
Pessoal Administrativo Secretaria de Direcção 
Pessoal Administrativo Secretario do Director-Geral 
Pessoal Administrativo Técnico Administrativo 
Pessoal Administrativo Tesoureiro de 1ª Classe (extinta) 
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Categorias Isoladas (BDAP - Cód. 999) 

GRUPO_PROFISSIONAL DESIGNAÇÃO DA CATEGORIA 
Pessoal Administrativo Tesoureiro de 2ª Classe (extinta) 
Pessoal Administrativo Tesoureiro de Alfandega 
Pessoal Administrativo Tesoureiro Principal (extinta) 
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ANEXO XII 
(Carreiras legalmente previstas em regime de contrato individual de trabalho) 
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CARREIRAS LEGALMENTE PREVISTAS EM REGIME DE CONTRATO 

INDIVIDUAL DE TRABALHO (CIT) 

Serviço / 
Organismo 
(Diploma) 

Carreiras Observações ao regime de carreira 

Secretaria-Geral da 
Presidência da 
República 
• Decreto-Lei 

15/2006, de 
25.01.2006 

• Despacho 
3910/2006 (DR, II 
Série, nº 36, de 
20.02.206) 

• Técnico superior de 
arquivo 

• Técnico superior de 
museologia 

• Técnico superior na 
área de relações 
públicas (nacional e 
internacional) 

• Técnico superior na 
área de gestão 

• Técnico superior na 
área de tradução de 
estudos e pareceres 

• Técnico de informática 
• Técnico profissional na 

área de planeamento e 
gestão 

• Técnico profissional na 
área de secretariado 

 

• Criação de um quadro de CIT com 18 lugares em 
paralelo com o de função pública 

• Provimento segundo a ordenação da lista de 
classificação final 

• Contratação apenas após o decurso do prazo de 
interposição de recursos hierárquico da 
homologação da lista de classificação final ou da 
sua decisão (se interposto) 

• Integração de todos os trabalhadores em CIT numa 
das categorias profissionais previstas de acordo com 
as habilitações literárias e profissionais e de acordo 
com o conteúdo funcional 

• Em regra, a integração efectua-se no escalão mais 
baixo da categoria de base da respectiva carreira 

• Carreiras/categorias equiparadas às do regime geral 
da função pública 

• Possibilidade excepcional de ingresso em escalão ou 
categoria mais elevados, atendendo à especificidade 
das funções a exercer e à experiência ou 
qualificação profissional 

•  Período experimental (no inicio da execução do 
contrato) 
- previsto no CT para contratos a termo 
- de 180 (carreira técnica superior) ou 90 dias 
(restantes carreiras) 

• Carreiras que se desenvolvem por categorias que 
comportam níveis e escalões 

• Conteúdo funcional (genérico e específico) das 
diversas carreiras e categorias consta do 
regulamento interno 

• Avaliação de desempenho rege-se pelo SIADAP 
• Regime da valorização profissional, a regulamentar, 

inclui a formação, reclassificação, recolocação e 
reconversão 

• A promoção efectua-se para a categoria 
imediatamente superior e depende dos resultados da 
avaliação de desempenho nos termos da legislação 
em vigor para a Administração Pública 

• Promoção para o nível 1 e escalão 1 ou para aquele 
a que corresponda o índice mais aproximado se já 
auferir remuneração igual ou superior, ou para o 
escalão seguinte se a remuneração fosse superior em 
caso de progressão 

• Possibilidade de promoção por mérito com base na 
avaliação do desempenho nos termos da lei vigente 
para os funcionários e agentes 

• Progressão nas categorias faz-se por mudança de 
escalão e depende da avaliação do mérito no âmbito 
do sistema de avaliação de desempenho aplicável 
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Serviço / 
Organismo 
(Diploma) 

Carreiras Observações ao regime de carreira 

aos trabalhadores da Adm. Pública 
• Contagem do tempo de serviço efectivo desde o 

início de funções à cessação do contrato, apurando-
se a antiguidade na carreira e categoria pela 
contagem do tempo de permanência depois de 
efectuados os devidos descontos 

• Remuneração integrada pela remuneração base 
correspondente à respectiva categoria 

• Subsidio de refeição igual ao da Adm. Pública 
• Actualização da tabela remuneratória de acordo com 

a % fixada para a Adm. Pública 
Autoridade de 
Segurança 
Alimentar e 
Económica (ASAE) 
• Decreto-Lei nº 

237/2005, de 30.12 

• Todas as carreiras a 
prever no respectivo 
quadro, excepto as de 
inspecção 

• Mapa a ajustar periodicamente à medida que se 
extinguirem os lugares do quadro da função pública, 
sendo dada a possibilidade de opção (irrevogável) 
pelo CIT a todos os funcionários que não estejam 
integrados nas carreiras de inspecção 

Instituto Nacional 
de Emergência 
Médica (INEM) 
• Despacho 

Normativo 
46/2005, de 19.09 

• Despacho conjunto 
419/2005  (DR, II 
Série, nº122, de 
28.06.2005 

• Decreto-Lei nº 
167/2003, de 29.07 

• Médica 
• De enfermagem 
• De técnico superior 
• De informática 
• Técnico profissional 
• De técnico 

administrativo 
• Operativa 
• De fiel de armazém 
• De motorista  
• De auxiliar 
• De telefonista 
• De técnico de 

telecomunicações de 
emergência 

• De técnico operador de 
telecomunicações de 
emergência 

• De técnico de 
ambulância de 
emergência 

 

• Pessoal sujeito ao regime jurídico de CIT com 
quadro residual de função pública para os 
funcionários que não optaram 

• Integração do pessoal que optou pelo CIT na mesma 
carreira ou na mais aproximada 

• Período experimental (no inicio do contrato) 
- previsto no CT para contratos a termo 
- de 180 (carreiras médica, de enfermagem e técnica 

superior) ou 90 dias (restantes carreiras) 
• Carreiras de acordo com as habilitações literárias 

exigíveis, desenvolvidas por categorias, 
comportando vários escalões a que correspondem 
remunerações diversas 

• Conteúdo funcional (genérico e específico) das 
diversas carreiras e categorias consta de 
regulamento interno 

• Promoção para a categoria imediatamente superior 
dependente da permanência de 3 anos na anterior 
com avaliação de desempenho de Bom 

• Possibilidade de redução em 12 meses do tempo de 
permanência na categoria anterior aos titulares de 
mestrado ou doutoramento de interesse para o 
INEM que tenham obtido avaliação de desempenho 
de Muito Bom no 1º ano de permanência na 
categoria 

• Possibilidade de promoção por mérito com base na 
avaliação de desempenho nos termos da lei 

• Progressão em cada categoria faz-se por mudança de 
escalão e efectua-se por avaliação do mérito no 
âmbito do sistema de avaliação e pressupõe 
permanência de 3 anos no escalão anterior 

• A avaliação de desempenho de Excelente permite a 
progressão nas carreiras horizontais e a promoção 
nas verticais com 2 anos de permanência no escalão 
anterior 
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Serviço / 
Organismo 
(Diploma) 

Carreiras Observações ao regime de carreira 

• Contagem do tempo de serviço efectivo desde o 
início de funções à cessação do contrato, apurando-
se a antiguidade na carreira e categoria pela 
contagem do tempo de permanência depois de 
efectuados os devidos descontos 

• Actualização da tabela remuneratória de acordo com 
a % fixada para a função pública 

Casa Pia de Lisboa, 
IP 
• Despacho conjunto 

786/2005, de 14.09 

• Técnico de Educação • Recrutamento e admissão com respeito pelas 
normas legais aplicáveis de entre indivíduos com a 
habilitação em área de formação adequada ao 
conteúdo funcional da categoria/carreira 

• Período experimental de 1 ano com remuneração 
própria, que pode ser dispensado aos trabalhadores 
que em contrato a termo tenham desempenhado as 
funções por período igual ou superior 

Instituto dos 
Mercados de Obras 
Públicas e 
Particulares e do 
Imobiliário 
(IMOPPI) 
• Anúncio nº 

129/2005 (DR, II 
Série, nº 151, de 
08.08.2005) 

• Decreto-Lei nº 
339-A/2001, de 
31.12 

• Decreto-Lei nº 
60/99, de 02.03 

• Técnico Superior 
• Inspecção superior 
• Técnica 
• De assistente 
• De apoio geral 

• O regime de cit inclui o pessoal que desempenhe 
funções de inspecção e fiscalização para o qual se 
prevê os necessários poderes de autoridade e as 
prerrogativas de que goza no exercício dessas 
funções 

• Em regra, as admissões efectuam-se pelo lugar do 
início da carreira, podendo excepcionalmente 
ocorrer para nível diferente por reconhecida 
necessidade funcional e perfil do candidato 

• Período experimental 
- de 30 ou 15 dias para os contratos a termo de 
duração superior ou inferior a 6 meses, 
respectivamente 
- de 60 (carreira de apoio geral), 90 (carreira de 
assistente) ou 180 dias (restantes carreiras) para os 
contratos por tempo indeterminado, relevando para 
efeitos de contagem de tempo na carreira 

• Classificação de todos os trabalhadores numa das 
categorias profissionais do regulamento de acordo 
com as funções desempenhadas 

• Outras designações profissionais que possam vir a 
ser atribuídas devem ser equiparadas às previstas no 
regulamento quer para efeitos de enquadramento 
quer de remuneração 

• As carreiras integram as diversas categorias 
profissionais que compreendem um ou mais 
escalões profissionais e têm por base as exigências 
das tarefas desempenhadas, a formação profissional 
e os conhecimentos teóricos necessários, o grau de 
autonomia das decisões, o tempo de prática e 
aprendizagem necessários e o esforço físico e 
mental 

• Exercício em regime de comissão de serviço dos 
cargos de direcção e chefia e, eventualmente, das 
funções de secretariado 

• Contagem na carreira do tempo de exercício de 
funções em comissão de serviço com bonificação 
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Serviço / 
Organismo 
(Diploma) 

Carreiras Observações ao regime de carreira 

(25%) para efeitos de progressão na carreira 
• Possibilidade de manutenção do direito à 

remuneração base auferida nas funções exercidas 
em comissão de serviço (se durante 6 ou mais anos 
consecutivos) até à sua absorção pela remuneração 
da respectiva categoria profissional 

• Remuneração base determinada por tabela salarial 
composta por 6 escalões por categoria (A, B, C, D, 
E, F), a que correspondem níveis que se repetem em 
diferentes escalões de outras categorias. 
Para as situações de estágio há uma remuneração 
própria 

• Subsidio de refeição superior em 50% ao da função 
pública 

• Subsidio mensal de 20% da remuneração base para 
os trabalhadores que exercem funções de inspecção 

• Abono para falhas entre 15 a 20% do nível 1 da 
tabela salarial 

• Subsidio de representação até 50% do nível 1 da 
tabela salarial 

• Actualização anual das retribuições na % da função 
pública 

• Promoção por concurso após a permanência na 
categoria inferior de um mínimo de anos com 
determinada classificação 

• Previsão de estágio para ingresso nas carreiras 
técnica superior, de inspecção superior e técnica 

• Promoção faz-se para o escalão 1 ou superior e 
depende da existência de vaga, de concurso e da 
prestação de serviço na categoria imediatamente 
anterior pelo tempo e com a classificação de serviço 
previstas ou com base no mérito decorrido metade 
do tempo previsto 

• Progressão implica mudança de escalão e depende 
da permanência de 3 anos no escalão anterior com 
classificação superior a não satisfatório 

Pessoal não docente 
dos 
estabelecimentos 
públicos da 
educação pré-
escolar e dos 
ensinos básico e 
secundário 
• Decreto-Lei nº 

184/2004, de 29.07 
• Portaria 601/2005, 

de 19.07.2005 

• Assistente de 
administração escolar 

• Auxiliar de acção 
educativa 

• Cozinheiro 

• O regime do CIT passa a ser genericamente aplicado 
ao pessoal admitido a título definitivo após o início 
da vigência do Decreto-Lei nº 184/2004 

Instituto de 
Investigação 
Científica Tropical, 
IP 

• Conselheiros 
consultores e curadores 
de património 

• Possibilidade de recorrer a especialistas ou 
individualidades por CIT ou contratação de serviços 
externos  



 137

Serviço / 
Organismo 
(Diploma) 

Carreiras Observações ao regime de carreira 

• Despacho 
Normativo nº 
32/2005, de 
24.06.2005 

Agência para a 
Sociedade do 
Conhecimento, IP 
(UMIC) 
• Despacho 

Normativo nº 
13/2005, de 21.02 

• Portaria nº 
205/2005, de 21.02 

• Decreto-Lei nº 
16/2005, de 18.01 

• Consultor (de gestão e 
acompanhamento de 
projectos ou de 
tecnologia) 

• Assessor (de gestão e 
acompanhamento de 
projectos ou de 
tecnologia) 

• Especialista (de gestão 
e acompanhamento de 
projectos ou de 
tecnologia) 

• Técnico de 
contabilidade 

• Técnico de gestão 
financeira 

• Técnico de apoio 
informático 

• Secretariado 
• Administrativo 
• Motorista 

• Pessoal em regime de contrato individual de 
trabalho ou com vínculo à função pública mas a 
exercer funções nesse regime mediante acordo de 
cedência especial ou ocasional 

• Quadro de pessoal específico para o pessoal em 
regime de CIT 

• Grupos profissionais estabelecidos de acordo com as 
áreas de actuação da UMIC, os quais enquadram um 
conjunto de actividades que são objecto de contrato 

• Na admissão exige-se o perfil, as qualificações e a 
experiência adequadas à função e à natureza do 
trabalho a desenvolver, podendo fazer-se para 
escalões superiores 

• Período experimental no início do contrato de 
acordo com a lei 

• Caracterização das funções e das correspondentes 
exigências consta do regulamento de carreiras 

• Evolução na carreira dependente do mérito 
evidenciado na avaliação anual de desempenho e 
faz-se mediante a progressão a escalão superior da 
escala remuneratória fixada para a respectiva 
actividade 

• Progressão condicionada a 3 anos de Bom, 2 de 
Muito Bom ou à avaliação de desempenho de 
Excelente 

• Possibilidade de atribuição de benefícios ou formas 
de reconhecimento do mérito profissional, no final 
de cada ano, aos trabalhadores com avaliação de 
desempenho de pelo menos Muito Bom, conforme 
política de prémios a constar de regulamento interno 

• Tabela salarial estruturada por escalões identificados 
por letras e que dependendo das actividades podem 
comportar 1, 3, 4 ou 6 escalões, correspondendo a 
escala mais extensa às funções de apoio 
especializado e a menos extensa às de administração 
geral 

• Subsídio de refeição com um valor próximo do 
dobro do praticado na função pública 

• Cargo de direcção administrativa e financeira 
exercido em regime de comissão de serviço do CT 

Comissão Nacional 
de Protecção de 
Dados (CNPD) 
• Lei nº 43/2004, de 

18.08 

• Consultor • Carreira estruturada em 3 categorias, aplicando-se à 
promoção e progressão as regras da carreira técnica 
superior 

• Os lugares podem ser providos por funcionários 
públicos em regime de requisição por tempo 
indeterminado, requisição ou destacamento ou por 
não vinculados à Administração Pública em CIT 

• Possibilidade de recrutamento directo para a 
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Serviço / 
Organismo 
(Diploma) 

Carreiras Observações ao regime de carreira 

categoria de topo (consultor-coordenador) se os 
candidatos tiverem a qualificação e experiência 
adequada para o efeito e também para categoria 
inferior (consultor-adjunto) caso não se justifique o 
recrutamento para consultor 

• A tabela salarial é composta por três escalões a que 
correspondem índices salariais da função pública, 
exceptuando o consultor-adjunto que tem apenas um 
índice e escalão 

Instituto para a 
Gestão das Lojas do 
Cidadão (IGLC) 
• Decreto-Lei nº 

302/99, de 06.08 
 

• Categorias e carreiras 
análogas às existentes 
na Administração 
directa 

• Categorias de gerente e 
subgerente 

• Exigência das mesmas qualificações e/ou 
qualificações para o ingresso e acesso 

• Remunerações fixadas em montantes idênticos aos 
que vigoram para a Administração pública, atento o 
enquadramento profissional 

• O pessoal do IGLC rege-se pelas normas do CIT e 
para as categorias de gerente e subgerente pode ser 
recrutado pessoal com ou sem vínculo à função 
pública (em cit neste último caso) 

• A remuneração do gerente e subgerente encontra-se 
fixada pelos índices 820 e 760 da tabela salarial da 
função pública, respectivamente 

Instituto do 
Desporto de 
Portugal (IDP) 
• Decreto-Lei nº 

96/2003, de 07.05 

• Carreiras a prever no 
quadro a aprovar para o 
regime de cit por 
portaria conjunta 

• O regime aplicável ao seu pessoal é o da função 
pública, podendo, no entanto, celebrar contratos 
para exercício de funções em áreas técnicas 
específicas e conexas com o desenvolvimento 
desportiva, dispondo, por isso, também de um 
quadro com carreiras de cit 

Instituto Portuário 
e dos Transportes 
Marítimos (IPTM) 
• Decreto-Lei nº 

257/2002 
 

 • Todo o pessoal se encontra sujeito ao regime de 
CIT, mantendo-se apenas o regime de função 
pública (e o correspondente quadro residual) para os 
funcionários que não tenham optado por aquele 
regime 

• O regime de cit inclui o pessoal que desempenhe 
funções de inspecção e fiscalização para o qual se 
prevê os necessários poderes de autoridade e as 
prerrogativas de que goza no exercício dessas 
funções 

Instituto Nacional 
do Transporte 
Ferroviário (INTF) 
• Despacho conjunto 

nº 491/2002 (DR, 
II Série, nº 104, de 
06.05.2002) 

• Decreto-Lei nº 
299-B/98, de 29.09 

• Carreira dos quadros 
técnico superiores (I) 
integrada pelo grupos 
profissionais: 
- consultor de direcção 
- técnico superior 
assessor 
- técnico superior 
principal 
- técnico superior 
qualificado      (início 
de carreira) 

• Carreira dos quadros 
técnicos (II) integrada 
pelos profissionais: 

• As carreiras são integradas por grupos profissionais, 
correspondendo as categorias  à situação no interior 
de um grupo profissional a que corresponde um 
determinada remuneração mensal 

• A requalificação profissional corresponde à 
integração de trabalhadores numa outra carreira ou 
grupo profissional por necessidades do serviço e que 
tenham as qualificações, as aptidões e as 
habilitações para a assumpção de maior 
responsabilidade profissional 

• O recrutamento faz-se para a categoria mais baixa 
da carreira e grupo profissional ou para a categoria 
que melhor corresponda à que o trabalhador já 
detinha noutra carreira ou às qualificações, aptidões 
e habilitações adquiridas pelo trabalhador noutro 
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Serviço / 
Organismo 
(Diploma) 

Carreiras Observações ao regime de carreira 

- técnico assessor 
- técnico principal 
técnico qualificado 
(início) 

• Carreira do pessoal de 
apoio (III) 

empregador ou nas instituições de ensino ou 
formação 

• A promoção depende de vaga, de orçamento e da 
permanência de 3, 4 ou 5 anos na categoria com 
avaliação de desempenho e de potencial positiva 

• A promoção pode também ter lugar por mérito sob 
proposta do superior hierárquico e depois de 
decorrido pelo menos metade do tempo de 
permanência exigido na anterior categoria 

• A avaliação de desempenho compete a uma 
comissão de avaliação a que se junta o superior 
hierárquico 

• O recrutamento para ingresso faz-se a título de 
estágio com a duração de 6 meses encontrando-se a 
admissão sujeita a uma avaliação de desempenho e 
de potencial positiva sob proposta do superior 
hierárquico 

• As condições de recrutamento e a descrição dos 
conteúdos funcionais encontram-se previstas no 
regulamento interno 

• A tabela salarial é composta por 20 níveis e 
actualização anual da retribuição pondera o aumento 
da função pública e o praticado pelas empresas do 
sector, com respeito pela verba orçamental 
disponível 

• Os cargos de direcção (Directores-assessores e 
Directores de departamento também têm um 
conjunto de 4 e 5 categorias respectivamente 

Entidade 
Reguladora dos 
Serviços 
Energéticos (ERSE) 
• Decreto-Lei nº 

97/2002, de 12.04 
• Decreto-Lei nº 

187/95, de 27.07 

 • Todo o pessoal se encontra sujeito ao regime de 
CIT, incluindo pessoal que desempenha funções de 
fiscalização, para o exercício das quais se prevê a 
equiparação aos agentes de autoridade e as 
correspondentes prerrogativas 

Instituto para as 
Tecnologias de 
Informação na 
Justiça 
• Despacho nº 

6984/2002 (DR, II 
Série, nº 79, de 
04.04.2002) 

• Decreto-Lei nº 
103/2001, de 29.03 

• De Consultor 
• De especialista 
• Técnica 
• Administrativa 
(cargo de Coordenador 
de subunidade) 

• As carreiras estruturam-se por 3 níveis verticais, 
desenvolvendo-se cada nível em 3 escalões 
horizontais 

• O conteúdo funcional e as condições mínimas de 
ingresso (habilitações) constam do regulamento 
interno 

• As funções de direcção e de chefia são exercidas em 
comissão de serviço 

• Em regra, as admissões fazem-se para o escalão e 
nível de ingresso, mas há a possibilidade de se 
efectuar num nível superior (o 3º no máximo) por 
reconhecida especificidade funcional, perfil e 
experiência do candidato 

• A gestão das carreiras é orientada no sentido da 
evolução profissional, tendo em conta os objectivos 
do ITIJ e o desempenho individual na prossecução 
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Serviço / 
Organismo 
(Diploma) 

Carreiras Observações ao regime de carreira 

desses objectivos 
• A evolução profissional faz-se por progressão, 

promoção ou mobilidade entre carreiras 
• A promoção depende de 5 anos de serviço efectivo 

com avaliação de desempenho não inferior a 
satisfatório ou de 3 anos com avaliação não inferior 
a Bom ou de 2 anos com avaliação não inferior a 
excepcional 

• No escalão e nível de ingresso na carreira o tempo 
de serviço efectivo para promoção é reduzido para 1 
ano com avaliação de desempenho não inferior a 
Bom 

• A promoção implica mudança para o escalão A do 
nível seguinte de cada carreira, é da competência do 
conselho directivo e efectiva-se em função do plano 
de gestão provisional de recursos humanos 

• A progressão opera a mudança de escalão dentro de 
cada nível, é automática e depende da prestação de 2 
ou 3 anos de serviço efectivo em cada escalão com 
avaliação de desempenho não inferior a Bom ou a 
Satisfatório, respectivamente 

• A mobilidade entre carreiras depende da 
necessidade de preenchimento de um posto de 
trabalho de acordo com o plano provisional e, 
cumulativamente, da aplicação de métodos de 
selecção 

• Possibilidade de atribuição de prémios num valor 
máximo anual de 2 meses de remuneração, para 
reconhecer e compensar o mérito e a qualificação 
profissional dos trabalhadores cujo zelo e 
competência se destaquem e reflictam na 
produtividade 

• Actualização das remunerações na mesma % da 
Adm. Pública 

Instituto Nacional 
de Medicina Legal 
• Despacho nº 

6825/2002 (DR, II 
Série, nº 78, de 
03.04.2002) 

• Decreto-Lei nº 
96/2001, de 26.03 

• Médica 
• Técnico-profissional 
• Auxiliar de medicina 

legal 

• As funções são exercidas nos gabinetes médico 
legais  

• O conteúdo funcional das carreiras encontra-se 
identificado no quadro específico deste pessoal 

Instituto Geográfico 
Português 
• Decreto-Lei nº 

59/2002, de 15.03 

 • O regime aplicável ao pessoal é o do CIT, com 
excepção do pessoal investigador e daquele que não 
tenha optado por aquele regime (quadro residual de 
função pública) 

• Até à aprovação dos regulamentos internos,  as 
categorias e carreiras de CIT são análogas às da 
Administração directa, exigindo-se as mesmas 
habilitações e qualificações profissionais para 
ingresso e acesso e fixando-se montantes idênticos 
para as remunerações, atento o enquadramento 
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Serviço / 
Organismo 
(Diploma) 

Carreiras Observações ao regime de carreira 

profissional 
Instituto de Gestão 
de Fundos de 
Capitalização  da 
Segurança Social 
• Aviso nº 

14942/2001 (DR, II 
Série, nº 284, de 
10.12.2001) 

• Decreto-Lei nº 
449-A/99, de 04.11 

• Técnico-coordenador 
• Técnico 
• Administrativo 
• Auxiliar 
(Director) 

 

ICP – Autoridade 
Nacional das 
Comunicações (ICP 
– ANACOM) 

• Decreto-Lei nº 
309/2001, de 07.12 

• Decreto-Lei nº 
283/89, de 23.08 

 • Todo o pessoal se encontra sujeito ao regime de 
CIT, incluindo pessoal que desempenha funções de 
fiscalização, para o exercício das quais se prevê a 
equiparação aos agentes de autoridade e as 
correspondentes prerrogativas 

Instituto de Gestão 
do Fundo Social 
Europeu (IGFSE) 
• Despachos nºs 

24703 e 
24704/2001 (DR, 
II Série, nº 280, de 
04.12.2001) 

• Despacho 
23119/2000 (DR, 
II Série, nº 263, de 
14.112000) 

• Decreto-Lei nº 
248-A/2000, de 
03.10 

 

• Assessoria/auditoria 
• Técnica 
• Técnico-administrativa 
• Apoio Técnico 
(Dirigentes: 
- Director de unidade 
- Coordenador de 
subunidade) 

 

Instituto de Seguros 
de Portugal (ISP) 
• Decreto-Lei nº 

289/2001, de 13.11 

 • Todo o pessoal se encontra sujeito ao regime de 
CIT, incluindo pessoal que desempenha funções de 
fiscalização, para o exercício das quais se prevê a 
equiparação aos agentes de autoridade e as 
correspondentes prerrogativas 

Serviços de Acção 
social do ensino 
superior 
• Decreto-Lei nº 

108/95, de 20.05 

• Operária 
• Auxiliar 

• Remuneração de acordo com a escala salarial da 
função pública 

Serviços Externos 
do Ministério dos 
Negócios 
Estrangeiros 
• Portaria nº 

1087/2000, de 
15.11.2000 

• Técnico 
• Assistente 

administrativo 
• Motorista de ligeiros 
• Telefonista 
• Auxiliar administrativo 
• Guarda 

• Os serviços externos do MNE dispõem de quadros 
únicos de vinculação, no caso do pessoal sujeito ao 
regime de função pública, e de contratação no caso 
do pessoal em regime de CIT 

• Os conteúdos funcionais constam dos estatutos 
• Para ingresso no quadro de contratação encontra-se 

fixado um período experimental de 180 dias (30 dias 
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Serviço / 
Organismo 
(Diploma) 

Carreiras Observações ao regime de carreira 

• Decreto-Lei nº 
444/99, de 03.11 

• Jardineiro 
• Auxiliar de serviço 

(níveis 1 e 2) 
• Zelador (a extinguir) 
Pessoal de chefia: 
- Vice-cônsul principal 
- vice-cônsul  
- Chefe de chancelaria 
- Chanceler 

nos contratos a termo) 
• Ao pessoal de chefia, técnico e administrativo em 

regime de CIT, aplica-se, sempre que possível, a 
actualização anual do valor das remunerações e 
intercalada no caso de acentuada apreciação ou 
depreciação do euro, de modo a respeitar a 
equiparação com o pessoal vinculado à função 
pública 

• A progressão assenta em prémios de antiguidade de 
5% da remuneração base por cada módulo de 4 anos 
até ao limite de 25% no caso do pessoal de chefia, 
técnico e administrativo e de 35% para o pessoal 
operário e auxiliar 

Instituto Nacional 
de Aviação Civil 
(INAC) 
• Despacho conjunto 

nº 38/2000 (DR, II 
Série, nº 11, de 
14.01.2000) 

• Decreto-Lei nº 
133/98, de 15.05 

• Consultor (I e II) 
• Técnico superior (I, II, 

III e IV) 
• Técnico (I, II, III e IV) 
• Técnico especialista (I, 

II e III) 
• Apoio qualificado (I e 

II) 
• Apoio geral (Auxiliar I 

e II) 

• Regulamento de carreiras aplicável ao pessoal em 
contrato individual de trabalho, incluindo aquele que 
optou por esse regime, mas também ao pessoal com 
vínculo de função pública que presta serviço no 
INAC em regime de requisição 

• O ingresso efectua-se em regra pela posição 
correspondente ao início da carreira, mas poderá 
excepcionalmente processar-se numa posição mais 
elevada atendendo ao nível de qualificação e 
experiência  

• As carreiras estruturam-se por categorias e estas são 
preenchidas por escalões 

• O desenvolvimento profissional depende da 
antiguidade e do mérito determinado pela avaliação 
de desempenho 

• A progressão efectua-se pela mudança de escalão na 
mesma categoria e depende apenas de 3 anos de 
antiguidade no escalão anterior 

• A promoção depende de 3 anos na categoria anterior 
(ou 2 no caso de mérito excepcional), de cobertura 
orçamental e de aprovação pelo conselho de 
administração após parecer da comissão de 
promoções 

•  O acesso a uma carreira dum grupo de qualificação 
superior depende da necessidade funcional, das 
habilitações ou experiência equivalente e da 
formação profissional exigível 

• O ingresso nas carreiras é precedido de um estágio 
(12 meses) ou período experimental de 60 ou 180 
dias no caso dos cargos de complexidade técnica, 
elevado grau de responsabilidade ou funções de 
confiança 

• Por um período máximo de 5 anos as funções 
correspondentes às carreiras podem ser exercidas 
fora desse regime 

• As funções correspondentes a cada carreira e o 
conteúdo funcional de cada uma das categorias que 
as compõem encontram-se definidas no regulamento 
interno 
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Serviço / 
Organismo 
(Diploma) 

Carreiras Observações ao regime de carreira 

• À excepção da carreira de consultor todas as 
restantes se desenvolvem por 6 escalões 
identificados por letras (A, B, C, D, E e F) 

• As carreiras inserem-se num dos 6 grupos de 
qualificação: consultor, quadro superior, quadro 
médio, técnico especialista, apoio qualificado e 
apoio geral 
A cada escalão das diferentes categorias 
corresponde um dos 30 níveis de retribuição cujo 
valor consta da tabela retributiva, verificando-se a 
atribuição do mesmo nível a diferentes categorias. 
Esse cruzamento é tanto maior quanto menos 
qualificado for a carreira. 

• Há possibilidade de atribuição de um subsídio de 
coordenação de 20% da remuneração mensal 
(calculado com base no número de dias de 
coordenação) 

• O Subsídio para falhas encontra-se fixado bem 
como o de refeição em cerca do dobro do da função 
pública 

Instituto Nacional 
de Habitação (INH) 
• Portaria nº 180/97, 

de 12.03.97 
• Decreto-Lei nº 

202-A/86, de 22.07 

• Assessor 
• Técnico superior 
• Técnico especialista 
• Técnico assistente 
• Técnico administrativo 
• Auxiliar 
• Telefonista 
• Motorista  
• Contínuo 
(Cargos de direcção e 
chefia: 
- Director 
- Director de 
Departamento  
- Chefe de sector) 

• O recrutamento é efectuado mediante concurso 
documental ou prestação de provas (ou ambos), 
podendo, excepcionalmente, concretizar-se 
mediante escolha directa 

• A evolução profissional dentro de cada grupo 
funcional faz-se por promoção automática ou por 
mérito que depende da avaliação de desempenho 
profissional 

• A promoção automática depende do tempo de 
permanência no nível imediatamente inferior do 
grupo funcional estabelecido: 

- 9, 7, 5, 3 e 1 anos para as funções técnicas de 
enquadramento 
- 7, 6, 5, 4 e 1 anos para as funções técnicas de suporte 
- 6, 5, 4, 3 e 1 anos para as funções técnicas de apoio e 
administrativas 

-  5 anos em cada nível para as funções de apoio geral 
• As habilitações literárias mínimas ou formação de 

base por cada um dos 5 grupos funcionais são 
definidas no regulamento interno, tal como a 
estrutura dos níveis de exercício de funções e a 
definição das funções 

Instituto do 
Emprego e 
Formação 
Profissional (IEFP) 
• Portaria 66/90, de 

27.01 
• Decreto-Lei nº 

247/85, de 12.07 

 • O pessoal encontra-se sujeito ao regime jurídico de 
cit, encontrando-se estruturado por grupos 
profissionais, carreiras e categorias profissionais 

• Os grupos profissionais em que se integram as 
diversas categorias são caracterizados a partir do 
respectivo conteúdo funcional genérico e a que 
correspondem níveis de qualificação funcional e de 
formação 

• Para além do pessoal dirigente e de chefia (director 
de departamento, subdelegado regional, director de 
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Serviço / 
Organismo 
(Diploma) 

Carreiras Observações ao regime de carreira 

serviço, director de centro de emprego, de formação 
profissional e de reabilitação profissional, chefe de 
divisão e equiparados, chefe de serviços e de 
secção) estão identificados 8 grupos profissionais: 
-Quadros superiores 
- Quadros médios 
- Encarregados e contramestres 
- Profissionais altamente qualificados 
- Profissionais qualificados 
- Profissionais especializados 
- Profissionais indiferenciados 
- Aprendizes e praticantes 

• Para além da possibilidade de se exigir estágio para 
ingresso, encontram-se fixados períodos 
experimentais de 30 ou 15 dias no caso dos 
contratos a termo de prazo superior ou inferior a 6 
meses, respectivamente, e de 60 ou 180 dias 
consoante se trate de contrato por tempo 
indeterminado de pessoal indiferenciado, 
especializado e qualificado ou de pessoal licenciado, 
bacharel, quadro médio e profissionais altamente 
qualificados 

• A evolução profissional faz-se por promoção e 
progressão 

• A progressão depende da permanência na categoria 
e da avaliação de desempenho, enquanto a 
promoção depende da necessidade de 
preenchimento de um posto de trabalho, do tempo 
de permanência na categoria ou na carreira, da 
avaliação de desempenho e de provas de selecção 

• Encontra-se prevista a possibilidade de promoção 
por mérito 

• Prevê-se a alteração da situação funcional por 
reclassificação, recolocação ou reconversão, para 
além da permuta e da transferência 

• A remuneração durante o estágio é de 80% do valor 
da remuneração base do escalão de ingresso e o 
abono para falhas de 10% 

• Subsídio de refeição de montante e regime 
equiparado ao da função pública 
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ANEXO XIII 
(Comparação entre os vínculos laborais fundados em acto administrativo de 

nomeação e em contrato individual de trabalho) 
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1. Relações colectivas de trabalho 
 

 
a) Tutela dos representantes dos trabalhadores 

 
O art. 457º do Código do Trabalho consagra um especial regime de protecção dos 

trabalhadores eleitos para as estruturas de representação colectiva em caso de 
transferência, enquanto que o art. 456º prevê um estatuto de particular protecção desses 
trabalhadores em caso de despedimento.  

Nos termos do nº 1 do art.5º do Decreto-Lei nº 84/99, de 19 de Março, “nenhum 
trabalhador da Administração Pública pode ser prejudicado, beneficiado, isento de um 
dever ou privado de qualquer direito em virtude dos direitos de associação sindical ou 
pelo exercício da actividade sindical”. O nº 2 do mesmo artigo prevê uma especial 
protecção relativamente à transferência. 

 

 

b) Negociação colectiva 
 
O nº 3 do art. 56º da Constituição inclui entre os direitos, liberdades e garantias 

dos trabalhadores o direito à contratação colectiva. Dele beneficiam, de acordo com o 
entendimento generalizado e conforme se reconhece no art. 1º da Lei nº 23/98, de 26 de 
Maio, também os trabalhadores da Administração Pública em regime de direito público, 
ainda que com muito substanciais limitações. 

 
Com efeito, para a generalidade dos trabalhadores, a convenção colectiva opera 

como instrumento privilegiado de definição de regras relativas às condições de trabalho 
que, tendo a natureza de verdadeiras normas jurídicas, irão conformar as relações 
contratuais entre os empregadores e trabalhadores abrangidos (art. 531º do Código do 
Trabalho). As convenções colectivas podem mesmo dispor em sentido diverso das 
normas legais, desde que destas não resulte o contrário, independente da maior ou 
menor favorabilidade para os trabalhadores (nº 1 do art. 4º do Código do Trabalho). 
Podem ser reguladas por convenção colectiva todas as matérias atinentes ao conteúdo 
dos vínculos laborais ou às relações entre as partes outorgantes (art. 541º do Código do 
Trabalho) que não estejam vedadas por lei, em termos gerais (alínea a) do art. 533º) ou 
através de limitações específicas (alíneas b) e c) do mesmo artigo). As partes 
outorgantes (empregadores ou associações de empregadores e associações sindicais) são 
livres de escolher o nível de negociação e de definir o âmbito de aplicação da 
convenção (salvaguardados os limites que decorrem da própria representatividade das 
partes negociais). As convenções colectivas têm o âmbito objectivo e geográfico que 
nelas estiver definido, aplicando-se às relações de trabalho entre empregadores 
outorgantes ou membros das associações outorgantes e trabalhadores filiados nas 
associações sindicais que as tenham subscrito. É prática corrente, no âmbito 
empresarial, a aplicação das convenções também às relações com trabalhadores não 
filiados nos sindicatos subscritores. 

 
A Administração do Trabalho não possui qualquer poder de controlo material 

dos conteúdos negociais, cabendo-lhe apenas realizar o depósito (que só pode ser 
recusado por razões formais, enumeradas na lei) e promover a publicação no Boletim do 
Trabalho e Emprego. 
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Apenas é legítima a emissão de regulamentos de extensão ou, quando estes não 
sejam viáveis, de regulamentos de condições mínimas na falta de instrumentos de 
regulamentação colectiva negociais (art. 3º do Código do Trabalho), quer porque se 
tenha frustrado a negociação, quer porque não se verificam as condições indispensáveis 
para que esta tenha lugar – em qualquer dos casos, o regulamento terá de ser 
fundamentado, de acordo com os critérios prescritos na lei (arts. 575º, 578º e nº 5 do art. 
579º do Código do Trabalho). 

 
Os arts. 18º e 19º do RCITAP5 aponta para um esquema de articulação entre 

convenções de nível diferente (nacional, sectorial e institucional, variando o nível em 
função do âmbito subjectivo quanto aos empregadores públicos), devendo a convenção 
colectiva mais abrangente indicar as matérias que podem ser reguladas pelas 
convenções colectivas de âmbito mais restrito – este princípio de articulação pode, no 
entanto, ser afastado. Na negociação devem obrigatoriamente estar presentes 
representantes do Ministério das Finanças e dos ministérios que tenham a tutela sobre a 
função pública e sobre as relações colectivas de trabalho. Relativamente ao conteúdo, 
determina o art. 19º que ”são nulos quaisquer acordos que regulem matérias salariais e 
de carreiras que não respeitem o disposto” no RCITAP. O diploma admite, em caso de 
existência de mais do que uma convenção colectiva do mesmo âmbito sectorial ou 
profissional aplicável a uma pessoa colectiva pública, que os trabalhadores não 
sindicalizados possam escolher o instrumento que lhes será aplicável. Por força do art. 
2º desta Lei, é de entender que a aplicação da convenção colectiva e os seus efeitos nos 
contratos de trabalho se processa nos termos definidos no Código do Trabalho.   

 
O nº 1 do art. 5º da Lei nº 23/98, de 26 de Maio, garante “aos trabalhadores da 

Administração Pública em regime de direito público o direito de negociação colectiva 
do seu estatuto”, considerando-se, nos termos do nº 2, negociação colectiva “a 
negociação efectuada entre as associações sindicais e a Administração das matérias 
relativas àquele estatuto com vista à obtenção de um acordo”. Obtido tal acordo, fica o 
Governo obrigado a adoptar as medidas legislativas ou administrativas adequadas ao 
seu integral e exacto cumprimento, em regra no prazo máximo de 180 dias, salvo nas 
matérias que careçam de autorização legislativa, caso em que os respectivos pedidos 
devem ser submetidos à Assembleia da República no prazo máximo de 45 dias (nº 3). A 
negociação desenvolve-se entre o Governo, através dos membros para o caso 
considerados competentes (nºs 1 e 2 do art. 14º) e as associações sindicais que, “nos 
teremos dos respectivos estatutos, representem interesses de trabalhadores da 
Administração Pública e se encontrem devidamente registadas” (art. 2º). O elenco das 
matérias objecto de negociação colectiva está fixado no art. 6º, compreendendo a 
generalidade das matérias atinentes às condições de trabalho e de previdência, bem 
como as condições de higiene, saúde e segurança no trabalho – pode dizer-se que este 
enunciado compreende a generalidade das matérias habitualmente cobertas pela 
contratação colectiva, acrescida do domínio da segurança social que é, em regra, vedado 
às convenções colectivas. Em todo o caso, a produção de efeitos fica, em termos 
práticos, condicionada desde logo à intervenção legal, regulamentar ou administrativa 
do Governo: o acordo não possui, pois, eficácia normativa. 

 

 

 
                                                 
5 Regime Jurídico do Contrato Individual de Trabalho da Administração Pública, aprovado pela Lei nº 
23/2004, de 22 de Junho. 
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c) Actividade sindical 

 

Relativamente à actividade sindical, o Decreto-Lei nº 84/99, de 19 de Março, 
consagra o regime a aplicar no âmbito dos serviços da Administração Pública, 
independentemente da natureza do vínculo (arts. 2º, nº 1, e 3º). O diploma concede 
créditos de horas e prevê a justificação de faltas dos dirigentes e delegados sindicais em 
termos próximos dos que constam do Código do Trabalho (o qual contém disposições 
menos favoráveis quanto ao número de trabalhadores de uma organização que podem 
beneficiar do estatuto de dirigente sindical ou à duração do crédito de horas dos 
delegados sindicais – estes benefícios podem, todavia, ser melhorados através de 
convenção colectiva, o que acontece com frequência em empresas de grande dimensão). 
Regula, ainda, o exercício da actividade sindical nas instalações dos serviços, 
compreendendo a possibilidade de reuniões no local de trabalho, fora e durante as horas 
de serviço (arts. 28º a 31º, com requisitos menos exigentes que os fixados no Código do 
Trabalho) e o direito de distribuição e afixação de documentos (art. 32º, em moldes 
similares aos do Código do Trabalho). Não prevê, contudo (ao contrário do Código do 
Trabalho – art. 501º) o direito a instalações.  

O Decreto-Lei nº 84/99 regula largamente (concedendo benefícios de diversa 
ordem) a matéria dos actos eleitorais relativos à constituição e modificação dos estatutos 
dos sindicatos, ao contrário do que sucede no Código do Trabalho. Prevê, ainda, a 
possibilidade de requisição de funcionários por parte das associações sindicais (art. 33º) 
e a concessão de licença especial para desempenho de funções (art. 34º) – figuras sem 
correspondência no Código do Trabalho.   

A actividade sindical de representação dos trabalhadores da Administração 
Pública compreende largos direitos de participação, regulados no art. 10º da Lei nº 
23/98, a qual é, em regra, assumida pelas próprias associações sindicais. O Código do 
Trabalho, por sua vez, atribui aos delegados sindicais o direito a informação e consulta 
relativamente às matérias constantes das suas atribuições (art. 503º). 

 

d) Comissões de trabalhadores 
 
A constituição de comissões de trabalhadores é regulada, para a generalidade 

dos trabalhadores, pelos arts. 461º a 470º do Código do Trabalho. Estas regras são 
aplicáveis no âmbito das entidades públicas sujeitas ao regime estatutário de emprego 
público por força da alínea c) do art. 5º do diploma preambular, com as necessárias 
adaptações. O RCITAP é omisso. Existe, pois, tendencial coincidência neste ponto entre 
os diversos regimes de trabalho.  

 
A remissão da alínea c) do art. 5º parece abranger, igualmente, as regras em 

matéria de exercício da actividade dos membros da comissão de trabalhadores (arts. 
467º a 470º). E, porventura, também o art. 466º sobre “direitos das comissões e 
subcomissões de trabalhadores”, sendo que este preceito remete a regulação da matéria 
para legislação especial (que consta dos arts. 353º a 364º do Regulamento do Código do 
Trabalho6), mostrando-se, porém, duvidoso que todo o acervo de regras contidas na 
legislação especial possa ser aplicável – haverá, no mínimo, lugar a importantes 
adaptações, desde logo no que se prenda com tudo o que se prenda com a organização 
                                                 
6 Referimo-nos às disposições complementares do Código do Trabalho, constantes da Lei nº 35/2004, de 
29 de Julho.  
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institucional da pessoa colectiva em causa e suas atribuições e competências. E tal terá, 
igualmente, que acontecer relativamente aos trabalhadores abrangidos pelo RCITAP. 
Refira-se que estas zonas de incerteza se mantêm desde a aprovação da antiga Lei das 
Comissões de Trabalhadores. 

 
 
e) Direito de greve 
 
O regime de exercício do direito à greve constante dos arts. 591º a 606º do 

Código do Trabalho é aplicável à relação jurídica de emprego público que confira a 
qualidade de funcionário ou agente, com as necessárias adaptações (alínea a) do art. 5º 
do diploma preambular). A necessidade de adaptações decorre, desde logo, da 
articulação feita pelo Código do Trabalho entre greve e contratação colectiva (v.g. 
cláusulas de paz social e definição de serviços mínimos).  

 
Por outro lado, embora o RCITAP não disponha nesta matéria (o que poderia 

significar que o regime é exactamente igual ao da generalidade dos trabalhadores 
subordinados), certamente pode existir necessidade de adaptações, em termos similares 
ao que sucede com funcionários e agentes.    

 

 

 

2. Regime dos vínculos laborais: 

 

a) Constituição do vínculo: 

 

Selecção - O regime laboral comum não impõe regras ou critérios em matéria de 
selecção de pessoal (no limite, valem apenas os princípios constitucionais da igualdade 
e da liberdade de trabalho e de escolha de profissão, que hoje conhecem alguma 
densificação nos arts. 22º e ss. do Código do Trabalho). A contratação colectiva 
estabelece, por vezes, a observância de certos procedimentos ou critérios de selecção de 
pessoal. 

A admissão de funcionários ou agentes é, em regra, sujeita a concurso público, 
nos termos e com os procedimentos definidos no Decreto-Lei nº 204/98, de 11 de Julho. 

O RCITAP obriga à realização de um processo de selecção obedecendo aos 
princípios da publicitação da oferta de trabalho, da garantia de igualdade de condições e 
oportunidades e da decisão de contratação fundamentada em critérios objectivos de 
selecção (nº 1 do art. 5º), que, não estando sujeito ao CPA, é conformado pelos 
princípios gerais que regem a actividade administrativa (nº 2 do art. 5º). A aplicação dos 
métodos e critérios de selecção deve caber a uma comissão (nº 4), tendo as regras do 
procedimento que constar dos estatutos próprios ou do regulamento interno da pessoa 
colectiva pública. 

 

Pressupostos - Enquanto que os empregadores comuns são inteiramente livres 
de dimensionar as organizações produtivas de que são titulares e de definir a respectiva 
organização de trabalho, a admissão de funcionários e agentes pressupõe a existência de 
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lugar vago no quadro e, bem assim, do respectivo descongelamento. No RCITAP 
circunscreve-se a possibilidade de celebração de contratos de trabalho por tempo 
indeterminado aos limites do quadro de pessoal existente (nº 1 do art. 7º).   

   

Definição da categoria - No regime laboral comum, cabe às partes, com inteira 
liberdade, a definição da actividade a prestar nos termos do contrato (art. 111º do 
Código do Trabalho). A classificação do trabalhador no descritivo de funções que 
conste da convenção colectiva eventualmente aplicável (ou de regulamento interno) é 
feita a partir da actividade efectivamente desempenhada pelo trabalhador e tem um 
alcance essencialmente retributivo. 

A nomeação de funcionário é feita para um lugar do quadro, que corresponde, 
em princípio, a certa categoria (em regra, a inicial – nº 2 do art. 26º do Decreto-Lei nº 
184/89, de 2 de Julho – embora, a título excepcional e mediante fundamentação, possa 
ser feita para categoria de acesso – art. 28º do mesmo diploma) de uma determinada 
carreira, legalmente definida. Também a celebração de um contrato administrativo de 
provimento é feita tendo em vista o desempenho de funções correspondentes a certa 
categoria normativamente definida. 

O RCITAP apenas prevê que do contrato de trabalho deva constar a actividade 
contratada (alínea c) do nº 2 do art. 8º), não impondo a necessária preexistência de um 
regime de categorias e carreiras (muito embora se devam levar em conta as limitações 
que possam decorrer do quadro de pessoal, dos estatutos e do regulamento interno). 

 

Celebração de contratos de trabalho a termo resolutivo - A aposição de 
termo resolutivo aos contratos de trabalho depende, no regime laboral comum, da 
verificação de um dos fundamentos legalmente previstos (art.129º do Código do 
Trabalho) e está temporalmente limitada (nos contratos de trabalho a termo certo, a 
duração do contrato não pode exceder três anos, nem ser renovado mais de duas vezes, 
sem prejuízo da possibilidade de, verificado o número máximo de renovações ou 
decorrido o período de três anos, ter lugar uma renovação mais, com duração não 
inferior a um ano nem superior a três – sendo que, em qualquer caso, a renovação do 
contrato depende da verificação de um dos fundamentos legalmente previstos; nos 
contratos a termo incerto a duração do contrato depende da manutenção do fundamento 
invocado) – arts. 139º, 140º, nº 1, e 144º do Código do Trabalho. Para além disso, é em 
geral proibida a sucessão de contratos a termo para o mesmo posto de trabalho (nº 1 do 
art. 132º). A violação destes limites (que são em parte disponíveis para a contratação 
colectiva) determina que o contrato passe a ser considerado por tempo indeterminado. 

No âmbito da Administração Pública, o art. 18º do Decreto-Lei nº 427/89, de 7 
de Dezembro, apenas prevê a celebração de contrato de trabalho a termo certo. Também 
aqui se exige a verificação de um dos fundamentos legalmente previstos, cujo elenco 
não difere substancialmente do que consta do Código do Trabalho. A duração máxima 
admitida é, em regra de dois anos (relacionando-se com projectos desenvolvidos com 
apoio internacional esse limite é de três anos). Não são admitidos contratos sucessivos 
para o mesmo posto de trabalho. Não é admitida em caso algum a conversão em 
contrato sem termo (nº 4 do art. 18º). A admissão depende da observância de um 
procedimento específico (art. 19º) e, em certos casos, a um especial controlo (art. 21º). 

O art. 9º do RCITAP admite contratos de trabalho a termo certo e a termo 
incerto, condicionando essa possibilidade à verificação de fundamentos específicos (que 
praticamente reproduzem, com algumas adições, o que consta do Código do Trabalho). 
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A duração máxima admitida é a prevista no Código do Trabalho, não se admitindo nem 
a renovação automática dos contratos a termo certo nem, em caso algum, a conversão 
em contrato por tempo indeterminado (art. 10º). A sua celebração depende de processo 
de selecção simplificado e, quando não se trate de hipóteses de substituição temporária 
de trabalhador é exigida autorização do Ministro das Finanças e do membro do Governo 
que tiver a cargo a Administração Pública.  

 

Período de experiência - De acordo com o regime laboral comum, nos 
primeiros 90 dias (para a generalidade dos trabalhadores – este período é de 180 dias 
relativamente ao exercício de cargos e complexidade técnica, elevado grau de 
responsabilidade ou que pressuponham uma especial qualificação, bem como quando 
estejam em causa funções de confiança; e pode ir até aos 240 dias para pessoal de 
direcção e quadros superiores; para os contratos a termo é de 30 ou 15 dias, consoante a 
duração atinja ou não os seis meses; a sua existência nos contratos em regime de 
comissão de serviço depende de acordo, não podendo exceder 180 dias) qualquer das 
partes pode fazer cessar o contrato, sem necessidade de invocar justa causa e sem haver 
lugar a indemnização. A duração deste período pode ser reduzida por convenção 
colectiva ou acordo. Por acordo escrito pode ser excluída a existência de período 
experimental. O período experimental compreende as acções de formação, desde que 
não excedam metade da sua duração.  

Este regime é aplicável aos vínculos constituídos nos termos do RCITAP.   

De acordo com o nº 3 do art. 26º do Decreto-Lei nº 184/89, “o ingresso nas 
carreiras da função pública pode ser condicionado à frequência com aproveitamento de 
estágios probatórios”. Por sua vez, o nº 1 do art. 6º do Decreto-Lei nº 427/89 determina 
que “a nomeação em lugar de ingresso é provisória durante um período probatório e 
converte-se automaticamente em definitiva, independentemente de quaisquer 
formalidades no seu termo”, sendo em regra de um ano a duração desse período (nº 2); 
“o funcionário que durante o período probatório não revelar aptidão para o desempenho 
de funções pode ser exonerado a todo o tempo” (nº 10 do mesmo preceito). 

 

Pluralidade de empregadores - O art. 92º do Código do Trabalho admite que o 
trabalhador se possa obrigar a prestar trabalho a vários empregadores, designadamente 
quando entre eles exista uma relação societária de participações recíprocas, de domínio 
ou de grupo, verificados certos requisitos.  

Este mecanismo é recebido no RCITAP, que admite a sua aplicação quando se 
verifiquem relações de colaboração entre pessoas colectivas públicas ou a existência de 
estruturas organizativas comuns, designadamente serviços partilhados que impliquem a 
prestação de trabalho subordinado a mais de uma pessoa colectiva pública (nº 2 do art. 
3º). 

Não existe regra similar no regime laboral dos funcionários e agentes. 

 

Cargos dirigentes – O regime laboral comum não contempla um conjunto 
sistemático e unitário de regras relativamente ao exercício de cargos de direcção ou de 
chefia intermédia. Existem, apenas, especificidades de regime aplicáveis aos titulares de 
cargos de administração, de direcção, de confiança ou de fiscalização em matéria, 
designadamente, de modalidades de contratação (v.g. regime de comissão de serviço) ou 
de tempo de trabalho (aplicação do regime de isenção de horário de trabalho e 
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respectivas compensação, aplicação das normas sobre descanso interjornadas, etc.). O 
âmbito de aplicação destas regras não é sempre coincidente e muitas delas não têm 
aplicação necessária, dependendo do teor do contrato de trabalho. O Código do 
Trabalho praticamente não trata das situações de chefia intermédia.  

 

Ao invés, o regime da função pública contém um estatuto do pessoal dirigente, 
detalhando minuciosamente, as condições de selecção, provimento, cessação de 
funções, direitos e deveres específicos, etc. Parte substancial do regime é aplicável quer 
ao pessoal de direcção superior quer ao pessoal de direcção intermédia. 

 

Por seu turno, o RCITAP determina, no nº 1 do art. 6º, que “as pessoas colectivas 
públicas cujas estruturas tenham funções dirigentes em regime de contrato de trabalho 
apenas podem contratar pessoal para as referidas funções em regime de comissão de 
serviço prevista no Código do Trabalho”. Este pessoal está sujeito ao regime de 
incompatibilidades e aos deveres específicos do pessoal dirigente enquadrado no 
estatuto da função pública. 

 

b) Direitos e deveres  

 

Princípio geral - Nos termos do nº 1 do art. 269º da Constituição, “no exercício 
das suas funções, os trabalhadores da Administração Pública (…) estão exclusivamente 
ao serviço do interesse público, tal como é definido, nos termos da lei, pelos órgãos 
competentes da Administração”. Este princípio é reafirmado e desenvolvido, quanto aos 
funcionários e agentes do Estado, pelo art. 4º do Decreto-Lei nº 184/89, de 2 de Julho. 

 
Por sua vez, o nº 1 do art. 4º do RCITAP determina que os trabalhadores a que 

se aplica estão sujeitos, em especial, à prossecução do interesse público e devem agir 
com imparcialidade e isenção perante os cidadãos. 

 
O regime laboral comum sujeita as partes no contrato de trabalho a um dever de 

colaboração mútua e à observância do princípio da boa fé (art. 119º do Código do 
Trabalho). Dele consta, igualmente, a existência de deveres de probidade, lealdade e não 
concorrência (alíneas a) e e) do nº 1 do art. 121º). 

 

Acumulação - No regime laboral comum não existe qualquer limite ao exercício 
de actividades profissionais para além do que é imposto pelos deveres de lealdade e de 
não concorrência (art. 121º, nº1, alínea e) do Código do Trabalho). Considera-se, por 
outro lado, que pode ser estipulada uma cláusula de exclusividade, a qual, todavia, será 
livremente revogável a todo o tempo pelo trabalhador, nos termos do nº 2 do art. 81º do 
Código Civil.  
  

“O exercício de funções públicas é norteado pelo princípio da exclusividade”, 
pelo que “o exercício de outras actividades pelos funcionários e agentes do Estado 
depende de autorização nos termos da lei” (nºs 1 e 4 do art. 12º do Decreto-Lei nº 
184/89 – a matéria é regulada pelo art. 32º do Decreto-Lei nº 427/89, de 7 de Dezembro, 
que subordina a concessão de autorização à verificação de um conjunto de requisitos). 
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Para além disso, o Decreto-Lei nº 413/93, de 23 de Dezembro, define o regime de 
incompatibilidades aplicável aos funcionários e agentes da Administração Pública. 

 

Os nº 2 e o nº 3 do art. 4º do RCITAP recebem, no respectivo âmbito de 
aplicação, as regras sobre incompatibilidades e autorização prévia para o exercício de 
outra actividade que vigoram para os funcionários e agentes.  

 
 
c) Condições de trabalho 

 
 Duração do trabalho - A definição do período normal de trabalho, no regime 
laboral comum, é feita pelas partes, dentro dos limites estabelecidos pela lei (8 horas 
diárias e 40 horas semanais) e pela contratação colectiva (à qual é permitido reduzir os 
limites legais ou estabelecer os períodos normais de trabalho, em integração do 
conteúdo do contrato). Estes limites podem ser observados em termos médios, ao longo 
de um período de referência, através da instituição de regimes de adaptabilidade, por 
convenção colectiva (permitindo-se que a duração diária possa ser alargada até às 12 
horas e a duração semanal até às 60 horas, nos períodos de maior trabalho, com a 
correspondente redução em outros períodos) ou por acordo com os trabalhadores (caso 
em que o período normal de trabalho diário pode ser aumentado até às 10 horas e o 
período normal de trabalho semanal até às 50 horas, observando os limites gerais em 
termos médios ao longo de um período de referência que é, em regra, de 4 meses, sendo 
de 6 meses em certos sectores ou actividades, legalmente enunciados). Em qualquer 
caso, a duração total do trabalho prestado (incluindo todo o trabalho suplementar) não 
pode exceder 48 horas por semana, no decurso de um período de referência que é em 
regra de 4 meses (em certos sectores, legalmente definidos, de 6 meses), podendo ser 
alargado (até aos 12 meses) por convenção colectiva. A lei impõe, ainda, a observância 
de um período mínimo de descanso de 11 horas entre jornadas de trabalho consecutivas. 
  

Este regime é genericamente aplicável aos vínculos constituídos nos termos do 
RCITAP. O art. 12º deste diploma determina que por instrumento de regulamentação 
colectiva de trabalho os limites dos períodos normais de trabalho fixados no Código do 
Trabalho podem ser alargados até aos limites previstos para as correspondentes carreiras 
do pessoal com vínculo de funcionário público ou agente administrativo. 

  
A duração semanal do trabalho genericamente prescrita para os funcionários e 

agentes é de 35 horas, sendo de 7 horas o período normal de trabalho diário, para uma 
semana de trabalho (em regra) de 5 dias (arts. 7º, 8º e 9º do Decreto-Lei nº 259/98, de 
18 de Agosto). Quando seja praticado horário flexível o período normal de trabalho 
diário pode exceder as 7 horas. 
 
 
 Horário de trabalho - Em princípio, cabe ao empregador, no regime laboral 
comum, a fixação do horário de trabalho, muito embora possa constar do contrato de 
trabalho. É corrente a definição do horário de trabalho por convenção colectiva, muito 
embora alguma doutrina ponha em causa a legalidade dessa prática. Desde que 
observados os limites legais (designadamente, em matéria de intervalos e pausas de 
descanso e duração máxima dos períodos de trabalho), há liberdade na definição dos 
modelos de horário de trabalho. 
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 O Código do Trabalho admite a estipulação (logo no contrato de trabalho ou em 
momento posterior; por tempo determinado ou com duração indefinida) de regime de 
isenção de horário de trabalho, prevendo diversas modalidades. Todas as modalidades 
de isenção conferem direito a subsídio de isenção de horário de trabalho, embora o 
montante seja variável. Certas modalidades de isenção de horário de trabalho não 
excluem a possibilidade de prestação de trabalho suplementar em dia normal de 
trabalho. 
 
 Estas regras são aplicáveis no âmbito do RCITAP. 
 
 Os funcionários e agentes devem comparecer ao serviço às horas que lhes forem 
designadas (nº 1 do art. 14º do Decreto-Lei nº 259/98). Podem ser adoptados diversos 
modelos de horário (horário flexível, horário rígido, horário desfasado, jornada contínua 
ou trabalho por turnos), os quais se encontram, todavia, genericamente tipificados na lei 
(arts. 16º e ss.). Quando seja adoptado horário flexível, o cumprimento da duração do 
trabalho pode ser aferido à semana, à quinzena ou ao mês (alínea d) do nº 2 do art. 16º). 
É admitida, a título temporário (limite máximo de 10 dias úteis, não podendo ser 
aplicada mais do que uma vez por trimestre a cada funcionário), a prestação de 
actividade sem sujeição a horário de trabalho (art. 23º). O pessoal dirigente e algumas 
outras categorias de pessoal gozam de isenção de horário de trabalho (art. 24º). Não está 
genericamente previsto o subsídio de isenção de horário de trabalho. Quando seja 
aplicável o regime de isenção de horário de trabalho não há lugar a trabalho 
extraordinário (nº 2 do art. 25º), excepto quando se trate de trabalho prestado em dia de 
descanso semanal ou feriado (nº 5 do art. 33º). 
 
 
 Trabalho por turnos - No âmbito dos poderes que lhe cabem relativamente à 
fixação do horário de trabalho, o empregador comum pode organizar o trabalho em 
regime de turnos (fixos ou rotativos), devendo fazê-lo sempre que o período de 
funcionamento ultrapasse os limites máximos dos períodos normais de trabalho (nº 1 do 
art. 189º do Código do Trabalho). As convenções colectivas frequentemente definem 
regras relativas aos regimes de turnos. A lei não impõe o pagamento de subsídio de 
turno, embora a contratação colectiva o faça em muitos casos (o subsídio de turno 
apresenta configurações muito diferentes, tanto podendo visar a mera compensação pelo 
acréscimo de penosidade inerente a este regime de prestação de actividade como, em 
outros casos, agregar outros tipos de compensações, v.g. a devida por trabalho 
nocturno). 
 
 Estas regras são aplicáveis no âmbito do RCITAP. 
 
 Para os funcionários e agentes está prevista (art. 20º do Decreto-Lei nº 259/98) a 
prestação de trabalho por turnos quando, por necessidade do regular e normal 
funcionamento do serviço, haja lugar à prestação de trabalho em pelo menos dois 
períodos diários e sucessivos, sendo cada um de duração não inferior à duração média 
do trabalho. Os turnos são rotativos e, desde que um dos turnos seja total ou 
parcialmente coincidente com o período nocturno, o pessoal afecto a este regime tem 
direito a subsídio de turno, de montante variável e absorvendo a compensação por 
trabalho nocturno (art. 21º do mesmo diploma). 
 
 



 155

 Trabalho nocturno - Nos termos dos nºs 1 e 2 do art. 192º do Código do 
Trabalho, considera-se período de trabalho nocturno o intervalo, fixado por instrumento 
de regulamentação colectiva de trabalho, que tenha a duração mínima de sete horas e 
máxima de onze horas, compreendendo o intervalo entre as 00h 00 e as 05 horas. 
Supletivamente, determina o nº 3 do mesmo artigo, considera-se período de trabalho 
nocturno o compreendido entre as 22 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte. A 
prestação de trabalho nocturno é compensada com um acréscimo de retribuição 
(correspondente a 25% da retribuição do trabalho equivalente prestado durante o dia – 
nº 1 do art. 257º). Este acréscimo não é devido (salvo previsão em sentido diverso no 
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho aplicável) quando se trate de 
actividades que sejam exercidas exclusiva ou predominantemente durante o período 
nocturno ou que devam necessariamente funcionar durante o mesmo período, bem 
como, em termos gerais, quando a retribuição tenha sido estabelecida atendendo à 
circunstância de o trabalho dever ser prestado em período nocturno (nº 3 do art. 257º).  
 
 Estas regras são aplicáveis no âmbito do RCITAP. 
 
 Para os funcionários e agentes, considera-se trabalho nocturno o prestado entre 
as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte, sendo compensada por um acréscimo 
de retribuição, calculado a partir da multiplicação do valor da hora normal de trabalho 
pelo coeficiente 1,25 (art. 32º do Decreto-Lei nº 259/98). Não têm direito a este 
acréscimo os trabalhadores cujas funções, pela sua natureza, só possam ser exercidas em 
período predominantemente nocturno, salvo casos excepcionais devidamente 
autorizados por despacho ministerial. 
 
 
 Trabalho suplementar - No regime laboral comum, a prestação de trabalho 
suplementar, sendo obrigatória para o trabalhador (salvo invocação de motivo 
atendível), apenas pode ter lugar verificado certos pressupostos (que a lei define). 
Quando se trate de actividade exigida pelo empregador para fazer face a acréscimos 
eventuais e transitórios do trabalho, há que respeitar os limites quantitativos legalmente 
fixados (art. 200º do Código do Trabalho), quer em termos de duração anual 
(estabelecida por trabalhador e variando em função da dimensão da empresa), quer em 
termos de duração diária. A prestação de trabalho suplementar confere direito a 
retribuição (sendo o corresponde valor-hora objecto de acréscimo – art. 258º) e, em 
regra, a descanso compensatório (cuja extensão varia consoante se trate de trabalho 
prestado em dia normal, em dia de descanso obrigatório, em dia de descanso 
complementar ou feriado (arts. 202º e 203º ). 
 

Estas regras são aplicáveis no âmbito do RCITAP. 
 

 Em geral, só é admitida a prestação de trabalho extraordinário verificados os 
pressuposto do nº 1 do art. 26º do Decreto-Lei nº 259/98. Existem limites quantitativos 
por dia e por ano (art. 27º), os quais podem, no entanto, ser ultrapassados em certas 
hipóteses (v.g. por certas categorias de pessoal). A compensação pela prestação de 
trabalho suplementar é feita, por opção do funcionário ou agente, pela dedução posterior 
no período normal de trabalho ou por acréscimo na retribuição horária (arts. 28º e 29º), 
excepto quando se trate de trabalho prestado em dia de descanso semanal obrigatório, 
caso em que se cumulam o acréscimo retributivo e o descanso compensatório (nº 2 do 
art. 33º); quando se trate de trabalho prestado em dia de descanso semanal 
complementar ou feriado apenas há lugar a acréscimo retributivo (nº 3 do art. 33º). 
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Existe um limite à remuneração que pode ser percebida por mês pela prestação de 
trabalho extraordinário: em regra, um terço do índice remuneratórios respectivo; para 
certas categorias de pessoal, 60% desse índice (art. 3º0º). 

 

Mobilidade funcional - Nos termos do Código do Trabalho, o trabalhador deve, 
em princípio, exercer funções correspondentes à actividade para que foi contratado (nº 1 
do art. 151º). Essa actividade está definida, em termos genéricos, no respectivo contrato 
de trabalho (eventualmente, por remissão para categoria constante do instrumento de 
regulamentação colectiva aplicável – nºs 1 e 2 do art. 111º). A lei entende (nº 2 do art. 
111º) que essa actividade compreende ainda (ou seja, podem ser normalmente exigidas 
pelo empregador) as funções que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as 
quais o trabalhador detenha a qualificação profissional adequada e que não impliquem 
desvalorização profissional (estes conceitos podem ser densificados por convenção 
colectiva, considerando-se, supletivamente, que abarcam as actividades compreendidas 
no mesmo grupo ou carreira profissional – nº 3 do art. 111º). Quando o interesse da 
empresa o exija pode, a título transitório, exigir-se ao trabalhador o desempenho de 
outras tarefas (não compreendidas na actividade contratada), desde que tal não envolva 
modificação substancial da posição do trabalhador (art. 314º). 

A mudança de categoria depende sempre de acordo (ainda que frequentemente a 
vontade do trabalho se exprima tacitamente) e apenas é admitida a passagem para 
categoria inferior verificados certos pressupostos legais e com aceitação por escrito do 
trabalhador, exigindo-se ainda autorização da Inspecção-Geral do Trabalho (art. 313º, nº 
1, do Código do Trabalho)  

Este regime é aplicável aos vínculos constituídos nos termos do RCITAP.   

Relativamente aos funcionários e agentes, determina o nº 4 do art. 9º do Decreto-
Lei nº 248/85, de 15 de Julho, preceito que não é de fácil interpretação, que “a descrição 
dos conteúdos funcionais não pode, em caso algum, constituir fundamento para o não 
cumprimento do dever de obediência e não prejudica a atribuição aos funcionários de 
tarefas de complexidade e responsabilidade equiparáveis, não expressamente 
mencionadas”. 

 

Designação temporária para o desempenho de funções de categoria superior 
- Tanto o regime laboral comum (nº 2 do art. 313º do Código do Trabalho), como o art. 
23º do Decreto-Lei nº 427/89 admitem o desempenho temporário de funções de 
categoria superior, com posterior regresso à categoria de o trabalhador é titular. 

 

Mobilidade geográfica - O Código do Trabalho admite, sem limites, a 
transferência quando seja objecto de acordo. A transferência pode, também, resultar da 
mudança total ou parcial do estabelecimento (nº 2 do art. 315º). Para além disso, a 
entidade empregadora pode transferir unilateralmente o trabalhador quando o interesse 
da empresa o exija, desde que dessa transferência não resulte prejuízo sério para o 
trabalhador (arts. 315º, nº 1, e 316º, nº 1). Esta faculdade pode ser alargada ou 
restringida por acordo (nº 3 do art. 315º e nº 2 do art. 316º), estando o seu exercício 
procedimentalizado (art. 317º).  

 
Estas regras são aplicáveis no âmbito do RCITAP. 
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Relativamente aos funcionários (art. 25º do Decreto-Lei nº 427/89), a 
transferência depende de acordo quando envolva mudança do município de origem (a 
menos que ocorra dentro da área de Lisboa e municípios confinantes ou da área do 
Porto e municípios confinantes). Depende ainda (excepto quando se trate de 
funcionários nomeados para lugar a extinguir quando vagar) da existência de lugar vago 
no quadro do serviço para onde se dá a transferência. 
 
 

Cedência ocasional de trabalhadores/ requisição e destacamento - O Código 
do Trabalho admite (arts. 322º e ss.), verificadas certas hipóteses (previsão em 
instrumento de regulamentação colectiva ou colaboração entre sociedades coligadas, em 
relação societária de participações recíprocas, de domínio ou de grupo, ou entre 
empregadores, independentemente da natureza societária, que mantenham estruturas 
organizativas comuns), que um empregador possa ceder a outro, por tempo limitado 
(limite máximo de cinco anos), a disponibilidade da prestação de certo trabalhador 
contratado por tempo indeterminado, com o acordo deste, com a consequente sujeição 
do trabalhador cedido, pelo tempo de duração da cedência, ao poder de direcção do 
cessionário e integração na respectiva organização produtiva.  

 
O RCITAP prevê (art. 14º) a cedência ocasional de trabalhadores das pessoas 

colectivas públicas para o exercício de funções temporárias noutra pessoa colectiva 
pública, exigindo em regra o acordo do trabalhador (não é necessário, no quadro da 
colaboração entre pessoas colectivas públicas, se for fundamentada em necessidades 
prementes das entidades envolvidas ou em razões de economia, eficácia e eficiência na 
prossecução das respectivas atribuições, sem que, contudo, possam ser diminuídos os 
direitos do trabalhador). São, em geral, aplicáveis as regras do Código do Trabalho.  

 
O exercício de funções a título transitório em serviço ou organismo diferente 

daquele a que pertence o funcionário ou agente, sem ocupação do lugar do quadro e na 
categoria de que o trabalhador em causa é titular, pode ser operado, no regime de 
emprego público, por requisição ou destacamento (art. 27º do Decreto-Lei nº 427/89). 
Em regra, está sujeito a um limite máximo de três anos, findos os quais ou se dá o 
regresso ao serviço de origem ou ocorre a transferência para o quadro do serviço onde o 
trabalho tem sido prestado (nº 4 do art. 27º). Estes instrumentos envolvem modificação 
da relação de emprego público (art. 22º), assentando num acto da Administração (“a 
mobilidade dos recursos humanos visa o aproveitamento racional dos efectivos e o 
descongestionamento sectorial ou global da Administração” – nº 1 do art. 23º do 
Decreto-Lei nº 184/89). Numerosos diplomas têm alargado a possibilidade de recurso a 
estes instrumentos para prestação de trabalho em entidades não integradas na 
Administração Pública 

 
Por outro lado, “mediante acordo de cedência especial, os funcionários e agentes 

que tenham dado o seu consentimento expresso por escrito podem exercer funções 
noutras pessoas colectivas públicas em regime de contrato de trabalho, com suspensão 
do seu estatuto de funcionário” (nº 1 do art. 23º do RCITAP). O trabalhador passa a 
estar sujeito às ordens e instruções da pessoa colectiva onde vai prestar funções, à qual 
cabe, inclusivamente, o exercício do poder disciplinar (salvo quanto à aplicação de 
sanções expulsivas). O tempo de serviço conta como prestado no lugar e categoria de 
origem, podendo o trabalhador cedido optar, em matéria de segurança social, pelo 
regime da função pública ou pelo regime geral. 
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Este mecanismo pode, igualmente, ser aplicado à cedência de funcionários e 
agentes a pessoas colectivas privadas, quando existam razões de interesse público que o 
justifiquem, bem como, embora com limitações, “aos casos em que um funcionário ou 
agente de um quadro de pessoal de uma pessoa colectiva pública passa a exercer 
funções nessa mesma pessoa colectiva em regime de contrato de trabalho” (nºs 1 e 2 do 
art. 24º do mesmo diploma).  

 
 
Retribuição - No regime laboral comum cabe às partes definir o montante da 

retribuição, observado o limite legalmente imposto pela existência da retribuição 
mínima garantida e respeitado, quando exista e seja aplicável, o disposto no instrumento 
de regulamentação colectiva. Outra limitação resulta da aplicação do princípio “a 
trabalho igual, salário igual”. O Código do Trabalho distingue entre a retribuição base 
(“aquela que nos termos do contrato ou instrumento de regulamentação colectiva de 
trabalho, corresponde ao exercício da actividade desempenhada pelo trabalhador de 
acordo com o período normal de trabalho que tenha sido definido”), as diuturnidades e 
as prestações complementares e acessórias (art. 250º). De entre estas, têm carácter 
retributivo (e assento legal) o subsídio de Natal, o subsídio de férias, o subsídio de 
isenção de horário de trabalho e a remuneração por trabalho nocturno. Outros aditivos à 
retribuição são frequentemente criados pela contratação colectiva. A retribuição goza da 
garantia da irredutibilidade, para além de outros mecanismos de protecção legal. 
Quando outra coisa não resulte do preceito que as institua, as prestações 
complementares e acessórias são calculadas a partir do montante da retribuição base 
mais diuturnidades. A actualização das retribuições segue lógica idêntica à da respectiva 
fixação inicial. 

 
No âmbito do RCITAP, vigora – sem prejuízo do disposto em instrumento de 

regulamentação colectiva – o princípio de que os níveis retributivos dos trabalhadores 
das pessoas colectivas públicas não devem ultrapassar os níveis remuneratórios do 
pessoal com vínculo de funcionário ou agente, quando existam as respectivas carreiras 
no âmbito da Administração Pública (nº 1 do art. 13º). Os regulamentos que disponham 
em matéria salarial carecem de homologação dos Ministros das Finanças e da tutela (nº 
3 do art. 11º). A celebração de contratos de trabalho que envolvam encargos com 
remunerações globais superiores às que resultam da aplicação de regulamentos internos 
ou dos instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho está sujeita a autorização 
do Ministro das Finanças (nº 5 do art. 7º). As regras laborais são, no mais, aplicáveis. 

 
A remuneração base dos funcionários e agentes é estabelecida em função da 

escala indiciária que vigore para a carreira em causa (“a remuneração base é 
determinada pelo índice correspondente à categoria e escalão em que o funcionário e 
agente está posicionado” – nº 1 do art. 17º do Decreto-Lei nº 184/89). Para além disso, o 
sistema retributivo compreende as prestações sociais e subsídio de refeição (alínea b) do 
nº 1 do art. 15º e art. 18º do Decreto-Lei nº 184/89 e arts. 8º e 9º do Decreto-Lei nº 353-
A/89, de 16 de Outubro), para além dos suplementos (arts. 15º e 16º do Decreto-Lei nº 
184/89). Os suplementos são atribuídos em função das particularidades específicas da 
prestação de trabalho e só podem ser considerados os que se fundamentem em trabalho 
extraordinário (nas suas diferentes modalidades), nocturno, em disponibilidade 
permanente ou outros regimes especiais de prestação de trabalho, trabalho prestado em 
condições de risco, penosidade ou insalubridade, incentivos à fixação em zonas de 
periferia, trabalho em regime de turnos, falhas e participação em reuniões, comissões ou 
grupos de trabalho (nº 1 do art. 19º do Decreto-Lei nº 184/89). Podem ainda ser 
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atribuídos suplementos por compensação de despesas feitas por motivos de serviço 
(ajudas de custo, abonos por deslocação, situações de presentação, subsídio de 
representação ou outros legalmente previstos).  

 
 
Férias - O Código do Trabalho estabelece um período de férias de 22 dias úteis 

por ano, que pode ser aumentado até aos 25 dias no caso de o trabalhador não ter faltado 
ou na eventualidade de apenas ter faltas justificadas dentro de certos limites (art. 213º). 
A duração das férias pode ser aumentada por instrumento de regulamentação colectiva 
ou contrato de trabalho. O trabalhador pode renunciar parcialmente ao direito a férias 
(sem prejuízo da retribuição e subsídio respectivos), desde que seja assegurado o gozo 
de 20 dias úteis de férias. O trabalhador admitido com contrato cuja duração total não 
atinja seis meses tem direito a gozar 2 dias úteis de férias por cada mês completo de 
duração do contrato (art. 214º). No ano da admissão, o trabalhador tem direito, após seis 
meses completos de execução do contrato, a gozar 2 dias úteis de férias por cada mês de 
duração do contrato, até ao máximo de vinte dias úteis (nº 2 do art. 212º). O período de 
férias é marcado por acordo ou, na falta dele, pelo empregador, muito embora apenas 
possa determinar o seu gozo entre 1 de Maio e 31 de Outubro, a não ser que seja dado 
parecer favorável pela comissão de trabalhadores ou que exista disposição nesse sentido 
no instrumento de regulamentação colectiva de trabalho aplicável (nºs 1, 2 e 3 do art. 
217º). A retribuição durante o período de férias corresponde à que o trabalhador 
receberia se estivesse em serviço efectivo, enquanto que o subsídio de férias 
compreende a retribuição de base e as demais prestações retributivas que sejam 
contrapartida do modo específico de prestação do trabalho (nºs 1 e 2 do art. 255º) – 
estes montantes podem ser aumentados, por disposição contratual ou regra contida em 
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.  

 
Estas regras são aplicáveis no âmbito do RCITAP. 
 
Relativamente aos funcionários e agentes, o Decreto-Lei nº 100/99, de 31 de 

Março, prevê (art. 2º) um período mínimo de duração de férias de 25 dias úteis por ano, 
que sofre alargamentos em função da idade (até aos 28 dias úteis, a partir dos 59 anos). 
É, ainda, atribuído mais um dia útil de férias por cada 10 anos de serviço efectivo. No 
ano civil de ingresso, o funcionário ou agente tem direito, após um período de 60 dias 
de prestação efectiva de trabalho, a 6 dias úteis de férias (art. 3º). 

 
Durante o período de férias, o funcionário ou agente é abonado das 

remunerações a que teria direito se se encontrasse em serviço efectivo, à excepção do 
subsídio de refeição (nº 1 do art. 4º), tendo, para além disso, direito a subsídio de férias, 
calculado através da multiplicação da remuneração base diária pelo coeficiente 1,365 
(nº 3 do art. 4º). O período de férias relevante, em cada ano civil, para efeitos do abono 
do subsídio de férias não pode exceder 22 dias úteis (nº 4 do art. 4º).  

 
 
 

Faltas  No regime laboral comum, “falta é a ausência do trabalhador no local de 
trabalho e durante o período em que devia desempenhar a actividade a que está adstrito” 
(nº 1 do art. 224º do Código do Trabalho), considerando-se justificadas as faltas 
elencadas no nº 2 do art. 225º e injustificadas todas as outras (nº 3 do art. 225º). Com 
efeito, aos contratos de trabalho e aos instrumentos de regulamentação colectiva é 
vedado dispor quanto aos tipos de faltas e à sua duração (salvo tratando-se de ausências  
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dadas pelos trabalhadores eleitos para as estruturas de representação colectiva – art. 
226º).  

O Código prevê, quanto às faltas justificadas, deveres de comunicação a cargo 
do trabalhador (art. 228º) e a possibilidade de o empregador exigir comprovação do 
motivo justificativo e, no caso das faltas por doença, de sindicar, em princípio através 
de medido indicado pela Segurança Social, a veracidade desse motivo (art. 229º). As 
faltas justificadas não determinam, em princípio, perda de retribuição, existindo, 
contudo, importantes excepções (nºs 1 e 2 do art. 230º): faltas por doença, desde que o 
trabalhador beneficie de um regime de previdência relativamente a esta eventualidade (e 
existindo um período de espera de três dias); por motivo de acidente de trabalho, desde 
que o trabalhador tenha direito a qualquer subsídio ou seguro; faltas consideradas 
justificadas por lei especial, quando superiores a 30 dias por ano; faltas autorizadas pelo 
empregador. As faltas dadas por candidatos a eleições para cargos públicos durante o 
período legal de campanha eleitoral conferem, no máximo, direito à retribuição relativa 
a um terço do período de duração da campanha (nº 4 do art. 230º). 

 
Por sua vez, as faltas injustificadas determinam perda de retribuição e desconto 

na antiguidade, para além de serem expressamente qualificadas como infracção 
disciplinar (nº 1 do art. 231º). Quando se trate de falta injustificada a um ou meio 
período normal de trabalho diário imediatamente anterior ou posterior a dia ou meio dia 
de descanso semanal ou feriado, é considerada infracção disciplinar grave (nº 2 do art. 
231º). Em caso de atraso injustificado do trabalhador na apresentação para início ou 
reinício da jornada laboral diária pode o empregador, se tal atraso for superior a trinta 
ou sessenta minutos, recusar a aceitação da prestação durante parte ou todo o período 
normal de trabalho, respectivamente (nº 3 do art. 231º). 

 
Em princípio, as faltas não têm repercussão no direito a férias, muito embora, 

tratando-se de ausências que determinem perda de retribuição, possa o trabalhador 
substitui-las por dias de férias, na proporção de um dia de férias por cada dia de falta, 
desde que seja salvaguardo o gozo efectivo de vinte dias úteis de férias (art. 232º).  

 
Estas regras são aplicáveis no âmbito do RCITAP. 
 
Nos termos do nº1 do art. 18º do Decreto-Lei nº 100/99, “considera-se falta a 

não comparência do funcionário ou agente durante a totalidade ou parte do período de 
trabalho a que está obrigado, bem como a não comparência em local a que o mesmo 
deva deslocar-se por motivo de serviço”. Este conceito abrange, ainda, no caso de 
horários flexíveis, “o período de tempo em débito apurado no final de cada período de 
aferição” (nº 2 do mesmo artigo). 

 
O elenco de faltas justificadas corresponde, grosso modo, ao que consta do 

regime laboral comum (ponderado quer o que dispõe o Código do Trabalho, quer o que 
consta de legislação avulsa). Encontramos, ainda assim, algumas justificações 
específicas, como seja a prestação de provas de concurso (alínea s) do nº 1 do art. 21º). 
Também aqui se consagra a possibilidade de exigência de apresentação de meios 
adequados de comprovação do motivo justificativo (nº 2 do art. 21º) e se regula 
exaustivamente a verificação das situações de doença (arts. 29º e ss.). O regime das 
faltas justificadas é variável: em certos casos não implicam a perda de quaisquer direitos 
e regalias, enquanto que noutros determinam a perda do subsídio de refeição; noutros 
ainda, como sucede com as faltas por doença, ocorre, para além disso, a perda do 
vencimento de exercício (nº 2 do art. 29º), muito embora o dirigente máximo do serviço 
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possa, a requerimento do interessado “e tendo em conta a assiduidade e o mérito 
evidenciado no desempenho de funções, nomeadamente através da última classificação 
de serviço, autorizar o abono do vencimento de exercício” (nº 6 do art. 29º). 

 
As faltas injustificadas, “para além das consequências disciplinares a que 

possam dar lugar, determinam sempre a perda das remunerações correspondentes aos 
dias de ausência, não contam para efeitos de antiguidade e descontam nas férias” (nº 2 
do art. 71º), do ano civil seguinte, na proporção de um dia de férias por cada falta (nº 2 
do art. 13º), sem prejuízo do gozo mínimo de oito dias úteis consecutivos (nº 4 do art. 
13º). 

 
De acordo com o art. 100º, os dias de descanso semanal ou complementar e os 

feriados, quando intercalados no decurso de uma sucessão de faltas da mesma natureza, 
integram-se no cômputo dos respectivos períodos de duração, salvo se a lei se referir 
expressamente a dias úteis. 

 
 

 

d) Direito à carreira 

 

Não existe, no âmbito do regime laboral comum, a consagração legal de um 
direito à carreira ou uma tutela específica para o efeito. A posição do trabalhador é 
garantida numa perspectiva essencialmente estática (irreversibilidade da categoria – 
alínea e) do art. 122º), coadjuvada por regras sobre formação profissional e garantia do 
exercício de funções (alínea b) do art. 122º). No âmbito da contratação colectiva é 
frequente que a categorização profissional seja acompanhada da previsão de carreiras, 
combinando promoções automáticas por antiguidade com promoções por mérito, 
usualmente de livre iniciativa do empregador. 

 
O RCITAP apenas alude à existência de carreiras a propósito dos regulamentos 

internos (nº 3 do art. 11º), prescrevendo que se trata de matéria que carece de 
homologação dos Ministros das Finanças e da tutela. 

 
“O desempenho de funções públicas que correspondam a necessidades 

permanentes e próprias dos serviços deve, em princípio, ser assegurado em regime de 
carreira” (nº 2 do art. 3º do Decreto-Lei nº 248/85). A lei define as carreiras existentes e 
regula os termos em que tem lugar o acesso às categorias superiores (através de 
promoção – realizada por concurso e dependendo de existência de vaga, mérito 
adequado e tempo mínimo de permanência na categoria anterior – ou, nas carreiras 
horizontais, por progressão (não carecendo de concurso e dependendo de determinados 
módulos de tempo e mérito) – arts. 27º e 29º do Decreto-Lei nº 184/89 e arts. 16º a 20º 
do Decreto-Lei nº 353-A/89. 

 
 
e) Regime disciplinar 
 
No regime laboral comum, o empregador goza de poder disciplinar, que integra 

as suas prerrogativas de gestão (o exercício desse poder assenta num acto de gestão, não 
existindo obrigatoriedade de reacção a quaisquer comportamentos ilícitos do 
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trabalhador). A lei não define infracção disciplinar, entendendo-se que este conceito 
abrange quer a violação de deveres contratuais quer o não acatamento de padrões de 
conduta estabelecidos para vigorar no âmbito da organização produtiva. Não existe, a 
não ser no caso da aplicação da sanção de despedimento (arts. 411º e ss.), uma 
regulação exaustiva do procedimento disciplinar: apenas se exige que ao trabalhador 
seja garantido o direito de defesa (audiência prévia – nº 1 do art. 371º). O elenco legal 
de sanções disciplinares (art. 366º) pode ser alargado por convenção colectiva, desde 
que não sejam atingidos direitos e garantias dos trabalhadores (por ex., não será 
admissível a sanção de despromoção ou a de redução da retribuição). 

 
Este regime é aplicável no âmbito do RCITAP. 
 
A aplicação de sanções disciplinares a funcionários e agentes está 

minuciosamente regulada no Estatuto Disciplinar aprovado pelo Decreto-Lei nº 24/84, 
de 16 de Janeiro, onde se definem (ainda que indirectamente) as infracções e as penas 
disciplinares, bem como o procedimento respectivo. Os funcionários e agentes estão 
obrigados a participar as infracções disciplinares de que tenham conhecimento (nº 2 do 
art. 46º do Estatuto Disciplinar), devendo, por outro lado, quando seja recebido auto, 
participação e queixa e se tenha concluído pela existência de infracção, ser instaurado o 
correspondente procedimento disciplinar (art. 50º). 

 
 
f) Transmissão de empresa ou estabelecimento 
 
 
Quando ocorra a transmissão, por qualquer título, da titularidade da empresa, 

estabelecimento ou parte da empresa ou estabelecimento que constitua uma unidade 
económica, o transmissário sucede ao transmitente nas relações de trabalho existentes, 
as quais se mantêm, quanto ao mais, inalteradas, assumindo o transmitente 
responsabilidade solidária, no ano subsequente à transmissão, pelas obrigações vencidas 
até à transmissão (nº s1 e 2 do art.318º do Código do Trabalho). Este regime é 
igualmente aplicável à transmissão, cessão ou reversão da exploração da empresa, 
estabelecimento ou parte da empresa ou estabelecimento que constitua uma unidade 
económica (nº 3 do art. 318º). A transmissão tem que ser precedida de um procedimento 
de informação e consulta dos representantes dos trabalhadores (art. 320º). 

 
De acordo com o nº1 art. 16º do RCITAP, “os contratos de trabalho celebrados 

por pessoas colectivas públicas transmitem-se aos sujeitos que venham a prosseguir as 
respectivas atribuições, haja ou não extinção da pessoa colectiva pública, nos termos 
previstos no Código do Trabalho para a extinção da empresa ou estabelecimento”; “no 
caso de transferência ou delegação de parte das atribuições da pessoa colectiva pública 
para outras entidades, apenas se transmitem os contratos de trabalho afectos às 
actividades respectivas” (nº 2). 

 
Nos casos de extinção ou fusão de serviços em que haja transferência de 

atribuições no todo ou em parte, a transição dos funcionários e agentes para os novos 
serviços far-se-á na medida das necessidades destes e em lugares automaticamente 
aditados aos respectivos quadros de pessoal, quando não existam vagas disponíveis para 
o efeito (nº 2 do art. 8º do Decreto-Lei nº 193/2002, de 25 de Setembro). Estas medidas 
não implicarão redução dos direitos e deveres do pessoal abrangido, o qual manterá “a 
natureza do vínculo, carreira, categoria, escalão e índice detidos à data de entrada em 
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vigor dos diplomas” que as levem a cabo (nºs 1 e 2 do art. 6º do mesmo diploma), sendo 
que “o preenchimento das necessidades de pessoal dos serviços para onde sejam 
transferidas atribuições de outros é feito por recurso prioritário ao pessoal proveniente 
dos serviços extintos ou fundidos” (nº 4 deste artigo). 

 
Em caso de extinção de serviços sem qualquer transferência de atribuições para 

outro serviço existente, bem como em caso de fusão ou reestruturação de serviços de 
que resulte um número excessivo ou qualitativamente desajustado de funcionários e 
agentes face às atribuições a desenvolver, o pessoal em causa será integrado no quadro 
de supranumerários criado junto da secretaria-geral ou departamento de recursos 
humanos do ministério envolvido (arts. 7º, 8º e 9º). 

 
A integração no quadro de supranumerários não prejudica o direito à 

manutenção da natureza do vínculo, carreira, categoria, escalão e índice com que se 
ingressa em tal quadro, bem como os benefícios e regalias em matéria previdencial, a 
antiguidade e a possibilidade de ser oponente a concurso para a categoria detida ou 
categoria superior. Os trabalhadores têm  direito a auferir a respectiva remuneração base 
mensal nos primeiros 90 dias de inactividade e, a partir daí, ser-lhes-á abonada a 
respectiva remuneração de categoria (art. 12º – os conceitos de remuneração de 
categoria e de remuneração base mensal constam do art. 5º do Decreto-Lei nº 353-
A/89). 

 
 
 
 
g) Lay-off 
 
Nos termos dos arts. 335º e ss. do Código do Trabalho, o empregador pode 

reduzir temporariamente os períodos normais de trabalho ou suspender os contratos de 
trabalho, desde que, por motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos, catástrofes ou 
outras ocorrências que tenham afectado gravemente a actividade normal da empresa, 
tais medidas se mostrem indispensáveis para assegurar a viabilidade da empresa e a 
manutenção dos postos de trabalho. Este mecanismo, que depende de um procedimento 
de informação e negociação com os trabalhadores, através dos seus representantes, pode 
assumir a forma de interrupção da actividade por um ou mais períodos normais de 
trabalho (diários ou semanais) ou diminuição do número de horas correspondente ao 
período normal de trabalho (diário ou semanal). A aplicação deste dispositivo está 
sujeita a limites temporais (6 meses ou, no caso de catástrofe ou outra ocorrência que 
tenha afectado gravemente a actividade normal da empresa, 1 ano) e envolve a redução 
da retribuição. 

 
Este mecanismo é aplicável no âmbito do RCITAP (art. 15º). 
 
Não existe regime similar no âmbito das relações de trabalho de funcionários e 

agentes. 
 

 
 
 
 
h) Extinção do vínculo 
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Para além das situações de exoneração no decurso do período probatório, a 

relação jurídica de emprego dos funcionários e agentes cessa por morte do trabalhador, 
por aplicação de pena disciplinar expulsiva e por desligação do serviço para efeito de 
aposentação (nº 1 do art. 28º do Decreto-Lei nº 427/89). Pode, também, cessar por 
acordo entre o interessado e a Administração, mediante uma indemnização (nº 2 do 
mesmo artigo). Quanto aos funcionários, admite-se ainda a cessação por exoneração a 
pedido do trabalhador (art. 29º). A cessação dos contratos administrativos de 
provimento pode ocorrer por acordo, denúncia por de qualquer das partes ou rescisão 
pelo contratado, mediante pré-aviso (art. 30º). 

 
A extinção, fusão ou reestruturação de serviços não determina a cessação do 

vínculo, embora possa ocasionar a integração de pessoal no quadro de supranumerários 
do ministério em causa, nos termos já referidos. 

 
As formas de extinção do contrato de trabalho encontram-se, em termos gerais, 

enunciadas no art. 384º do Código do Trabalho.  
 
De entre os modos de extinção do vínculo aí elencados, promanam directamente 

de um acto unilateral do empregador dirigido à cessação do contrato o despedimento 
por facto imputável ao trabalhador (art. 396º), o despedimento colectivo (art. 397º e ss. 
– fundado na redução de pessoal por motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos e 
conferindo direito a uma indemnização), o despedimento por extinção do posto de 
trabalho (art. 402º e ss. – também determinado por motivos económicos e conferindo 
direito a indemnização) e o despedimento por inadaptação do trabalhador ao posto de 
trabalho (arts. 405º e ss., também conferindo direito a indemnização).  

 
Por seu turno, o trabalhador pode unilateralmente fazer cessar o contrato por 

denúncia, mediante pré-aviso (art. 447º e ss.), ou mediante resolução com fundamento 
em justa causa (art. 441º e ss. – neste caso, há lugar a indemnização se a justa causa se 
fundar em acto ilícito do empregador). 

 
O contrato de trabalho pode ainda extinguir-se através de acordo de revogação 

(o qual pode ou não envolver o pagamento ao trabalhador de uma compensação – art. 
393º e ss.) ou por caducidade (arts. 387º e ss.: pela verificação do termo, nos contratos 
de trabalho a termo resolutivo; por reforma do trabalhador; por impossibilidade 
superveniente, absoluta e definitiva de o trabalhador prestar o trabalho ou de o 
empregador o receber – cabem aqui, entre outras, as situações de extinção da pessoa 
colectiva empregadora e de encerramento da empresa). 

 
Como se referiu, qualquer das partes pode fazer cessar o contrato durante o 

período experimental.  
 
Quando se trate de cargo exercido em regime de comissão de serviço qualquer 

das partes pode fazer cessar a aplicabilidade desse regime, o que pode determinar a 
cessação do vínculo (quando se trate de trabalhador anteriormente não vinculado à 
empresa e não tenha sido prevista uma categoria de recuo, a cessação por iniciativa do 
empregador configura uma hipótese de despedimento ad nutum, conferindo direito a 
uma indemnização – art. 247º). 
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No âmbito do RCITAP valem, em geral, as regras definidas no Código do 
Trabalho. A lei determina que a extinção da pessoa colectiva pública a que o 
trabalhador pertence determina a caducidade dos contratos de trabalho, a menos que 
ocorra sucessão nas respectivas atribuições (art. 17º). Por outro lado, o art. 18º amplia 
os pressupostos de aplicação do despedimento colectivo e do despedimento por extinção 
do posto de trabalho. 

 
 
 



 166

ANEXO XIV 

(Regimes de emprego público na União Europeia) 
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Regimes de emprego público na União Europeia 

Retirado do estudo “Are civil servants different because they are civil servants?”,EIPA, 2005, e “Who is a 
civil servant and who is not- and why?” ,2004  

 

 

SECTORES 

Países em que a maioria dos 
trabalhadores do sector são 

Funcionários Públicos 

Países em que a maioria 
dos trabalhadores do 

sector está sujeita à lei 
laboral privada 

 

Comentários 

   Na Suécia e no Reino 
Unido a distinção é 
muito difícil. 
Na Suécia a mesma 
legislação laboral 
aplica-se ao sector 
público como a outros 
sectores no mercado de 
trabalho. Somente 
alguns grupos têm mais 
segurança de emprego, 
como os juízes. Assim, 
a maioria dos 
trabalhadores públicos 
não se enquadra na 
definição de 
funcionários públicos 
utilizada neste 
inquérito, embora 
sejam referidos na 
Suécia como 
funcionários públicos. 
No Reino Unido não há 
distinção entre 
legislação de trabalho 
pública e privada. 

 

 

Pessoal dos 
“Ministérios” 

Áustria, Bélgica (78%), 
Chipre, República Checa, 
Dinamarca (36%), Estónia, 
Finlândia, França, Alemanha 
(68%), Grécia, Hungria, 
Irlanda, Itália, Letónia, 
Lituânia, Luxemburgo, Malta, 
Holanda, Polónia, Portugal, 
Eslováquia, Eslovénia, 
Espanha (73,4% na 
Administração estatal)  

Dinamarca (64%) 
Alemanha (32%) 
Espanha (26,7%) 
Bélgica (22%) 

Em muitos Estados 
Membros o pessoal dos 
“Ministérios” pode 
também ser contratado 
de acordo com o 
regime privado. 
Na Eslovénia a maioria 
dos trabalhadores são 
funcionários públicos 
(80% efectivos, 20% 
temporários)  

Trabalhadores 
de “agências” e 
autoridades 
regionais 

Áustria, Bélgica, República 
Checa, Estónia, Finlândia, 
França, Grécia, Hungria, 
Irlanda, Itália, Lituânia, 
Luxemburgo, Malta, Holanda, 
Polónia, Portugal, Eslováquia, 
Eslovénia (50-70%), Espanha 

Dinamarca, Letónia, 
Lituânia, Polónia, 
Portugal, Alemanha 
(Lander: 42%), Bélgica 
(menos de 50% têm um 
estatuto de direito 
público), Eslovénia (30 a 

Na Polónia os 
trabalhadores das 
agências são 
essencialmente 
trabalhadores privados, 
enquanto os das 
autoridades regionais 
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Regimes de emprego público na União Europeia 

Retirado do estudo “Are civil servants different because they are civil servants?”,EIPA, 2005, e “Who is a 
civil servant and who is not- and why?” ,2004  

 

 

SECTORES 

Países em que a maioria dos 
trabalhadores do sector são 

Funcionários Públicos 

Países em que a maioria 
dos trabalhadores do 

sector está sujeita à lei 
laboral privada 

 

Comentários 

(Comunidades Autónomas: 
63,68%), Alemanha (Lander: 
58%) 

50% são contratados), 
Espanha (Comunidades 
Autónomas: 36,26%) 

têm um estatuto 
específico ou de função 
pública 

 

 

Forças Armadas 

Áustria, Bélgica Chipre, 
República Checa, Estónia, 
Finlândia, França, Alemanha, 
Grécia, Hungria, Irlanda, 
Itália, Luxemburgo, Holanda, 
Polónia, Portugal, Eslováquia, 
Eslovénia, Espanha  

Dinamarca, Alemanha, 
Letónia, Lituânia, Malta 

Na Dinamarca e na 
Alemanha os soldados 
são funcionários 
públicos ou têm um 
estatuto especial, mas o 
pessoal de 
administração é 
sobretudo privado. 
Na Áustria os contratos 
não são legalmente 
possíveis. 
Na Eslovénia cerca de 
80% são funcionários 
públicos  

Juízes Áustria, Bélgica Chipre, 
República Checa, Dinamarca, 
Estónia, Finlândia, França, 
Alemanha, Grécia, Hungria, 
Irlanda, Itália, Luxemburgo, 
Holanda, Polónia, Portugal, 
Eslováquia, Eslovénia, 
Espanha, Suécia 

Letónia 
Lituânia 
Malta 

Na Áustria os contratos 
não são legalmente 
possíveis. 
Na Eslovénia cerca de 
80% são funcionários 
públicos 

Polícia e funções 
de imposição da 
lei 

Áustria, Bélgica, Chipre, 
República Checa, Dinamarca, 
Estónia, Finlândia, França, 
Alemanha, Grécia, Hungria, 
Irlanda, Itália, Letónia, 
Lituânia, Luxemburgo, Malta, 
Holanda, Polónia, Portugal, 
Eslováquia, Eslovénia, 
Espanha  

 No Reino Unido os 
polícias são 
funcionários da Coroa. 
Na Áustria os contratos 
não são legalmente 
possíveis. 
Na Eslovénia cerca de 
80% são funcionários 
públicos 

Serviços 
Prisionais 

Áustria, Chipre, República 
Checa, Dinamarca, Estónia, 
Finlândia, França, Alemanha, 
Grécia, Hungria, Irlanda, 
Itália, Letónia, Lituânia, 
Luxemburgo, Malta, Holanda, 
Polónia, Portugal, Eslováquia, 
Eslovénia, Espanha 

 No Reino Unido os 
polícias são 
funcionários da Coroa. 
Na Áustria os contratos 
não são legalmente 
possíveis. 
 

Bancos Centrais Chipre, República Checa, 
Finlândia, Irlanda, Itália, 
Luxemburgo, Espanha 

Áustria, Bélgica, 
Dinamarca, Estónia, 
França, Alemanha, Grécia, 

Em muitos Estados 
Membros, a gestão de 
topo é nomeada a nível 
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Regimes de emprego público na União Europeia 

Retirado do estudo “Are civil servants different because they are civil servants?”,EIPA, 2005, e “Who is a 
civil servant and who is not- and why?” ,2004  

 

 

SECTORES 

Países em que a maioria dos 
trabalhadores do sector são 

Funcionários Públicos 

Países em que a maioria 
dos trabalhadores do 

sector está sujeita à lei 
laboral privada 

 

Comentários 

Hungria, Letónia, Lituânia, 
Malta, Holanda, Polónia, 
Portugal, Eslováquia, 
Eslovénia 
 

político 

Diplomacia Áustria, Bélgica, Chipre, 
República Checa, Estónia, 
Finlândia, França, Alemanha, 
Grécia, Irlanda, Itália, Letónia, 
Lituânia, Luxemburgo, Malta, 
Holanda, Polónia, Portugal, 
Eslováquia, Eslovénia, 
Espanha 
 

 
Dinamarca 

 
Na Eslovénia cerca de 
80% são funcionários 
públicos 

 

 

Professores 
(escolas) 

Áustria (52% ao nível 
federal), Bélgica, Chipre, 
República Checa, Dinamarca, 
Finlândia, França, Alemanha, 
Grécia, Hungria, Irlanda, 
Itália, Luxemburgo, Malta, 
Holanda, Polónia, Portugal, 
Eslováquia, Eslovénia, 
Espanha 

Dinamarca 
Estónia 
Alemanha 
Itália 
Letónia 
Lituânia 
Espanha 

Nalguns Estados 
Membros, os 
professores tanto 
podem ser funcionários 
públicos como 
trabalhadores com 
regime privado. 
Em muitos existem 
também escolas 
privadas. 
Em Itália desde 1993 
que os professores 
podem ser recrutados 
de acordo com estatuto 
privado 

Professores 
(Universidades) 

Bélgica, Chipre, República 
Checa, Finlândia, França, 
Alemanha, Grécia, Hungria, 
Irlanda, Itália, Holanda, 
Polónia, Portugal, Eslováquia, 
Eslovénia, Espanha 

Áustria, Dinamarca, 
Estónia, Itália, Letónia, 
Lituânia, Luxemburgo, 
Malta, Espanha (39,04%) 

Em muitos Estados 
Membros, os 
professores das 
Universidades públicas 
têm um estatuto de 
direito público e os das 
Universidades privadas 
um estatuto privado. 
Na Áustria, muitos 
professores têm um 
estatuto público 

Inspecções 
(controlo 
alimentar e de 
saúde) 

Áustria, Chipre, República 
Checa, Estónia, Finlândia, 
França, Grécia, Hungria, 
Irlanda, Itália, Letónia, 
Luxemburgo, Malta, Holanda, 

Dinamarca 
Alemanha 
Letónia 
Lituânia  
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Regimes de emprego público na União Europeia 

Retirado do estudo “Are civil servants different because they are civil servants?”,EIPA, 2005, e “Who is a 
civil servant and who is not- and why?” ,2004  

 

 

SECTORES 

Países em que a maioria dos 
trabalhadores do sector são 

Funcionários Públicos 

Países em que a maioria 
dos trabalhadores do 

sector está sujeita à lei 
laboral privada 

 

Comentários 

Polónia, Portugal, Eslováquia, 
Eslovénia, Espanha 

Estações de 
Energia Nuclear 

 
República Checa, Grécia, 
Itália, Eslovénia 

 
Bélgica, Finlândia, França, 
Alemanha, Hungria, 
Letónia, Lituânia, 
Holanda, Espanha, 
Eslováquia, Suécia 

Alguns Estados 
Membros não têm 
estações de energia 
nuclear. 
Na Eslovénia, 
aproximadamente 80% 
são funcionários 
públicos 

Gás e 
Electricidade 

Chipre, Irlanda, Itália, 
Luxemburgo 

Áustria, Bélgica, 
República Checa, 
Dinamarca, Estónia, 
Finlândia, França, 
Alemanha, Grécia, 
Hungria, Itália, Letónia, 
Lituânia, Malta, Holanda, 
Polónia, Portugal, 
Espanha, Eslovénia, 
Eslováquia, Suécia 

 

Autoridades 
Fiscais 

Áustria, Bélgica, Chipre, 
República Checa, Estónia, 
Finlândia, França, Alemanha, 
Grécia, Hungria, Irlanda, 
Itália, Letónia, Lituânia, 
Luxemburgo, Malta, Holanda, 
Polónia, Portugal, Eslováquia, 
Eslovénia, Espanha 

 
Dinamarca 

 
Na Eslovénia, 
aproximadamente 80% 
são funcionários 
públicos 

Hospitais 
(Enfermeiros, 
Médicos) 

Chipre, República Checa, 
Finlândia, França, Grécia, 
Hungria, Irlanda, Itália, Malta, 
Portugal, Eslovénia, Espanha 

Áustria, Bélgica, 
República Checa, 
Dinamarca, Estónia, 
Alemanha, Itália, Letónia, 
Lituânia, Luxemburgo, 
Holanda, Polónia, 
Portugal, Eslováquia, 
Espanha 

Em muitos Estados 
Membros tanto há  
hospitais públicos 
como privados 

Autoridades 
Locais 

Bélgica, Chipre, República 
Checa, Estónia, Finlândia, 
França, Grécia, Hungria, 
Irlanda, Itália, Lituânia, 
Luxemburgo, Holanda, Malta, 
Polónia, Portugal, Eslováquia, 
Eslovénia, Espanha (24,27%) 

Áustria, Dinamarca, 
Alemanha (88%), Letónia, 
Lituânia, Malta, Espanha 
(75,73%) 

 
Em alguns Estados 
Membros os 
trabalhadores das 
autoridades locais têm 
um estatuto diverso do 
dos trabalhadores das 
autoridades centrais 

 Áustria, Chipre, República Bélgica Na Áustria, os 
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Regimes de emprego público na União Europeia 

Retirado do estudo “Are civil servants different because they are civil servants?”,EIPA, 2005, e “Who is a 
civil servant and who is not- and why?” ,2004  

 

 

SECTORES 

Países em que a maioria dos 
trabalhadores do sector são 

Funcionários Públicos 

Países em que a maioria 
dos trabalhadores do 

sector está sujeita à lei 
laboral privada 

 

Comentários 

Bombeiros Checa, Finlândia, França, 
Alemanha, Grécia, Hungria, 
Irlanda, Itália, Letónia, 
Lituânia, Luxemburgo, Malta, 
Holanda, Polónia, Portugal, 
Eslováquia, Eslovénia, 
Espanha 

Dinamarca 
Estónia (esperam-se 
alterações) 

bombeiros dos maiores 
municípios são 
funcionários públicos, 
enquanto os das 
localidades mais 
pequenas são 
voluntários. 
Nalguns Estados 
Membros há também 
bombeiros voluntários 

Alfândegas 

Controlo aéreo 

Áustria, Bélgica, Chipre, 
República Checa, Estónia, 
Finlândia, França, Alemanha, 
Grécia, Hungria, Irlanda, 
Itália, Letónia, Lituânia, 
Luxemburgo, Malta, Holanda, 
Polónia, Portugal, Eslováquia, 
Eslovénia, Espanha 

Áustria (controlo aéreo) 
Dinamarca 
Alemanha 
Holanda 
Polónia 
Portugal 

Nalguns Estados 
Membros (Áustria, 
Alemanha, Holanda, 
Polónia, Portugal) as 
funções são distintas, 
sendo os trabalhadores 
das alfândegas 
funcionários públicos e 
os do controlo aéreo 
trabalhadores privados. 
Na Polónia, o pessoal 
da Aviação Civil é 
responsável por 
garantir serviços 
seguros de aviação 
para, de e dentro da 
Polónia, estando 
sujeitos ao regime 
privado. 
Em Espanha, o controlo 
aéreo é feito por uma 
empresa pública, cujos  
trabalhadores eram 
funcionários públicos 
mas passaram ao 
regime laboral privado 
nos anos 90. 
Na Eslovénia 
aproximadamente 80% 
são funcionários 
públicos 

Águas Áustria, Chipre, Irlanda, Itália, 
Luxemburgo, Eslovénia 

Bélgica, República Checa, 
Dinamarca, Estónia, 
Finlândia, França, 
Alemanha, Grécia, 

O estatuto dos 
trabalhadores varia de 
acordo com as funções 
específicas e a situação 
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Regimes de emprego público na União Europeia 

Retirado do estudo “Are civil servants different because they are civil servants?”,EIPA, 2005, e “Who is a 
civil servant and who is not- and why?” ,2004  

 

 

SECTORES 

Países em que a maioria dos 
trabalhadores do sector são 

Funcionários Públicos 

Países em que a maioria 
dos trabalhadores do 

sector está sujeita à lei 
laboral privada 

 

Comentários 

Hungria, Itália, Letónia, 
Malta, Holanda, Polónia, 
Portugal, Eslováquia, 
Espanha 

do sector da água 

Gestão dos riscos 
e inspecção e 
controlo 
ambientais 

Áustria, Bélgica, Chipre, 
República Checa, Estónia, 
Finlândia, França, Grécia, 
Hungria, Irlanda, Itália, 
Letónia, Lituânia, Holanda, 
Polónia, Portugal, Eslováquia, 
Eslovénia, Espanha 

Dinamarca 
Alemanha 
Letónia 
Malta 

 
Na Eslovénia 
aproximadamente 80% 
são funcionários 
públicos 

Outros  Holanda  

NOTA: A matriz evidencia o estatuto legal da maioria dos trabalhadores que o Estado Membro indicado 
tem nos vários sectores. No entanto, isto não significa que não possa ter uma minoria de trabalhadores com 
o estatuto oposto. Este estudo não inclui a situação do sector dos correios e telecomunicações porque, na 
mairia dos casos, estes serviços foram privatizados. 
 

 
 


