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PROMOÇÃO, MUDANÇA DE NÍVEL E PROGRESSÃO 

NAS CARREIRAS DE INFORMÁTICA 
 

As valorizações remuneratórias nas carreiras de informática efetuam-se através de: 
 
 
 
 

 
Notas: 

(a) Nos termos do disposto no artigo 41.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, as carreiras que ainda não foram revistas (como é o caso das carreiras de especialista de 
informática e de técnico de informática) mantêm-se reguladas pelas disposições normativas que lhes eram aplicáveis em 31 de dezembro de 2008, com exceção da matéria 
respeitante à modalidade de constituição de vínculo de emprego público, à mobilidade geral do ou no órgão ou serviço e em matéria de alteração de posicionamento 
remuneratório [Cfr. n.º 1, alíneas a) e b)], sendo deste modo, aplicáveis às carreiras de informática, as regras constantes do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, em 
matéria de promoção e mudança de nível. 

(b) Correspondendo a avaliação de Muito Bom, à avaliação de Desempenho Relevante, de acordo com a escala de avaliação constante do artigo 50.º da Lei n.º 66-B/2007, de 
28 de dezembro, atualmente em vigor. 

(c) Correspondendo a avaliação de Bom à avaliação de Desempenho Adequado, de acordo com a escala de avaliação constante do artigo 50.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 
dezembro, atualmente em vigor. 

(d) Em matéria de progressão são aplicáveis as regras vigentes para alteração de posicionamento remuneratório, ou seja, os artigos 156.º a 158.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela citada Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com efeito, na carreira de informática, a alteração do posicionamento remuneratório por 
mudança de escalão (progressão), obedece ao disposto naqueles artigos da LTFP, devendo considerar-se que o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, foi 
derrogado pelo disposto no artigo 41.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e nas correspondentes disposições das LOE de 2009 a 2014. 

PROMOÇÃO  
(mudança de categoria - grau)  

(a) 
 

 Aplica-se o artigo 4.º do Decreto-lei n.º 
97/2001, de 26 de março. 

 A promoção a categoria superior 
(mudança de grau), depende da 
realização de concurso de prestação de 
provas e da permanência na categoria 
anterior de quatro anos classificados de 
Muito bom (b) ou de seis anos 
classificados, no mínimo, de Bom (c). 

 Os concursos de acesso para lugares de 
carreiras verticais, como é o caso das 
promoções da carreira de informática, 
deverão ser realizados através de 
concurso interno de acesso limitado, 
nos termos do Decreto-lei n.º 204/98, de 
11 de julho. 

 A promoção faz-se para:                    - O 
escalão 1 do nível 1 da categoria 
imediatamente superior à detida;                                            
- Ou, para o escalão a que na estrutura 
remuneratória do nível corresponda o 
índice superior mais aproximado, se o 
trabalhador já auferir remuneração igual 
ou superior à do escalão 1;                      - 
Ou, para o escalão seguinte, sempre 
que a remuneração que caberia em 
caso de progressão fosse superior. 

 

MUDANÇA DE NÍVEL  
(a) 

PROGRESSÃO 
(mudança de escalão)  

(d) 

 Aplica-se o artigo 5.º do Decreto-lei n.º 
97/2001, de 26 de março. 

 A mudança de nível faz-se por 
procedimento interno de seleção e 
depende da permanência no nível 
anterior de um período de dois anos 
classificados de Muito Bom (b) e da 
permanência no mesmo organismo pelo 
período de um ano. 

 No entanto, o n.º 4 do artigo 5.º prevê 
que a mudança de nível se opera ainda 
automaticamente, após a permanência 
no último escalão de cada nível da 
mesma categoria, pelo período de dois 
anos classificados de Muito Bom (b) ou 
de três anos classificados, no mínimo, 
de Bom (c). 

 Assim, a mudança de nível realizada 
através da aplicação do n.º 4 do artigo 
5.º tem carácter automático, à 
semelhança do que sucede com as 
alterações obrigatórias de 
posicionamento remuneratório, não 
estando dependente de qualquer 
despacho ou autorização prévia.  

 A progressão prevista no artigo 6.º do 
Decreto-lei n.º 97/2001, de 26 de março, 
deixou de vigorar, primeiro, por força do 
disposto nas LOE de 2009 a 2014, e, 
presentemente, por força do disposto na 
subalínea i) da alínea b) do n.º 1 do 
artigo 41.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, que sujeita a aplicação do regime 
da carreira de informática, constante do 
Decreto-lei n.º 97/2001, de 26 de março, 
à observância do disposto nos artigos 
156.º a 158.º da LTFP. 

 Assim, os trabalhadores integrados nas 
carreiras de informática deverão ser 
objeto de alteração obrigatória de 
posicionamento remuneratório 
(mudando de escalão no mesmo nível), 
caso tenham acumulado 10 pontos em 
resultado das avaliações do 
desempenho referido às funções 
exercidas durante o posicionamento 
remuneratório em que se encontram 
(cfr. n.º 7 do artigo 156.º da LTFP). 


