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PREFÁCIO 

Caras leitoras e caros leitores, 

O facto de Portugal ter assumido, pela quarta vez, a 

Presidência rotativa do Conselho da União Europeia, no 

primeiro semestre de 2021, constituiu um bom motivo para 

implementar um projeto há muito pensado, mas sempre 

adiado: uma publicação online, com versão inglesa e 

portuguesa, sobre a Administração central dirigida às 

delegações estrangeiras que nos visitam. 

Através desta publicação pretendemos apresentar, sem 

ambição de exaustividade, e com uma linguagem clara, a 

organização e estrutura deste subsector da Administração, 

bem como o regime de emprego público, com destaque para a área da gestão de recursos 

humanos, proteção social e pessoal dirigente. 

A reforma de 2008-2009 alterou profundamente a administração portuguesa em termos de 

organização, sistema de vínculos, carreiras e remunerações, avaliação do desempenho, 

estatuto do pessoal dirigente, e proteção social. Um dos exemplos a dar neste âmbito diz 

respeito ao mérito dos trabalhadores, reconhecido através da avaliação do desempenho, 

que se tornou o fator determinante para o desenvolvimento das suas carreiras e 

remunerações. 

Um dos desafios que a nossa administração pública enfrenta, a par de outras suas 

congéneres, é, já há alguns anos, o envelhecimento da força de trabalho. Uma situação que 

influi em áreas como a transferência de conhecimento, aprendizagem e formação, 

motivação, ou na saúde e bem-estar dos trabalhadores. De acordo com os últimos dados 

estatísticos do Boletim de Estatística do Emprego Público (BOEP), verifica-se um aumento do 

número de trabalhadores nas faixas etárias mais elevadas (a partir dos 55 anos). 

Igualmente desafiante é o atual contexto de transformação digital. A este nível, o potencial 

das tecnologias digitais tem sido aproveitado nos processos adaptativos dos serviços 

públicos ao ecossistema de inovação da Administração, reconfigurando processos, 

procedimentos e modelos de gestão. 

Espero que esta publicação desperte o vosso interesse em saber mais sobre a administração 

pública portuguesa. Boa leitura! 

 

Diretora-geral Eugénia Santos 

Direção-Geral da Administração e Emprego Público 

 

 



BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL PORTUGUESA  

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização da 

Administração Central do 

Estado 

 

1 



BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL PORTUGUESA  

 

7 

1. ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO ESTADO 

1.1 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO 

A República Portuguesa é um Estado democrático baseado 

no Estado de direito, na soberania do povo, na expressão e 

organização democrática plural, no respeito pela e garantia 

da aplicação efetiva dos direitos e liberdades fundamentais, 

e na separação e interdependência de poderes, tudo com 

vista à realização da democracia económica, social e cultural 

e ao aprofundamento da democracia participativa. 

Os órgãos de soberania são o Presidente da República, a 

Assembleia da República, o Governo, e os Tribunais. 

De acordo com a Constituição, Portugal é um Estado unitário 

que “respeita na sua organização e funcionamento o regime 

autonómico insular”, os princípios da subsidiariedade, bem 

como da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da 

administração pública. 

O território português é composto por Portugal Continental e pelos arquipélagos da Madeira 

e dos Açores, que constituem regiões autónomas com estatutos político-administrativos 

próprios e instituições próprias de governo autónomo, nomeadamente o Parlamento 

Regional e o Governo Regional. 

Portugal Continental tem três níveis principais de divisão administrativa: distritos (18), 

municípios (308) e freguesias (3092). 

As autarquias locais integram as freguesias e os municípios, e são definidas como pessoas 

coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que defendem os interesses 

legítimos das suas populações. A estrutura organizacional das autarquias compreende uma 

assembleia eleita dotada de poderes deliberativos e um órgão executivo colegial perante 

esta responsável. 

Tendo em conta estas divisões administrativas, existem três níveis principais de governo em 

Portugal: central, regional (Açores e Madeira) e local. O sistema de governação multinível 

português é bastante centralizado em comparação com outros países da OCDE e da Europa. 
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Gráfico 1 | Distribuição do emprego público pelos níveis de governo nos últimos 5 anos 

 

 
 

Fonte: DGAEP/DIOEP: SIEP, 4.º Trimestre de 2020 (fevereiro de 2021) 

A proporção de trabalhadores no governo central mostra um elevado nível de centralização 

da administração pública, o que é parcialmente justificado pelo facto do pessoal docente, 

da saúde e das forças de segurança fazerem parte da administração pública central. 

Correlativamente, a prestação de serviços públicos apresenta um nível de delegação local e 

regional relativamente baixo, que tem vindo a sofrer alterações nos últimos anos. 

Atualmente, os governos locais são responsáveis pela prestação de muitos serviços públicos 

de grande importância para a população, tais como a educação, ação social, ordenamento 

do território, abastecimento e tratamento de água, recolha e tratamento de resíduos sólidos 

e promoção do desenvolvimento regional. 

1.1. PODERES ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO 

O Governo é o órgão responsável pela condução da política geral do país e o órgão superior 

da administração pública. As principais competências administrativas que lhe são conferidas 

pela Constituição Portuguesa são, entre outras: 

 Elaborar planos concretos, com base nas leis relativas às grandes opções do plano, 

e assegurar a sua execução; 

 Assegurar a execução do Orçamento de Estado;  

 Elaborar os regulamentos necessários à correta aplicação das leis; 

 Dirigir os serviços e a atividade da Administração Direta do Estado, tanto civil como 

militar; 

 Superitender a Administração Indireta do Estado; 

 Tutelar a Administração Autónoma do Estado; 

 Realizar todos os atos exigidos por lei relativamente aos funcionários e agentes do 

Estado e de outras pessoas coletivas públicas; 

 Promover o desenvolvimento económico-social e satisfazer as necessidades da 

comunidade. 
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A competência para definir políticas de emprego público cabe ao Governo, no âmbito da sua 

atividade normativa. Assim, as questões relativas aos vínculos de emprego público, 

carreiras, remunerações, condições de trabalho, proteção social, desenvolvimento 

profissional, avaliação do desempenho dos trabalhadores, relações coletivas de trabalho, 

entre outras, e os respetivos regulamentos são estabelecidos centralmente e adaptados às 

administrações locais e regionais, tendo em conta as suas especificidades e autonomia 

constitucional. 

No entanto, embora caiba ao Governo a decisão final sobre estas matérias, é obrigatória a 

consulta dos sindicatos. O diálogo social na administração pública está ligado ao direito, 

constitucionalmente consagrado, de as organizações sindicais participarem na elaboração 

da legislação laboral. Quer isto dizer que, como confirmam os acórdãos do Tribunal 

Constitucional português, a não audição dos sindicatos fere de inconstitucionalidade as 

normas eventualmente adotadas. 

Reconhece-se que os parceiros sociais desempenham um papel central a todos os níveis, 

ou seja, no desenvolvimento sustentável da economia, do mercado de trabalho e da 

sociedade em geral. 
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2. ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A Administração Pública Portuguesa é composta por três níveis de administração: 

Administração Direta do Estado, Administração Indireta do Estado, e Administração 

Autónoma. 

As entidades da Administração Direta do Estado estão subordinadas ao Governo (poder de 

direção), as entidades da Administração Indireta do Estado estão sujeitas à sua 

superintendência e tutela (poderes de orientação, fiscalização e controlo), e as entidades da 

Administração Autónoma estão sujeitas apenas à tutela (poderes de fiscalização e controlo). 

2.1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO 

A administração direta do Estado integra todos os órgãos, serviços e agentes integrados na 

pessoa coletiva Estado que, de modo direto e imediato e sob dependência hierárquica do 

Governo, desenvolvem uma atividade tendente à satisfação das necessidades coletivas. 

Os ministérios são departamentos governamentais, dirigidos por um ministro, que incluem 

serviços da administração direta do Estado e, normalmente, tutelam organismos da 

administração indireta do Estado. 

Funções comuns aos ministérios: 

 Preparar, adotar, implementar, monitorizar e avaliar as políticas públicas na 

respetiva área; 

 Definir a estratégia; 

 Elaborar e acompanhar a execução orçamental; 

 Planear o investimento público e respetiva elaboração e execução orçamental; 

 Gerir recursos humanos, organizacionais e modernização administrativa; 

 Acompanhar tecnicamente a participação portuguesa nas instituições e políticas da 

UE; 

 Relações internacionais no âmbito das suas atribuições. 

 

As leis orgânicas dos ministérios têm obrigatoriamente que indicar:  

 As respetivas atribuições;   

 Estrutura orgânica necessária ao seu funcionamento;  

 Distinguir os serviços e organismos que pertencem à administração direta dos da 

administração indireta 
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Figura 1 | Organograma ministerial típico 

 

2.2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO 

A administração indireta do Estado integra as entidades públicas, distintas da pessoa 

coletiva “Estado”, dotadas de personalidade jurídica e autonomia administrativa e 

financeira, que desenvolvem uma atividade administrativa que prossegue fins próprios do 

Estado. É designada administração do Estado porque se prosseguem fins próprios deste, e 

porque estes fins são prosseguidos por pessoas coletivas distintas do Estado, apelidamo-la 

de administração indireta. 

A Administração indireta do Estado compreende quatro tipos de entidades:  

 Serviços personalizados 

 Fundos personalizados 

 Fundações públicas 

 Entidades públicas empresariais 

Os serviços personalizados são pessoas coletivas de natureza institucional dotadas de 

personalidade jurídica, criadas pelo poder público para prosseguirem, com independência 

em relação à pessoa coletiva Estado, determinadas funções próprias deste. É o caso, por 

exemplo, do Instituto Nacional de Estatística, cuja missão é promover e divulgar informação 

estatística oficial, ou do Instituto de Emprego e Formação Profissional, cuja missão é 

promover a criação e qualidade do emprego e combater o desemprego através da 

implementação de políticas ativas de emprego. 

Os serviços personalizados do Estado incluem também as universidades públicas que não 

tenham natureza de fundações de direito privado, e os hospitais públicos que não revistam 

a forma de entidades públicas empresariais. 

Os Fundos personalizados são pessoas coletivas de direito público, instituídas por ato do 

poder público, com natureza patrimonial. Têm por objetivo a prossecução de determinados 
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fins públicos especiais, como acontece, por exemplo, com os serviços sociais das forças de 

segurança. 

As fundações públicas são pessoas coletivas de direito público sem fins lucrativos, dotadas 

de órgãos e bens próprios e autonomia administrativa e financeira. Só podem ser criadas 

pelo Estado, pelas Regiões Autónomas, ou pelos municípios, isoladamente ou em conjunto. 

O seu objetivo é a promoção de qualquer interesse público de natureza social, cultural, 

artística ou similar. 

Já as entidades públicas empresariais são pessoas coletivas de natureza empresarial, com 

fim lucrativo, que visam a prestação de bens ou serviços de interesse público, nas quais o 

Estado ou outras entidades públicas do Estado detêm a totalidade do capital. Como 

exemplos de entidades públicas empresariais, temos o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, 

EPE e o Centro Hospitalar do Porto, EPE.  

Ao nível da administração indireta, os institutos públicos constituem um grupo de entidades 

relevante. São pessoas coletivas de direito público, dotadas de órgãos e património próprio 

e visam a prestação de serviços ou a produção de bens sem a submissão à direção do 

Governo. 

Foi criada uma lei-quadro para regular estes serviços públicos definindo os seus princípios 

gerais e de gestão, classificação, sistema jurídico, finalidade, estatutos, e organização 

interna. 

Figura 2 | Organograma de instituto público típico 

 

2.3. ADMINISTRAÇÃO AUTÓNOMA 

A administração autónoma é composta por um grupo de entidades cujo objetivo principal é 

a prossecução dos interesses das suas populações ou membros, detendo autonomia e 

independência totais para definir a sua orientação e atividade. Estas entidades agrupam-se 

em três categorias: 

 Administração regional (autónoma) 

 Administração local (autónoma) 

 Associações públicas 
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A administração regional (autónoma) tem a mesma matriz organizacional da 

administração direta do Estado e da administração indireta do Estado. Por isso, também na 

administração regional (autónoma) é possível distinguir a administração direta (com 

serviços centrais e periféricos) e a administração indireta (com serviços personalizados, 

fundos personalizados e entidades públicas empresariais). 

O que distingue a administração direta e indireta do Estado da administração regional 

(autónoma) é a sua competência territorial e material. Na verdade, enquanto no caso da 

administração estadual a competência respeita a todas as matérias e é exercida sobre todo 

o território nacional, no caso  dos órgãos, agentes e serviços da administração regional 

(autónoma) têm competência limitada às matérias de interesse das respetivas populações 

que não sejam constitucional e estatutariamente limitadas à administração estadual (como 

acontece, por exemplo, com a defesa nacional e relações externas) e exercem a sua 

competência exclusivamente sobre o território da respetiva região e nos limites da 

autonomia regional definidos na Constituição e nos respetivos Estatutos político-

administrativos. 

A administração local (autónoma) obedece, também, ao mesmo modelo: serviços de 

administração direta (centrais e periféricos) e indireta (entidades públicas empresariais). A 

administração local é constituída pelas autarquias locais (pessoas coletivas de base 

territorial, dotadas de órgãos representativos próprios que visam a prossecução de 

interesses próprios das respetivas populações). A competência dos órgãos e serviços da 

administração local restringe-se também ao território da respetiva autarquia local e às 

matérias estabelecidas na lei. 

As associações públicas são pessoas coletivas de natureza associativa, criadas pelo poder 

público para assegurar a prossecução dos interesses não lucrativos pertencentes a um 

grupo de pessoas que se organizam para a sua prossecução. São associações públicas, por 

exemplo, as ordens profissionais e as câmaras dos solicitadores, dos despachantes oficiais 

e dos revisores oficiais de contas, já que constituem associações dos membros das respeti 

vas profissões que regulam e disciplinam o exercício da sua atividade.   
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Figura 3 | Quadro síntese 
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Administração 
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3. EMPREGO PÚBLICO 

3.1. REGIME DE EMPREGO PÚBLICO 

O regime de emprego público passou por uma grande reforma no início dos anos 2000. Essa 

reforma correspondeu a uma mudança de paradigma na administração pública portuguesa, 

com a introdução dos princípios da Nova Gestão Pública. Assistiu-se, assim, a uma 

orientação para resultados na Administração em detrimento da abordagem processual 

clássica. 

As principais medidas de política adotadas, neste contexto, têm-se centrado no seguinte: 

 Aproximação ao regime de emprego privado, com respeito pelas especificidades da 

AP; 

 Aplicação de um só regime nas áreas fundamentais do emprego público, 

independentemente da modalidade de vínculo de emprego público; 

 Articulação da gestão de RH com os objetivos organizacionais; 

 Manutenção de uma perspetiva de carreira para todos os trabalhadores; 

 Reforço do papel do mérito no desenvolvimento das carreiras; 

 Reforço da mobilidade; 

 Convergência do regime de proteção social da AP com o regime geral. 

Por conseguinte, hoje em dia, as principais diferenças entre os regimes de emprego público 

e privado podem ser resumidas da seguinte forma: 

3.2. LEI GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS 

Não obstante a existência de uma tendência geral de aproximação do regime de emprego 

público ao regime de emprego privado (Código do Trabalho), a Lei Geral do Trabalho em 

Regime de emprego público Regime geral (setor privado) 

Os litígios decorrentes da relação de emprego 

público são decididos pelos tribunais 

administrativos e fiscais. 

Os litígios decorrentes de relações de 

emprego privadas são decididos pelos 

tribunais do trabalho. 

Os contratos assumem sempre forma escrita. 
Salvo algumas exceções, a forma que os 

contratos assumem não é predeterminada. 

Durante o período experimental, apenas o 

trabalhador pode rescindir o contrato. 

Durante o período experimental, ambas as 

partes podem rescindir livremente o contrato. 

As situações em que é permitido a celebração de 

contrato de curta duração são exaustivamente 

identificadas. 

Só pode ser celebrado contrato de trabalho a 

termo resolutivo (contrato a prazo) para a 

satisfação de necessidades temporárias, 

objetivamente definidas pela entidade 

empregadora. 

Nos contratos de trabalho por tempo 

indeterminado a possibilidade de despedimento 

está condicionada à existência de motivos 

disciplinares.  

Nos contratos de trabalho por tempo 

indeterminado estão previstas diversas 

causas de despedimento. 
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Funções Públicas (LTFP) veio estabelecer um regime próprio de emprego que se justifica 

pela especificidade das atribuições, valores e responsabilidades do serviço público. 

A LTFP regula uma diversidade de matérias, entre elas a relação jurídica de emprego público, 

a negociação coletiva, carreiras, mobilidade, sistema remuneratório, extinção do vínculo de 

emprego público, recrutamento, tempo de trabalho, férias, faltas, sanções disciplinares, e 

ainda direitos, deveres e garantias do trabalhador em funções públicas e do empregador 

público. 

Outras questões, tais como a avaliação do desempenho, formação, tramitação do 

procedimento concursal, acidentes de trabalho, doenças profissionais, segurança e saúde 

no trabalho, e o estatuto do pessoal dirigente são reguladas por legislação complementar 

própria. 

A definição das políticas de emprego público e respetiva regulamentação são da 

responsabilidade do Governo. No âmbito de aplicação da LTFP estão incluídos: 

 Entidades da administração direta e indireta do Estado; 

 Serviços da administração regional e da administração autárquica,  com as 

necessárias adaptações; 

 Órgãos e serviços de apoio do Presidente da República, dos tribunais e do Ministério 

Público; 

 Órgãos e serviços de apoio à Assembleia da República; 

 Serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros; 

 Outros trabalhadores com contrato em funções públicas que não exerçam funções 

nas entidades acima referidas. 

No entanto, a LTFP não se aplica a: 

 Gabinetes de membros do Governo e de titulares de órgãos da administração 

regional e local; 

 Entidades públicas empresariais; 

 Entidades administrativas independentes com funções de regulação da atividade 

económica dos setores privado, público e cooperativo; 

 Banco de Portugal.  
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4. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

4.1. DADOS ESTATÍSTICOS 

Reconhecendo a importância da informação estatística para a definição de políticas de 

emprego e para a tomada de decisão, a administração central, através da Direção-Geral da 

Administração e do Emprego Público (DGAEP) produz estatísticas numa base trimestral e 

anual, consubstanciadas respetivamente na Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP) e 

no Boletim de Estatística do Emprego Público (BOEP). 

Em dezembro de 2020, o sector da administração pública representava 7% da população 

total (rácio de administração), 13,7% da população ativa e 14,8% da população empregada. 

Gráfico 2 | Peso do emprego público no mercado de trabalho (setembro de 2021) 

 

Fonte: DGAEP/DIOEP/SIEP, Terceiro Trimestre de 2021 

 

Gráfico 3 | Distribuição do emprego público por nível de administração (setembro de 2021) 

 

Fonte: DGAEP/DIOEP/SIEP, Terceiro Trimestre de 2021  
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Gráfico 4 | Evolução do emprego público por nível de administração (2016 – 2020) 

 

Fonte: DGAEP/DIOEP/SIEP, Terceiro Trimestre de 2021 

No final do 4.º trimestre de 2020, 61,2% da força de trabalho da administração pública eram 

mulheres, representando 17% da população ativa do mesmo sexo. 

Figura 5 | Peso das mulheres nas administrações central, local e regional (dez. 2020) 

   

Nível central 

337.091 ETI1 

64,2% 

Nível regional 
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67,8% 

Nível local 

54.291 ETI 

44,3% 

Fonte: DGAEP/DIOEP/SIEP, Quarto Trimestre de 2020 

  

                                                      

1 Equivalente a Tempo Inteiro. 

110184

118962

123530

36941

37554

39228

506853

516108

545408

31.12.2016

31.12.2018

31.12.2020

Administração Central Administração Regional Administração Local



BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL PORTUGUESA  

 

23 

Gráfico 5 | Evolução do peso das mulheres por nível de administração 

  

Fonte: DGAEP/DIOEP/SIEP, Terceiro Trimestre de 2021 

 

O Ministério da Educação é responsável por um quarto de todos os trabalhadores em 

funções públicas da administração central, seguido pelo Ministério da Administração 

Interna. 

Em conjunto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a área da educação 

representa 31,9% do emprego total neste nível de administração. 

Gráfico 6 | Emprego por área governativa (setembro de 2021) 

  

Fonte: DGAEP/DIOEP/SIEP, Terceiro Trimestre de 2021 
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Gráfico 6-A | Emprego por área governativa (setembro 2021) 

 

Fonte: DGAEP/DIOEP/SIEP, Terceiro Trimestre de 2021 

 

Gráfico 7 | Emprego na administração central segundo a modalidade de vínculo (set. 2021) 

 

Fonte: DGAEP/DIOEP/SIEP, Terceiro Trimestre de 2021 
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Gráfico 8 | Emprego na administração central por cargo/carreira/grupo (setembro 2021) 

 

Fonte: DGAEP/DIOEP/SIEP, Terceiro Trimestre de 2021 

Houve uma queda acentuada no número de trabalhadores com idades compreendidas entre 

os 25 e 34 anos de idade, sendo mais evidente no caso das mulheres (menos 7,8 p.p.); 

inversamente, houve um aumento no número de trabalhadores nos escalões etários mais 

elevados, a partir dos 55 anos. Esta evolução reflete essencialmente o reduzido número de 

novas admissões na administração pública, particularmente entre 2012 e 2015. 

Globalmente, a idade média das mulheres na administração pública é 1,3 anos mais elevada 

do que a dos homens. 

Gráfico 9 | Grupos etários na administração central (dezembro de 2020) 

 

Fonte: DGAEP/DIOEP/BOEP n.º 21/2021 (junho) 

A idade média dos trabalhadores da administração central, que se cifra em 47,3 anos de 

idade (48,6, se excluirmos as forças armadas e as forças de segurança), é mais elevada do 

que a registada no setor privado, que é de 44 anos de idade. 

22,7%

17,5%

9,2%

9,1%

7,4%

5,7%

2,9%

1,6%

0,7%

0,5%

Educ. infância e doc. ens. básico e secund.

Assistentes operacional/operário/auxiliar

Assistente técnico/administrativo

Enfermeiro

Técnico superior

Médico

Docente ensino universitário

Docente ensino superior politécnico

Magistrado

Informático

2,6%

11,6%

24,1%

32,0%

26,7%

2,9%

< 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65+



BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL PORTUGUESA  

 

26 

Em geral, na administração pública, a maioria do pessoal tem formação superior (53,7% face 

a 27,7% no total da população ativa). A prevalência do ensino superior entre as mulheres 

nas administrações públicas é muito superior à registada entre os homens, cifrando-se em 

37,2% e 16,5% respetivamente. 

Gráfico 10 | Trabalhadores da administração central por nível de escolaridade 

 

Fonte: DGAEP/DIOEP/BOEP n.º 21/2021 (junho) 

4.2. MODALIDADES DE VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO 

Uma ampla e profunda reforma na relação jurídica de emprego público, operacionalizada a 

partir de 1 de janeiro de 2009, produziu uma alteração fundamental no tipo de vínculos na 

administração pública. A nomeação, o vínculo de emprego público até então dominante, foi 

limitado a funções que implicam o exercício de poderes de autoridade.  

Todos os restantes trabalhadores, a maioria, transitaram automaticamente da qualidade de 

funcionários públicos para a de trabalhadores em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas (CTFP) constituído por tempo indeterminado (gráfico 11). 

Gráfico 11 | Trabalhadores (%) por tipo de vínculo 2008 vs. 2009 

 

Source: DGAEP/DIOEP, SIOE 
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Sendo a prossecução do princípio do interesse público, ou seja, o cumprimento das normas 

constitucionais e das leis um dos principais objetivos e fundamento da existência da própria 

administração pública, justifica-se a existência de uma forma específica de emprego no setor 

público. Hoje em dia, a modalidade de constituição de relação de emprego público 

prevalecente na administração pública é o CTFP. O seu cariz administrativo distingue-o do 

contrato de trabalho do regime laboral privado. 

A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas procedeu à sistematização da legislação 

dispersa em matéria de vínculos de emprego público, simplificando o quadro normativo que 

regula o exercício de funções públicas, patente na criação de um regime jurídico geral único 

para o trabalho em funções públicas. Nos termos do disposto na Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas é ainda aplicável ao vínculo de emprego público, relativamente a um 

conjunto alargado de matérias, o disposto no Código do Trabalho e respetiva legislação 

complementar, com as necessárias adaptações. 

Atualmente, a relação jurídica de emprego público reveste as modalidades de contrato de 

trabalho em funções públicas, nomeação e comissão de serviço. 

Figura 5 | Tipos de vínculação 

Contrato de 

trabalho em 

funções 

públicas 

Contrato de trabalho por tempo indeterminado  

 Modalidade-regra de vínculo de emprego público 

 Períodos experimentais com durações diferentes, conforme a carreira  

Contratos a termo resolutivo 

 Utilizado para substituição de trabalhadores devido a ausências de 

longa duração  

 Para realização de uma tarefa ocasional ou desenvolvimento de um 

projeto específico 

 Períodos experimentais com prazos diferentes  

 Não pode exceder três anos nem ser renovado mais de duas vezes 

 Tem a duração necessária à substituição do trabalhador ou à 

conclusão da tarefa que justificou a sua celebração (contrato a termo 

resolutivo incerto). 

Nomeação 

Reservada para algumas funções: Forças Armadas, representação externa do 

Estado, informações de segurança, investigação criminal, segurança pública e 

inspeção. 

Tipos: 

 Definitiva – inclui um período experimental de 1 ano (regra geral) 

 Transitória – a termo resolutivo certo ou incerto, com períodos 

experimentais variáveis 

Comissão de 

serviço 

Constituída, em regra, por tempo determinado 

Aplicável nos seguintes casos: 

 Cargos não integrados em carreiras (ex., dirigentes)  
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 Aquisição, por trabalhador com vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado, de formação específica, habilitação académica, ou 

título profissional antes do período experimental com o qual a 

nomeação ou contrato terão início. 

 

4.3. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  

PLANEAMENTO 

Na Administração Pública o empregador público gere os seus recursos humanos, definindo 

no âmbito do seu plano de atividades anual as respetivas necessidades anuais de 

recrutamento. A definição dessas necessidades toma em consideração a missão e 

atribuições dos serviços, os objetivos estratégicos anuais ou plurianuais, as competências 

das unidades orgânicas, bem como os recursos financeiros disponíveis. 

Os mapas de pessoal, enquanto instrumento chave de planeamento e gestão de recursos 

humanos, devem refletir o planeamento anual de atividades do empregador público e podem 

ser alterados conforme as necessidades. As alterações que determinem o aumento do 

número de postos de trabalho estão sujeitas a autorização prévia do membro do Governo 

de que o órgão ou serviço depende, de cabimento orçamental e do reconhecimento de 

sustentabilidade futura pelo membro do Governo responsável pela área das finanças. Por 

outro lado, as alterações aos mapas de pessoal que impliquem a redução de postos de 

trabalho fundamentam-se em reorganização do serviço/organismo. 

Aquando da elaboração do plano anual de recrutamento de cada área governativa, o 

empregador público comunica à respetiva secretaria-geral ou ao órgão ou serviço 

responsável pela gestão setorial dos recursos humanos, como no caso dos setores da saúde 

e da educação, as respetivas necessidades de recrutamento de trabalhadores a preencher 

por trabalhador sem vínculo de emprego público ou com vínculo de emprego público a termo, 

especificando o número de postos de trabalho que pretende ocupar, procedendo à sua 

caracterização. Esta proposta setorial de recrutamentos, fundamentada e validada pelo 

membro do Governo responsável pela respetiva área, é remetida aos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública para aprovação, 

acompanhando a respetiva proposta de orçamento. 

A Constituição dita que, em regra, toda a relação de emprego público seja formada por via 

de procedimento concursal. O concurso é assim o instrumento funcional de concretização 

da liberdade constitucional de acesso à função pública. Acresce mencionar que o primeiro 

diploma que estabeleceu o concurso como regra no recrutamento e seleção de pessoal para 

a AP data de 1982. 

RECRUTAMENTO 

O recrutamento é, em regra, feito por procedimento concursal restrito aos trabalhadores 

detentores de um vínculo de emprego público por tempo indeterminado. Por conseguinte, os 

órgãos e serviços da AP só podem recrutar candidato com vínculo de emprego público a 
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termo ou sem vínculo de emprego público quando exista “impossibilidade de ocupação" do 

posto de trabalho por trabalhador com vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado.  

Tendo por base proposta setorial de recrutamentos, que inclui os postos de trabalho a 

preencher através do recrutamento de trabalhadores sem vínculo prévio de emprego 

público, os membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração 

Pública aprovam o mapa anual global consolidado de recrutamentos autorizados, após a 

entrada em vigor do Orçamento do Estado em cada ano.  

O preenchimento dos postos de trabalho pode ainda ser efetuado por recurso a mobilidade, 

após a consolidação das mesmas no organismo público de destino.  

Pressupostos do recrutamento: 

 Existência do posto de trabalho no mapa de pessoal 

 Necessidade atual ou previsível (caso se esteja a constituir reserva de 

recrutamento) de ocupar esse posto 

 Demonstração de existência de disponibilidade orçamental  

 Impossibilidade de assegurar o preenchimento do posto de trabalho através de 

mobilidade 

 Inexistência de reserva de recrutamento 

 O posto de trabalho, caracterizado de acordo com a lei no mapa de pessoal, é um 

elemento essencial da decisão de recrutamento e uma garantia fundamental da 

sua imparcialidade 

 

Nos procedimentos concursais aos quais são admitidos trabalhadores sem vínculo prévio de 

emprego público aplica-se a quota legal de 5% das vagas existentes reservada a pessoas 

com deficiência. 

MODALIDADES DO PROCEDIMENTO CONCURSAL 

O procedimento concursal pode revestir as seguintes modalidades: 

 Comum, sempre que se destine ao recrutamento imediato para ocupação de postos 

de trabalho previstos, e não ocupados, nos mapas de pessoal dos órgãos ou 

serviços; 

 Para constituição de reservas de recrutamento, quando que se destine à 

constituição de reservas de pessoal para satisfação de necessidades futuras do 

empregador público; 

 Recrutamento centralizado para satisfação de necessidades de um conjunto de 

empregadores públicos, que abrange o procedimento de constituição de reserva de 

recrutamento em entidade centralizada e os procedimentos de oferta de colocação 

abertos na sua sequência. 
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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM 

O procedimento concursal comum além do objetivo que lhe assiste, ou seja, o imediato 

recrutamento para ocupação de posto de trabalho previsto, e não ocupado, do mapa de 

pessoal, pode igualmente ser utilizado para a constituição de reservas de recrutamento 

destinadas a suprir necessidades que, previsivelmente, surgirão a médio prazo. 

Compete ao dirigente máximo do órgão ou serviço a decisão sobre a abertura do processo 

de recrutamento considerando a estratégia, os objetivos fixados, as competências das 

unidades orgânicas e os recursos financeiros disponíveis. 

No entanto, previamente à abertura de qualquer procedimento para recrutamento de 

trabalhador, por tempo indeterminado ou a título transitório, sem prejuízo do regime da 

mobilidade, o dirigente máximo do empregador público tem de executar o procedimento 

prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de valorização profissional para as 

funções ou os postos de trabalho em causa. O recrutamento está, ainda, condicionado à 

verificação da existência, no órgão ou serviço em causa, de candidatos constituídos em 

reserva de recrutamento, para o(s) posto(s) de trabalho a preencher. 

Compete igualmente ao dirigente máximo do serviço a designação e constituição do júri. Este 

tem, desde a data da sua designação até à elaboração da lista de ordenação final dos/as 

candidatos/as aprovados/as, a responsabilidade de assegurar a tramitação do 

procedimento, ainda que, por iniciativa ou decisão do responsável máximo do serviço, o 

procedimento possa ser parcialmente realizado por um organismo público ou privado 

especializado. 

Os procedimentos concursais são publicitados obrigatoriamente no Diário da República, na 

Bolsa de Emprego Público (BEP) (www.bep.gov.pt) durante 10 dias e na página eletrónica do 

serviço. Facultativamente, podem ainda ser divulgados em jornal de expansão nacional ou 

noutros meios de divulgação. 

CANDIDATURAS 

A entidade competente para autorizar o procedimento concursal indica, em cada caso, a 

respetiva data de abertura e o prazo para a apresentação de candidaturas. 

Após receção das candidaturas, o júri analisa-as, verificando os requisitos de admissão. Os 

candidatos excluídos, por não preenchimento dos requisitos legais de recrutamento ou por 

não apresentação da candidatura dentro do prazo, são notificados.  Da exclusão pode ser 

interposto recurso hierárquico ou tutelar, o qual é meramente facultativo, isto é não 

suspende a marcha do procedimento. 

Os métodos de seleção serão iniciados no prazo de 5 dias úteis, a contar do termo do 

procedimento de apreciação das candidaturas.  Por razões de celeridade procedimental, o 

júri do concurso pode convocar para a realização dos métodos de seleção os candidatos 

admitidos, bem como os candidatos excluídos que tenham interposto recurso, o que não 

impede a posterior confirmação de exclusão destes candidatos.  
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Requisitos gerais de admissão: 

 Os candidatos devem ter pelo menos 18 anos de idade 

 Titularidade de um certo nível ou grau académico ou as qualificações exigidas  

 Robustez física, aptidão e perfil psíquico 

 Não inibição e não interdição para o exercício de funções públicas  

 A nacionalidade não é, em regra, um requisito para o desempenho de funções 

públicas. 

Figura 6 | Fases comuns do processo de recrutamento 

Fases Características 

Abertura Decididida pelo dirigente máximo da entidade 

Área de recrutamento Aberta a todas as pessoas com as qualificações exigidas 

Publicitação 

 No Diário da República  

 Na Bolsa de Emprego Público (http://www.bep.gov.pt/)  

 Na página eletrónica do serviço 

 Em jornal de cobertura nacional 

Júri 

Constituído para assegurar a tramitação do procedimento concursal 

até à publicação da lista unitária de ordenação final dos candidatos 

aprovados 

Métodos de seleção Ver figura abaixo 

Lista final de candidatos 
A ordenação dos candidatos é unitária, independentemente dos 

métodos de seleção aplicados 

Garantias O direito de recurso é assegurado  

 

A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) determina quais os métodos de seleção 

obrigatórios a aplicar em função do universo de candidatos(as) e que devem ser indicados 

no aviso de abertura do concurso. 
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Figura 7 | Métodos de seleção obrigatórios 

Tipo de contrato Acesso externo Acesso interno 

  

Com a mesma 

categoria e 

identidade funcional 

Sem a mesma 

categoria e/ou 

identidade 

funcional 

Contrato por tempo 

indeterminado 

Prova de conhecimentos 

+ 

Avaliação psicológica 

Avaliação curricular 

+  

Entrevista de 

avaliação de 

competências 

Prova de 

conhecimentos 

Contrato a termo 

resolutivo 

Avaliação curricular 

+ 

Entrevista de avaliação de 

competências 

Avaliação curricular 

MÉTODOS DE SELEÇÃO COMPLEMENTARES 

A determinar pelo 

organismo 

responsável pela 

seleção 

 Entrevista profissional de 

seleção 

 Avaliação de 

competências por 

portfólio 

 Provas físicas  

 Exame médico  
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PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO 

O organismo pode publicitar um procedimento concursal só para constituição de reservas 

de recrutamento, desde que não haja candidatos/as em reserva. Tal como no procedimento 

concursal comum, se a lista de classificação final publicada, tendo sido devidamente 

aprovada, contiver mais candidatos/as aprovados/as do que os lugares a preencher, é 

constituída reserva de recrutamento interna a ser utilizada sempre que, no prazo máximo de 

18 meses, após a sua homologação, haja necessidade de ocupação postos de trabalho 

idênticos.  

RECRUTAMENTO CENTRALIZADO 

O procedimento de recrutamento centralizado foi regulamentado em abril de 2019, e é 

definido como um instrumento estratégico que permite o planeamento global e o 

recrutamento, numa base plurianual, de acordo com as necessidades identificadas por cada 

área governamental. O principal objetivo é a constituição de uma reserva de recrutamento 

para satisfazer as necessidades de diversos empregadores públicos, bem como dotar a AP 

de recursos humanos qualificados, salvaguardando o mérito, a eficiência e a transparência. 

Os membros do Governo responsáveis pelas finanças e pela AP são responsáveis pela 

decisão de iniciar um recrutamento centralizado. Tal decisão é tomada por despacho 

conjunto e deve ser executada pela Direção-Geral da Administração e Emprego Público 

(DGAEP), na sua qualidade de Entidade Centralizada de Recrutamento (ECR). 

Figura 8 | Recrutamento centralizado 

Fases Características 

CONSTITUIÇÃO DA LISTA DE RESERVA DE RECRUTAMENTO 

Abertura 
Decidida por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis 

pelas áreas das finanças e da AP. 

Área de 

recrutamento 

 Aberto a todos que cumpram os requisitos gerais e específicos. 

 Uma quota é definida por referência ou conjunto de referências, ou 

seja, perfis de competência que, no mínimo, identificam as áreas 

funcionais e de competências requeridas. 

Publicitação 

 Em Diário da República 

 Na BEP (http://www.bep.gov.pt) 

 No site da entidade centralizada de recrutamento 

 A ECR publica um aviso detalhado sobre as fases a realizar para a 

constituição da lista de reserva de recrutamento. 

Júri 
Constituído por peritos da ECR, conduz o processo até à aprovação da lista 

de reserva de recrutamento. 

http://www.bep.gov.pt/
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Candidaturas 

 A apresentação de candidaturas, bem como toda a comunicação e 

notificações são efetuadas por via eletrónica, principalmente através 

de subsite da BEP, em plataforma dedicada ao RC. 

 Os candidatos excluídos serão notificados para a realização da 

audiência prévia. 

Métodos de seleção Provas de conhecimentos (70%); avaliação psicológica (30%) 

Lista de ordenação 

final da reserva de 

recrutamento 

 É apresentada por ordem decrescente da classificação dos 

candidatos aprovados expressa numa escala de 0 a 20 valores. 

 Todos os candidatos, incluindo os excluídos pelos métodos de 

seleção, são notificados para efeitos da realização da audiência 

prévia. 

Homologação da 

lista de ordenação 

final e constituição 

da reserva de 

recrutamento 

 A lista de ordenação final é submetida a homologação do dirigente 

máximo da ECR no prazo de 2 dias úteis após a conclusão da 

audiência prévia. 

 Após homologação procede-se à publicitação da lista de ordenação 

final na BEP. 

 Do ato de homologação da lista de ordenação final cabe impugnação 

administrativa. 

 A reserva de recrutamento é constituída, após primeira homologação 

da lista de ordenação final, de acordo com a referência definida no 

aviso de abertura e tem uma validade de 24 meses, contados a partir 

da data da realização da prova de conhecimentos. 

PROCEDIMENTO DE OFERTA DE COLOCAÇÃO  

Definição dos postos 

de trabalho 

Uma vez constituída a reserva de recrutamento, os órgãos ou serviços 

iniciarão a identificação das ofertas, por referência e local de trabalho, 

junto da ECR. (Figura 9) 

Publicitação da 

oferta de colocação 

A ECR publicita as ofertas, por órgão ou serviço, indicando:  

 A referência  

 O órgão ou serviço e respetivos postos de trabalho  

 O local de trabalho  

Manifestação de 

interesse 

Os candidatos manifestam na BEP, nos 3 dias úteis seguintes à 

publicitação das ofertas, a sua lista de preferência relativamente aos 

órgãos ou serviços cujas necessidades foram publicitadas. 

Lista de colocação 

de oferta 

 Tendo em conta as preferências manifestadas, a ECR elabora a lista 

de colocação da oferta dos órgãos e serviços contendo os candidatos 

colocados e os não colocados, ordenados por referência à lista de 

ordenação final da reserva. 

 Os candidatos são notificados da lista de colocação da oferta para 

efeitos de audiência prévia, a realizar no prazo de 10 dias úteis. 
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Homologação das 

listas de ordenação 

da oferta e da lista 

de colocação da 

oferta 

Concluída a audiência prévia, as listas de ordenação da oferta e a lista de 

colocação da oferta são homologadas pelo dirigente máximo da ECR, no 

prazo de dois dias úteis, cabendo deste ato impugnação administrativa. 

Procedimento 

subsequente de 

oferta de colocação 

 A ECR procede à abertura de nova oferta de colocação, de acordo com 

as necessidades manifestadas pelos órgãos ou serviços enquanto 

existirem candidatos aprovados na lista de reserva, durante o respetivo 

prazo de validade. 

 São ainda incluídas na nova oferta de colocação os postos de trabalho 

que não tenham sido preenchidos em procedimento de oferta de 

colocação anterior, bem como os postos de trabalho publicitados em 

oferta que não tenham sido aceites ou fiquem vagos por conclusão sem 

sucesso do período experimental. 

Comunicação de 

início de funções 

Concluído o procedimento de oferta de colocação, os órgãos ou serviços 

comunicam à ECR a celebração do contrato de trabalho em funções 

públicas ou assinatura do termo de aceitação, no prazo de cinco dias úteis 

após a sua celebração, para efeitos de exclusão da lista de ordenação final 

da reserva. 

 

4.4. CARREIRAS 

A administração pública portuguesa apresenta um regime misto de emprego público, 

combinando características de um sistema de carreira com um sistema de emprego. Este 

regime híbrido é evidenciado pelo facto de, após a sua admissão na AP, os trabalhadores 

com contratos a termo resolutivo (certo ou incerto) desempenharem as suas funções por 

referência a uma categoria integrada numa carreira. 
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O atual regime de carreiras classifica as carreiras em gerais e especiais, sistematizando-as 

de acordo com o grau de complexidade funcional necessário para a integração em cada uma 

delas.  

Figura 9 | Carreiras Gerais e Especiais 

Carreiras gerais Carreiras especiais 

São aquelas cujo conteúdo funcional caracteriza 

postos de trabalho de que a maioria dos 

serviços necessita para o desenvolvimento das 

suas atividades. 

São aquelas cujo conteúdo funcional 

caracteriza postos de trabalho de que um ou 

alguns serviços necessitam para o 

desenvolvimento das suas atividades 

 Técnico superior 

 Assistente técnico 

 Assistente operacional 

Alguns exemplos: 

 Carreira médica 

 Carreira docente 

 Carreira de enfermagem 

Carreiras Gerais e Especiais São Unicategoriais ou Pluricategoriais 

Quanto ao grau de complexidade, considerando as habilitações académicas exigidas, as carreiras 

são graduadas da seguinte forma: 

 Grau 1 – Escolaridade obrigatória 

 Grau 2 – Titularidade do 12.º ano de escolaridade ou curso equiparado 

 Grau 3 – Titularidade de licenciatura ou grau académico superior 

 

A cada carreira ou categoria em que uma carreira pode ser desdobrada, corresponde um 

conteúdo funcional legalmente descrito. Esta descrição deve ser abrangente, ignorando os 

detalhes relativos às tarefas nela previstas. O conteúdo funcional das categorias superiores 

integra o das categorias inferiores. 

Os conteúdos funcionais das carreiras gerais são fixados na Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, e os das carreiras especiais são definidos no texto legal que as 

estabelece. 
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Figura 10 | Estrutura das Carreiras Gerais 

Carreira Geral Categoria 

Grau de 

complexidade 

funcional 

No. de Posições 

Remuneratórias 

Técnico Superior Técnico superior 3 14 

Assistente técnico 
Coordenador técnico 

2 
4 

Assistente técnico 9 

Assistente operacional 

Encarregado geral 

operacional 

1 

2 

Encarregado operacional 5 

Assistente operacional 8 

 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

O desenvolvimento profissional baseia-se sobretudo no mérito e considera os resultados da 

avaliação de desempenho. A progressão horizontal automática na carreira associada à 

antiguidade já não se aplica na administração pública portuguesa. 

Portanto, o desenvolvimento profissional ou resulta de progressão na carreira – por 

mudança de posição remuneratória por via da avaliação de desempenho (regra geral) – ou 

de promoção ou mudança de carreira. 

Neste caso, a regra geral dita que ocorra no âmbito de procedimento concursal e dependa 

da existência de posto de trabalho vago, requisitos de qualificação, formação e resultados 

da avaliação de desempenho. A exceção é a mobilidade funcional intercarreiras e 

intercategorias, que requer qualificações adequadas à nova categoria. 

4.5. DIREITOS E DEVERES 

A natureza da administração pública e o seu objetivo final de assegurar a satisfação das 

necessidades e interesses públicos configuram os direitos e deveres da relação de emprego 

público, independentemente da sua forma. O que significa que um conjunto de direitos e 

deveres foram projetados para salvaguardar que o interesse público permanece acima de 

qualquer interesse privado, seja ele coletivo ou individual. 

Os direitos, deveres, liberdades e garantias constitucionais, referentes às esferas pessoal, 

económica e laboral, são assegurados aos trabalhadores públicos. Além disso, a legislação 

em vigor estabelece para os trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas 

direitos e deveres similares aos que existem no setor privado. No entanto, alguns direitos 

específicos e liberdades restringidas (relacionadas com o direito à greve) aplicam-se ao 

pessoal nomeado, considerando o exercício de poderes soberanos. 
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No cumprimento das obrigações correspondentes e no exercício dos respetivos direitos, os 

empregadores e trabalhadores públicos devem agir de boa-fé e colaborar para assegurar a 

qualidade e a produtividade do serviço, bem como o desenvolvimento profissional, humano 

e social do pessoal. 

Deveres gerais dos trabalhadores 

Prossecução  

do interesse 

público 

Imparcialidade Zelo Lealdade Assiduidade 

Isenção Informação Correção Obediência Pontualidade 

VIOLAÇÃO DE DEVERES 

O comportamento, ação ou omissão do trabalhador em funções públicas que viole deveres 

gerais ou especiais inerentes às funções desempenhadas é considerado infração disciplinar. 

Na sequência de uma infração disciplinar, inicia-se um processo disciplinar. Este será 

secreto até que a acusação seja divulgada. 

A decisão de aplicar uma sanção disciplinar, uma vez tomada, pode assumir diversas formas 

que vão desde uma mera advertência até à cessação da relação laboral. 

No caso de titulares de cargos de direção, aplicar-se-á a sanção disciplinar de cessação da 

comissão de serviço. 
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Figura 11 | Sanções Disciplinares 

Repreensão escrita 

 Consiste em mero reparo pela irregularidade praticada; 

 Aplica-se a infrações leves de serviço; 

 Aplicada por qualquer superior hierárquico aos seus subordinados. 

Multa 

 Por cada infração não pode exceder o valor correspondente a seis 

remunerações base diárias e por ano a remuneração base de 90 dias; 

 Aplica-se em casos de negligência ou má compreensão dos deveres 

funcionais; 

 Aplicada pelo dirigente máximo da organização. 

Suspensão 

 Duração da pena – 20 a 90 dias por cada infração – limite: 240 dias 

por ano; 

 Aplica-se em caso de grave negligência ou desinteresse pelo 

cumprimento dos deveres funcionais e ofensas à dignidade e ao 

prestígio da função; 

 Efeitos: perda das remunerações e da antiguidade correspondentes; 

 Aplicada pelo dirigente máximo da organização. 

Despedimento 

disciplinar ou 

demissão 

 Aplica-se em caso de infração que inviabilize a manutenção do vínculo 

de emprego público nos termos previstos na lei; 

 Efeitos: perda de todos os direitos, salvo reforma por velhice ou 

aposentação. 

Cessação da 

comissão de 

serviço 

 Aplica-se em caso de não observância de deveres específicos da sua 

posição e, acessoriamente, por infração disciplinar punida com sanção 

disciplinar igual ou superior à de multa aplicada a titulares de cargos 

dirigentes e equiparados; 

 Efeitos: termo do exercício do cargo dirigente ou equiparado e 

impossibilidade de exercício de qualquer cargo dirigente ou equiparado 

durante três anos, sem prejuízo de poder assumir outras funções 

públicas. 

4.6. MOBILIDADE 

A mobilidade é uma modificação transitória da situação funcional do trabalhador em funções 

públicas, dentro do mesmo organismo ou entre diferentes organismos, com base em razões 

de interesse público, com vista a aumentar a eficiência dos serviços através da utilização 

racional e valorização dos recursos humanos da administração pública. 

A mobilidade é, portanto, uma ferramenta organizacional que visa, de forma flexível e ágil, 

atender às necessidades dos serviços no âmbito da gestão de pessoas, contribuindo 

também para um melhor ajustamento da afetação de recursos humanos dentro da 

administração pública a cada momento. 

Tem por base o interesse público, procurando ainda elevar a eficiência e a eficácia dos 

organismos através da afetação racional dos recursos humanos. 
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A mobilidade pode operar dentro da modalidade de vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado, ou entre as modalidades de contrato e nomeação. Pode também abranger 

situações de trabalho a tempo inteiro ou a tempo parcial, e aplica-se a todos os níveis da 

administração (central, local e regional). 

FORMAS DE MOBILIDADE 

Mobilidade na categoria na qual a pessoa está integrada, na mesma ou em diferente atividade 

para a qual detenha habilitação adequada. 

Mobilidade intercarreiras para o exercício de funções noutra carreira que não aquela na qual o 

trabalhador está integrado, desde que tenha habilitação adequada. 

Mobilidade intercategorias, para o exercício de funções inerentes a categoria superior ou inferior 

da carreira de que o trabalhador é titular, desde que tenha habilitação adequada. 

A mobilidade, independentemente da forma que assuma, requer justificação e deve ser 

realizada, em regra, com o acordo de ambos os serviços, de origem e de destino, bem como 

com a aceitação do trabalhador público. No entanto, em algumas situações bem definidas, 

o acordo do serviço de origem e a aceitação do trabalhador em funções públicas podem ser 

dispensados. É o caso quando já se passaram seis meses desde a recusa do serviço de 

origem relativamente ao mesmo trabalhador, ainda que para outro serviço de destino. 

DURAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA MOBILIDADE 

A mobilidade tem a duração máxima de 18 meses. Pode, no entanto, ser prorrogada por 

mais seis meses quando estiver em curso um procedimento concursal com vista ao 

recrutamento de trabalhador público para o posto de trabalho preenchido com a mobilidade 

em questão. A mobilidade não tem duração máxima nos serviços que não podem constituir 

relações de emprego público sob a forma de contratos por tempo indeterminado. 

A mobilidade pode ser consolidada mediante acordo entre as entidades públicas de origem 

e de destino. Durante o período de mobilidade, a remuneração do trabalhador é assegurada 

pelo serviço de destino salvo acordo em contrário entre os dois serviços em questão. 

4.7. TEMPO DE TRABALHO 

É tempo de trabalho todo o período durante o qual o trabalhador público exerça atividade ou 

permaneça adstrito à realização da sua prestação. Também abrange períodos em que não 

há trabalho efetivo, como é o caso do intervalo para refeição, cuja duração não deve ser 

inferior a uma hora ou superior a duas. 

A organização e o tempo de trabalho são as principais matérias objeto de tratamento por 

acordos coletivos de trabalho – acordos de carreiras ou de empregador público –no seio da 

AP. Além disso, nestas matérias aplica-se aos trabalhadores públicos o disposto no Código 

do Trabalho, com as devidas adaptações e atendendo às disposições da LTFP. 
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Os períodos normais de trabalho diário e semanal são de 7 e 35 horas, 

respetivamente. 

 

Em regra, o período normal de funcionamento dos serviços públicos encontra-se balizado 

entre as 8 horas e as 20 horas. 

O trabalho a tempo inteiro corresponde ao período normal de trabalho semanal e é o sistema 

de trabalho padrão para os trabalhadores públicos das carreiras gerais. 

Dependendo da natureza das suas atividades, os serviços públicos podem adotar uma ou 

mais modalidades de horário de trabalho. 

Figura 12 | Modalidades de horário de trabalho 

Horário flexível 
Permite uma gestão flexível dos horários de trabalho, nomeadamente a 

escolha das horas de entrada e saída. 

Horário rígido 

O dia normal de trabalho é dividido em dois períodos de duração idêntica, 

com horas fixas de entrada e saída, separados por um intervalo para 

descanso. 

Horário desfasado 

Possibilita a definição de diferentes horas fixas de entrada e saída para um 

determinado serviço ou grupo de trabalhadores, embora mantendo 

inalterado o período normal de trabalho diário. 

Jornada contínua 

Prestação ininterrupta de trabalho – salvo um período de descanso até 

trinta minutos que se considera tempo de trabalho – com redução de uma 

hora de trabalho, mas sem redução da remuneração. 

Trabalho por turnos 

Trabalho organizado em equipa, ocupando os trabalhadores 

sucessivamente os mesmos postos de trabalho de acordo com um certo 

padrão. 

O trabalho pode ser realizado a diferentes horas num determinado período 

do dia ou semanas. 

Meia jornada 

Consiste na realização de trabalho em metade do período normal de 

trabalho a tempo inteiro, com uma redução de 40% na remuneração. É 

garantida a contagem integral do tempo de serviço para efeitos de 

antiguidade. 

 

O horário normal de trabalho diário e semanal pode ser alargado por via de trabalho 

suplementar, estando este sujeito a limites estabelecidos por lei: 

 150 horas de trabalho por ano (que podem ser prolongadas até 200 horas por 

instrumento de regulamentação coletiva de trabalho);  

 Duas horas por dia normal de trabalho; 
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 Um número de horas igual ao período de trabalho normal diário, em dias de 

descanso semanal, obrigatório ou complementar, e nos feriados; 

 Um número de horas igual a metade do trabalho normal diário. 

Dirigentes e líderes de equipas multidisciplinares desfrutam da isenção de horário de 

trabalho, de acordo com os respetivos estatutos. Contudo, deverão observar o dever geral 

de assiduidade, e o cumprimento da duração de trabalho semanal legalmente estipulada. 

A isenção de horário de trabalho é também aplicada aos trabalhadores para a realização de 

tarefas constantes do plano de atividades e desde que as tarefas, devidamente 

programadas, não excedam dez dias úteis. 

TEMPOS DE NÃO TRABALHO 

Os tempos de não trabalho são aqueles em que o funcionário público não é obrigado a 

realizar trabalho ou está justificadamente dispensado de o realizar (figura 13). 

Figura 13 | Tempos de não trabalho 

Descanso diário 

e semanal 

11 horas seguidas entre dois períodos diários de trabalho consecutivos 

2 dias de descanso semanal – um obrigatório e outro complementar 

Feriados Regime de feriados estabelecido no Código do Trabalho + feriado municipal 

Férias 22 dias úteis + 1 dia por cada 10 anos de serviço efetivamente prestado 

Faltas 

justificadas 

Determinando perda de remuneração: 

 As dadas devido a doença; 

 As causadas pela prestação de assistência imediata e imprescindível 

a descendentes diretos com 12 ou mais anos de idade ou a membros 

do agregado familiar do trabalhador público; 

 As previstas na lei, quando excedam 30 dias por ano. 

Não determinando perda de remuneração: 

Casamento; falecimento do cônjuge, parentes ou afins; prestação de provas 

em estabelecimento de ensino; no âmbito de procriação medicamente 

assistida; assistência a descendentes diretos com menos de 12 anos de 

idade; acompanhamento de menor no primeiro dia de aulas; consultas e 

exames médicos; isolamento profilático; dádiva de sangue e socorrismo; 

submissão a métodos de seleção em procedimento concursal; participação 

em campanhas eleitorais, entre outras. 

 

REGIME DE TELETRABALHO 

O teletrabalho na função pública é baseado no Código do Trabalho e no acordo coletivo de 

carreiras gerais. É considerado principalmente como um instrumento de conciliação da vida 

profissional, privada e familiar. 
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A possibilidade de trabalhar remotamente aplica-se aos trabalhadores das administrações 

central, regional e local desde 2008. 

O desempenho de funções em regime de teletrabalho não é obrigatório e está sempre 

dependente da solicitação do trabalhador. Nos casos em que tal pedido seja feito por 

trabalhador vítima de violência doméstica ou com criança até 3 anos, a entidade 

empregadora não se deve opor, desde que as funções desempenhadas sejam compatíveis 

com o trabalho à distância e que o organismo tenha os meios para realizar o trabalho. 

Com a recente alteração ao Código do Trabalho, este direito pode ser estendido até aos 8 

anos de idade nas seguintes situações: 

 Nos casos em que ambos os progenitores reúnem condições para o exercício da 

atividade em regime de teletrabalho, desde que este seja exercido por ambos em 

períodos sucessivos de igual duração num prazo de referência máxima de 12 meses; 

 Famílias monoparentais ou situações em que apenas um dos progenitores, 

comprovadamente, reúne condições para o exercício da atividade em regime de 

teletrabalho. 

À semelhança da situação anterior, o empregador não pode opor-se ao pedido do 

trabalhador efetuado nos termos acima referidos. 

O teletrabalho aplica-se preferencialmente à execução de tarefas com autonomia 

técnica, tais como a elaboração de estudos, elaboração de pareceres ou outros 

documentos jurídicos e informações de natureza técnica e científica, nos termos do 

acordo coletivo em vigor. 

 

O teletrabalho abrange os trabalhadores que já têm uma relação de emprego público ou que 

são especificamente contratados para desempenhar funções ao abrigo desse regime. Em 

ambos os casos é necessário um acordo escrito entre as partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período inicial de teletrabalho 

Trabalhadores com uma relação de emprego 

público preexistente 

Aplica-se o Acordo Coletivo de Carreiras 

Gerais 

A duração inicial não poderá exceder um ano  

Outros trabalhadores 

Aplica-se a regra do Código do Trabalho 

Duração determinada ou indeterminada 

Qualquer das partes pode denunciar o acordo de teletrabalho durante os primeiros 30 

dias da sua implementação 
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De acordo com o Código do Trabalho, o acordo de teletrabalho com duração determinada 

não pode exceder 6 meses, renovando-se automaticamente por iguais períodos, se 

nenhuma das partes declarar por escrito, até 15 dias antes do seu término, que não 

pretende a renovação. 

No caso do acordo de teletrabalho com duração indeterminada, qualquer das partes pode 

fazer cessar o acordo mediante comunicação escrita à outra parte, que produzirá efeitos 

decorridos 60 dias. 

Em qualquer dos casos, qualquer das partes pode denunciar o acordo de teletrabalho 

durante os primeiros 30 dias da sua execução. 

Os teletrabalhadores têm os mesmos direitos e obrigações que os outros trabalhadores. O 

acordo de teletrabalho estabelece os seguintes direitos e obrigações para ambas as partes: 

 

Teletrabalhadores Empregadores 

 Formação. 

 Promoção e desenvolvimento profissional. 

 Limites do período normal de trabalho e 

outras condições de trabalho. 

 Segurança e saúde no trabalho e 

indemnização por danos emergentes de 

acidentes de trabalho ou doenças 

profissionais. 

 Cumprimento das regras de proteção de 

dados. 

 Uma vez terminado o acordo, os 

trabalhadores têm o direito de retomar o 

trabalho nas mesmas condições que antes 

do teletrabalho, e não serão afetados nos 

seus direitos.  

 Deve evitar o isolamento do trabalhador, 

em particular através do contacto regular 

com o serviço e colegas. 

 Deve proporcionar boas condições de 

trabalho, físicas e mentais. 

 Deve respeitar a privacidade e as pausas 

para descanso do trabalhador. 

 Deve tomar as medidas adequadas para 

garantir a proteção das informações e 

dados usados e tratados pelo trabalhador. 

 Deve informar o teletrabalhador sobre a 

legislação e regras aplicáveis à proteção de 

dados, nomeadamente no que diz respeito 

à utilização de ferramentas TIC. 

 Deve informar o teletrabalhador sobre as 

políticas de segurança e saúde ocupacional 

em vigor para o serviço. 

 Tem acesso ao local onde é realizado o 

teletrabalho para verificar as condições de 

trabalho após obtenção do acordo do 

trabalhador. 

O papel desta forma de trabalho não era significativo na administração pública até março de 

2020. Contudo, o estado de emergência decretado em resposta à crise pandémica da 

COVID-19 alargou a sua utilização e tornou-o mesmo um regime obrigatório para todos os 

trabalhadores cujas funções eram compatíveis com este regime. 

Os dados relativos à administração central do Estado, entre março e junho de 2020, 

registam 67.406 teletrabalhadores, o que corresponde a 40,26% do total de trabalhadores 

nesse nível de administraçao. No entanto, se não contabilizarmos o pessoal de serviços 
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essenciais, tais como saúde e socorro, ou forças armadas e de segurança, a taxa de 

teletrabalhadores seria muito mais elevada. 

O teletrabalho revelou ser um instrumento de trabalho eficiente durante a crise pandémica. 

Na sequência desta avaliação positiva, um dos objetivos do Governo é promover o seu 

aumento em 25% até ao final de 2023.  

No âmbito da negociação coletiva, questões como a privacidade, a assiduidade e o direito a 

desligar no contexto do teletrabalho estão em discussão. 

4.8. REMUNERAÇÃO 

A política salarial é uma das ferramentas de gestão de recursos humanos mais relevantes 

na administração pública. A remuneração é devida com o início do exercício de funções e 

cessa com a extinção do vínculo de emprego público. O direito à remuneração apenas pode 

ser, total ou parcialmente, suspenso nas situações e condições previstas por lei. 

A definição da política salarial da função pública portuguesa insere-se no âmbito de atividade 

normativa do Governo. A lei exige que o Governo realize uma negociação coletiva para esse 

fim. Contudo, tal negociação permite apenas aos sindicatos darem a sua opinião sobre o 

conteúdo das medidas e fazerem exigências que considerem justas. Embora seja desejável 

chegar a um acordo com os sindicatos, nem sempre é esse o caso. Se não se chegar a um 

acordo, cabe ao Governo tomar a decisão final. 

A remuneração dos trabalhadores em funções públicas integra três componentes: 

 Remuneração base 

 Suplementos remuneratórios 

 Prémios de desempenho 

REMUNERAÇÃO BASE 
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A remuneração base é o montante pecuniário correspondente ao nível remuneratório da 

posição remuneratória onde o trabalhador se encontra na categoria de que é titular (ou 

do cargo exercido em comissão de serviço). 

A tabela remuneratória única contém todos os níveis que podem ser usados para fixar a 

remuneração base dos trabalhadores. 

A correspondência dos 115 níveis da tabela remuneratória única com as posições 

remuneratórias das categorias é definida por decreto regulamentar. 

O primeiro nível remuneratório corresponde ao salário mínimo nacional. Nenhum 

trabalhador público pode auferir uma remuneração base inferior. 

A remuneração base anual é paga em 14 mensalidades: 12 meses mais subsídios de 

Natal e de férias. 
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Na prática, a cada carreira corresponde um número variável de posições remuneratórias. A 

cada posição equivale um nível na tabela remuneratória única. Eis o exemplo da carreira de 

técnico superior. 

Carreira de técnico superior 

Posições 

remuneratórias  

1.ª 

 

2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª 7.ª 8.ª 9.ª 10.ª 11.ª 12.ª 13.ª 14.ª 

Níveis da tabela 

remuneratória única 
11 15 19 23 27 31 35 39 42 45 48 51 54 57 

Figura 14 | Remuneração padrão das carreiras gerais (2021) 

Carreiras e categorias 

Estrutura Remunerações base 

N.º de posições 

remuneratórias 
Inicial Máxima 

Técnico 

superior 
Unicategorial 14 €998.50 €3,374.23 

Assistente 

técnico 

Coordenador técnico 4 €1,153.44 €1,566.61 

Assistente técnico 9 €693.13 €1,153.44 

Assistente 

operacional 

Encarregado geral 

operacional 
2 €1,050.14 €1,153.44 

Encarregado 

operacional 
5 €840.11 €1,050.14 

Assistente operacional 8 €665.00 €840.11 

 

Os princípios gerais de remuneração estipulam que: 

 A fixação do valor da remuneração deve respeitar a quantidade, natureza e 

qualidade do trabalho, e o princípio de salário igual para trabalho igual, de modo a 

garantir uma vida condigna. 

 As normas legais em matéria de remunerações não podem ser excluídas ou 

derrogadas por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. 
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Figura 15 | Suplementos remuneratórios 
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Os suplementos remuneratórios são acréscimos à remuneração devidos pelo exercício 

de funções em postos de trabalho que são mais exigentes em relação a outros 

caracterizados por cargo ou carreira e categoria idênticas, mas cujo desempenho é 

menos exigente. 

A concessão de suplementos depende das características específicas do trabalho 

realizado. Só são devidos enquanto tais condições durem e houver exercício de funções 

efetivo. 

Tais suplementos devem ser fixados em montantes pecuniários e só excecionalmente 

podem ser fixados em percentagem da remuneração base mensal (ex., trabalho 

noturno; trabalho suplementar). 

Os suplementos são pagos 12 meses por ano quando a situação que justifica a sua 

concessão durar mais de um ano. 

Os suplementos são criados e regulamentados por lei ou instrumento de 

regulamentação coletiva de trabalho. 

 

 

Figura 16 | Natureza e tipos de suplementos remuneratórios 

NATUREZA 

T
IP

O
S

 

Excecional e temporária Permanente 

Trabalho extraordinário Trabalho arriscado, penoso ou insalubre 

Trabalho noturno Trabalho por turnos 

Trabalho em dias de descanso semanal Trabalho em zonas periféricas 

Trabalho em dias de descanso 

complementar e feriados 
Trabalho prestado com isenção de horário 

Trabalho fora do local normal de trabalho 

Exercício de funções de secretariado de 

direção/ Abono para falhas/Ajudas de 

custo/Subsídio de refeição/ de transporte 

PRÉMIOS DE DESEMPENHO 

Os prémios de desempenho visam reconhecer o bom desempenho dos trabalhadores 

através da atribuição de um valor correspondente ao da respetiva remuneração base 

mensal. 

Estão relacionados com o desempenho objetivamente demonstrado e avaliado e serão 

atribuídos quando a classificação obtida pelo trabalhador for avaliada como excelente ou 

relevante. 

Considerando a disponibilidade orçamental existente, o dirigente máximo do serviço 

estabelece, fundamentadamente, no prazo de 15 dias após o início da execução do 
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orçamento, o universo dos cargos e o das carreiras e categorias onde a atribuição de prémios 

de desempenho pode ter lugar, desagregando, sempre que necessário, o montante 

disponível para cada universo. 

O universo de cargos e carreiras ou categorias pode ainda ser desagregado em função: 

• da atribuição, competência ou atividade cumprida ou executada; 

• da área de formação académica ou profissional dos trabalhadores, quando tal área 

de formação tenha sido utilizada na caracterização dos postos de trabalho 

constantes do mapa de pessoal. 

Tal significa que a atribuição de prémios de desempenho pode não ter lugar em todos os 

cargos ou carreiras, ou em todas as categorias de uma mesma carreira, ou ainda 

relativamente a todos os trabalhadores integrados em determinada carreira ou titulares de 

determinada categoria. 

A decisão de atribuição de prémios de desempenho é tornada pública por afixação no serviço 

e divulgação na respetiva página eletrónica. 

Por lei, podem ser criados outros sistemas de compensação do desempenho, 

nomeadamente em função de resultados obtidos em equipa ou do desempenho de 

trabalhadores que se encontrem posicionados na última posição remuneratória da respetiva 

categoria. 

ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO E ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO DE 

DESEMPENHO 

A alteração de posicionamento remuneratório e a atribuição de prémio de desempenho 

dependem, como vimos anteriormente, da disponibilidade orçamental e da avaliação do 

desempenho do trabalhador. 

Figura 17 | Requisitos da alteração do posicionamento remuneratório 

Disponibilidade orçamental Condições da alteração 

15 dias após o início da execução do 

orçamento, o dirigente máximo do serviço 

decide sobre as dotações para suportar os 

custos resultantes das alterações e da 

atribuição de prémios de desempenho. 

Essas decisões são devidamente 

justificadas e estabelecem: 

 O montante máximo de encargos que 

o serviço poderá suportar. 

As alterações do posicionamento remuneratório 

podem ocorrer por: 

 

Opção gestionária (requisitos) 

 Os trabalhadores estão incluídos no âmbito das 

carreiras e categorias definidas pelo dirigente 

máximo do serviço; 

 Os trabalhadores devem ter obtido, nas últimas 

avaliações de desempenho, uma menção de 

"excelente", duas de "relevante" ou três de 

"adequado" consecutivas respetivamente; 

 No caso do prémio de desempenho, a última 

menção deve ter sido de "excelente" ou 

"relevante"; 
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 As carreiras e categorias onde as 

alterações poderão incidir. Essa 

definição leva em consideração os 

objetivos estratégicos do serviço e a 

contribuição direta dos trabalhadores 

para a sua realização. 

 As dotações orçamentais para cobrir estes 

encargos não podem ter sido gastas. 

 Alteração obrigatória 

Quando os trabalhadores tiverem acumulado 10 

pontos nos procedimentos de avaliação de 

desempenho, independentemente das carreiras e 

categorias definidas pelo dirigente máximo 

(excelente = 6 pontos; relevante = 4 pontos; 

adequado = 2 pontos; inadequado = -2 pontos). 

 

Em regra, a alteração do posicionamento remuneratório é feita para a posição 

imediatamente seguinte àquela em que o trabalhador se encontra. Excecionalmente, poderá 

dar-se para qualquer outra posição da mesma carreira ou categoria. 

A alteração do posicionamento remuneratório reporta-se a 1 de janeiro do ano em que 

ocorre. 

A decisão, tomada pelo dirigente máximo do serviço, de possibilitar alterações aos 

posicionamentos remuneratórios é afixada no organismo e divulgada na respetiva página 

eletrónica. 

4.9. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

O sistema de avaliação do desempenho, conhecido pelo acrónimo SIADAP, tem uma vocação 

de aplicação universal à administração central, regional e autárquica, prevendo, no entanto, 

mecanismos de flexibilidade e adaptação muito amplos de modo a enquadrar as 

especificidades das várias administrações, dos serviços públicos, das carreiras e das áreas 

funcionais do seu pessoal e das exigências de gestão. 

O sistema assenta numa conceção de gestão dos serviços públicos centrada em objetivos, 

e em que os resultados devem ser medidos mediante indicadores previamente fixados que 

permitam, entre outros, a transparência e imparcialidade e a prevenção da 

discricionariedade. As suas principais características consistem na orientação para o 

cidadão; gestão baseada em objetivos; reforço do conceito de liderança; reforço da cultura 

de responsabilização; reconhecimento do mérito; promoção da qualificação das pessoas e 

melhoria contínua. 

O sistema de avaliação do desempenho tem três componentes: 

 Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública 

(designado por SIADAP 1); 

 Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes na Administração Pública 

(designado por SIADAP 2). Será mais desenvolvido no capítulo sobre cargos 

dirigentes. 
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 Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administração 

Pública (designado por SIADAP 3). 

Figura 18 | Subsistemas de avaliação do desempenho 

 

Tal como mencionado acima, este sistema é baseado num desenho de gestão para 

organismos da função pública centrado em objetivos. Portanto, na avaliação dos organismos 

e na avaliação do desempenho de dirigentes e trabalhadores, os resultados alcançados 

desempenham um papel central. 

Indicadores pré-estabelecidos que, entre outros, possibilitem a transparência, a 

imparcialidade e previnam a discriminação devem medir os resultados. 

Os subsistemas funcionam de forma integrada devido à coerência entre objetivos 

estabelecidos: no sistema de planeamento, no ciclo de gestão do organismo, na carta de 

missão do dirigente máximo da organização, bem como nos objetivos dos dirigentes 

intermédios e nos dos trabalhadores.  

SUBSISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS ORGANIZAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA (SIADAP 1) 

O sistema de avaliação dos serviços públicos visa reforçar uma cultura de avaliação e 

responsabilização na AP, vincada pela publicitação dos objetivos dos serviços e dos 

resultados obtidos, em estreita articulação com o ciclo de gestão. 

A avaliação é feita com base nos parâmetros de eficácia, eficiência e qualidade. Esta 

avaliação é anual, através da autoavaliação e da hetero-avaliação, e tem caráter obrigatório, 

evidenciando os resultados alcançados e os desvios verificados de acordo com o Quadro de 

Avaliação e Responsabilização (QUAR).  

Sistema de avaliação 
do desempenho

Organizações
SIADAP 1

Auto e hetero-
avaliação

Pessoas

Dirigentes superiores
e intermédios

SIADAP 2

Trabalhadores
SIADAP3
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A autoavaliação é obrigatória e é 

realizada anualmente por cada 

organismo. Os resultados são 

divulgados na Internet do 

organismo com indicação dos 

respetivos parâmetros. 

 

A heteroavaliação é facultativa, e pode ser realizada 

por entidades internas da administração (p.ex., 

inspeções-gerais), ou por entidades externas (p.ex., 

associações de consumidores ou outros 

utilizadores). Visa obter-se um conhecimento 

aprofundado das causas dos desvios evidenciados 

na autoavaliação ou de outra forma detetados e 

apresentar propostas para a melhoria dos 

processos e resultados futuros. 

 

A avaliação é ainda parte integrante do relatório anual de atividades acompanhada de 

informação respeitante a: 

 Apreciação, por parte dos utilizadores, da quantidade e qualidade dos serviços 

prestados; 

 Avaliação do sistema de controlo interno; 

 Causas de incumprimento de ações ou projetos não executados ou com resultados 

insuficientes; 

 Medidas que devem ser tomadas, evidenciando as condicionantes que afetem os 

resultados a atingir; 

 Comparação com o desempenho de serviços idênticos; 

 Audição de dirigentes intermédios e dos demais trabalhadores. 

 

Acresce mencionar que o Quadro de Avaliação e Responsabilização” (QUAR), sujeito a 

avaliação permanente, é um quadro referencial da avaliação de desempenho dos serviços, 

ou seja, um instrumento de gestão, concebido para planear, analisar e avaliar o desempenho 

dos serviços. Compete ao serviço com atribuições em matéria de planeamento, estratégia e 

avaliação, em cada ministério, o seu acompanhamento. O objetivo é “assegurar a coerência, 

coordenação e acompanhamento do ciclo de gestão dos serviços com os objetivos globais 

de cada ministério e a sua articulação com o SIADAP. 
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  A missão da organização; 

 Objetivos estratégicos de longo prazo; 

 Objetivos fixados anualmente; 

 Indicadores de desempenho e respetivas fontes de verificação; 

 Identificação dos recursos disponíveis; 

 Grau de cumprimentos dos objetivos; 

 Identificação de desvios e respetivas causas; 

 Avaliação final do desempenho da organização 

A atualização do QUAR baseia-se no ambiente externo do organismo, nas capacidades 

instaladas e na análise de oportunidades de desenvolvimento, bem como no grau de 

satisfação do utilizador. 
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É divulgado na página eletrónica do organismo. 

Os parâmetros de avaliação dos organismos são propostos pelos mesmos à tutela, que os 

aprova. 

Figura 19 | Avaliação do desempenho dos serviços 

P
a

râ
m

e
tr

o
s
 

Objetivos de 

eficácia 

Medem até que 

ponto foram, ou 

não, os objetivos 

alcançados ou 

mesmo superados. 
N

ìv
e

is
 d

e
 g

ra
d

u
a

ç
ã

o
 d

e
 c

u
m

p
ri

m
e

n
to

 d
o

s
 o

b
je

ti
v
o

s
 

Superou os 

objetivos 

A
v
a

li
a

ç
ã

o
 q

u
a

li
ta

ti
v
a

 f
in

a
l 
d

o
 d

e
s
e

m
p

e
n

h
o

 d
o

s
 s

e
rv

iç
o

s
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Objetivos de 
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fornecidos e 

serviços prestados, 
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recursos utilizados, 
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Figura 20 | Efeitos dos resultados da avaliação do desempenho 

 

SUBSISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS TRABALHADORES DA AP (SIADAP 3) 

A avaliação dos/as trabalhadores/as (SIADAP 3) tem carácter bienal e respeita ao 

desempenho dos dois anos civis anteriores, iniciando-se o processo com a contratualização 

dos parâmetros de avaliação (Resultados e Competências), durante o mês de fevereiro do 

ano civil em que se inicia o ciclo avaliativo, sendo a avaliação efetuada durante os meses de 

janeiro e fevereiro do ano seguinte àquele em que se completa o ciclo avaliativo. 

Todos os trabalhadores em funções públicas são avaliados desde que sejam cumpridas as 

seguintes condições: 

 Ter um contrato com pelo menos um ano 

 Não ocupar um cargo dirigente  

 Ter tido contacto funcional direto com o avaliador durante, pelo menos, um ano  

 Ter objetivos e competências contratualizados 

O sistema de avaliação de trabalhadores em funções públicas estabelece as seguintes 

prioridades: 

 Objetivos individuais definidos em linha com os da organização; 

 Abordagem orientada para a obtenção de resultados; 

 Permitir a identificação do potencial de desenvolvimento dos trabalhadores; 

 Permitir diagnosticar necessidades de formação, bem como de melhoria do posto de 

trabalho e dos processos de trabalho a ele associados;  

 Apoiar dinâmicas de desenvolvimento profissional alicerçadas no reconhecimento 

do mérito e da excelência no desempenho de funções; 

Avaliação Global

Tem impacto nas opções 
orçamentais dos organismos

Tem impacto nas opções e 
prioridades do ciclo de gestão

Avaliação de desempenho de 
dirigentes superiores

Desempenho insuficiente

Pode levar a uma nova carta de 
missão

Definição de plano de recuperação 
ou correção para lidar com os 

desvios detectados

Se reiterado, pode ter impacto na 
existência, missão, ou atribuições

do serviço

Determinação de eventuais 
responsabilidades
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 Envolver os trabalhadores no estabelecimento de objetivos e avaliação do 

organismo; 

 Assegurar a existência e intervenção de uma Comissão Paritária, quando justificada. 

 

Intervêm no processo, no âmbito de cada organismo: 

Avaliador 
O dirigente máximo da organização ou o superior hierárquico imediato do 

trabalhador. 

Avaliado O trabalhador que preenche todos os requisitos para ser avaliado. 

Conselho 

Coordenador da 

Avaliação (CCA) 

Composto por: 

 dirigente máximo do organismo, que preside 

 dirigente responsável pelos RH 

 três a cinco dirigentes (intermédios e ou superiores) designados pelo 

dirigente máximo 

Competências: 

 estabelecer diretrizes para uma aplicação objetiva e harmónica do 

SIADAP 3 

 estabelecer orientações gerais quanto à fixação de objetivos, à escolha 

de competências e de indicadores de medida 

 validar as avaliações de desempenho relevante e de desempenho 

inadequado, bem como reconhecer as avaliações de desempenho 

excelente (em sede de SIADAP 3) 

Comissão 

Paritária 

Este órgão consultivo é composto por: 

 2 representantes dos trabalhadores por estes eleitos e 2 

representantes da Administração, designados pelo dirigente máximo 

do serviço  

 Compete apreciar as propostas de avaliação dadas a conhecer aos 

trabalhadores avaliados, antes da homologação. 

 Tem um mandato de 4 anos. 

Dirigente máximo 

Competências e deveres: 

 Iniciar, coordenar e controlar o processo de avaliação 

 Fixar níveis de ponderação dos parâmetros de avaliação 

 Assegurar o cumprimento das percentagens máximas de Desempenho 

Relevante e Desempenho Excelente 

 Submeter os processos de avaliação à apreciação da comissão 

paritária quando tal lhe tenha sido pedido pelos respetivos avaliados 

 Homologar as avaliaçõesAtribuir uma nova avaliação quando não 

homologar a que tenha sido atribuída pelo avaliador ou pelo CCA 

 Decidir sobre as reclamações dos avaliados, tendo em conta os 

relatórios da comissão paritária e ou do CCA se tiverem sido 

oportunamente emitidos 

 Divulgar o resultado global da aplicação do SIADAP no serviço, 

referindo o número de menções qualitativas atribuídas por carreira 
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A avaliação dos trabalhadores inclui duas etapas distintas, mencionadas na figura seguinte. 

Figura 21 | Processo de Avaliação 

1. Fase de autoavaliação e avaliação 

 Assenta no preenchimento de um 

formulário específico, analisado pelo 

avaliador. 

 A avaliação é realizada pelo avaliador em 

relação aos resultados alcançados e tem 

em consideração as diretrizes do CCA; 

 Realiza-se na primeira quinzena de 

janeiro. 

 

2. Harmonização das propostas de avaliação 

– CCA 

 A primeira reunião do CCA para análise 

das propostas de avaliação visa a sua 

harmonização, de forma a assegurar o 

cumprimento das percentagens relativas 

à diferenciação de desempenhos. 

 Realiza-se na segunda quinzena de 

janeiro. 

   

3. Reunião de avaliação 

 Reunião entre o avaliador e o avaliado 

para dar conhecimento da avaliação do 

desempenho. 

 Realiza-se em fevereiro do ano seguinte 

ao período de avaliação e após a reunião 

de harmonização de propostas do CCA. 

 

4. Planeamento – Definição de objetivos 

 Planeamento do novo processo de 

avaliação através da contratualização de 

novos objetivos, respetivos indicadores, 

resultados e competências a atingir nos 

próximos dois anos. 

 Realiza-se em fevereiro, antes do início do 

novo ciclo de avaliação. 

   

5. Validação da avaliação 

 Validação de desempenhos relevantes e 

excelentes, realizada pela CCA. 

 Realiza-se após a reunião de avaliação. 

 

6. Apreciação pela Comissão Paritária 

A apreciação da avaliação dos trabalhadores 

pela comissão paritária ocorre no prazo de 

10 dias úteis após a divulgação das 

avaliações finais. 

    

7. Homologação da avaliação 

Realizada pelo dirigente máximo do 

organismo até 30 de abril.   

8. Reclamação 

O prazo para reclamação da homologação é 

de 5 dias úteis após ter tomado 

conhecimento da mesma. 

   

9. Monitorização e revisão dos objetivos 

 Visa monitorizar e reformular os parâmetros de avaliação quando tal se afigure necessário. 

 É transversal, podendo e devendo ser exercida, tanto pelo avaliador como pelo avaliado, 

ao longo de todo o processo. 

 Pode ocorrer desde a fase de contratualização dos objetivos até ao fim do ciclo avaliativo. 

 

O processo de avaliação do desempenho doss trabalhadores inicia-se com a 

contratualização dos parâmetros de avaliação, resultados e competências. 
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Figura 22 | Parâmetros de avaliação do desempenho 
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São estabelecidos 

um mínimo de 3 e 

um máximo de 7 

objetivos para 

cada trabalhador. 

Para cada objetivo 

são estabelecidos 

indicadores de 

medida do 

desempenho. 

Objetivos a definir: 

 Produção de bens públicos e 

realização de atos ou prestação 

de serviços. 

 Qualidade – orientada para a 

inovação, melhoria dos serviços e 

satisfação das necessidades dos 

utilizadores finais; 

 Eficiência – simplificação, 

racionalização de prazos e 

processos, e redução de custos 

operacionais; 

 Melhoria e desenvolvimento das 

competências individuais, 

técnicas e comportamentais dos 

trabalhadores. 

Critérios de avaliação 

 

Grau de cumprimento dos 

objetivos de acordo com os 

indicadores definidos. 

 

Pontuação 

 Objetivo superado - 5  

 Objetivo alcançado - 3  

 Objetivo não alcançado - 1  

Pontuação final do parâmetro 

 

Média aritmética das 

pontuações obtidas em todos 

os objetivos. 

C
o

m
p

e
tê

n
c
ia

s
 

É definido um 

mínimo de 5 

competências 

para cada 

trabalhador 

escolhido da lista 

de competências 

para a respetiva 

carreira. 

Foram definidas 20 competências 

para as carreiras de regime geral: 

 Orientação para resultados  

 Orientação para o serviço 

público  

 Conhecimentos (especializados) 

e experiência 

 Organização e método de 

trabalho 

 Trabalho de equipa e 

cooperação  

 Coordenação  

 Relacionamento interpessoal  

 Adaptação e melhoria contínua  

 Inovação e qualidade  

 Otimização de recursos  

 Iniciativa e autonomia  

 Responsabilidade e 

compromisso com o serviço 

 Tolerância à pressão e 

contrariedades  

 Orientação para a segurança  

 Comunicação  

 Planeamento e organização  

 Análise da informação e sentido 

crítico  

 Negociação e persuasão 

 Representação e colaboração 

institucional. 

 Orientação para a inovação e 

mudança 

Avaliação 

Conformidade com 

competências 

comportamentais definidas 

 

 

Pontuação 

 Competência demonstrada 

ao mais alto nível – 5 

 Competência demonstrada 

– 3 

 Competência não 

demonstrada ou 

inexistente – 1 

 

Pontuação final do parâmetro 

 

Média aritmética das 

pontuações atribuídas às 

competências escolhidas para 

cada trabalhador. 
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Em situações excecionais e para determinadas carreiras (p.ex., pessoal administrativo 

e auxiliar), a avaliação do desempenho pode basear-se exclusivamente em 

“competências”, mediante decisão fundamentada do dirigente máximodo organismo 

após audição do CCA. 

AVALIAÇÃO FINAL DOS TRABALHADORES 

A avaliação final dos trabalhadores consiste na média ponderada das pontuações obtidas 

nos dois parâmetros de avaliação, do seguinte modo: 

Peso dos Parâmetros Expressão da Avaliação Final 

Resultados - ponderação mínima de 60% Desempenho Relevante – 4 a 5 

Competências - ponderação máxima de 40% 
Desempenho Adequado – 2 a 3,999 

Desempenho Inadequado – 1 a 1,999 

DIFERENCIAÇÃO DE DESEMPENHOS 

A diferenciação do desempenho é garantida pela fixação da percentagem máxima de 25% 

do total da força de trabalho para avaliações finais qualitativas de Desempenho Relevante, 

e, de entre essas, um máximo de 5% para o reconhecimento de Desempenho Excelente. 

A atribuição das percentagens é da exclusiva responsabilidade do dirigente máximo do 

serviço, cabendo-lhe ainda assegurar o seu estrito cumprimento. Acresce sublinhar que 

estas percentagens devem ser do conhecimento de todos os avaliados. 

No início do ciclo de gestão, após a aprovação do orçamento, o dirigente máximo do 

organismo define o universo de trabalhadores elegíveis para a atribuição de desempenho 

relevante com base nos objetivos estratégicos do organismo definidos no QUAR. Em regra, 

as percentagens devem ser distribuídas proporcionalmente por todas as carreiras. 

RECONHECIMENTO DO MÉRITO 

Cabe ao superior hierárquico do trabalhador recomendar uma classificação de desempenho 

relevante. Contudo, no caso de desempenho excelente, pode também o trabalhador 

apresentar uma proposta. 

As iniciativas para reconhecimento do mérito devem ser devidamente fundamentadas, 

mostrando em detalhe o impacto do desempenho do trabalhador nos resultados do 

organismo. 

No entanto, o Conselho Coordenador avalia a atribuição de Desempenho Relevante, 

especialmente, nos casos de reconhecimento de Desempenho Excelente. 

O reconhecimento do mérito é divulgado dentro da organização pelos meios considerados 

adequados. 
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DESEMPENHO INADEQUADO 

As classificações de desempenho inadequado devem ser minuciosamente justificadas, por 

parâmetro, para permitir: 

 Analisar as razões do baixo desempenho e identificar as necessidades de formação 

e o plano de desenvolvimento profissional adequado para melhorar o desempenho; 

 Justificar decisões que visam uma melhor utilização das capacidades do 

trabalhador. 

As necessidades de formação identificadas devem ser traduzidas em ações a serem 

incluídas no plano de desenvolvimento profissional. 

EFEITOS DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

A avaliação do desempenho tem impacto nas decisões relativas a prémios de desempenho, 

remuneração, carreira, ou formação, bem como no estabelecimento de planos de 

desenvolvimento profissional. 

Figura 23 | Efeitos da avaliação final dos trabalhadores 

Efeitos globais da avaliação do desempenho  

Efeitos do reconhecimento de desempenho 

excelente em dois ciclos avaliativos 

consecutivos 

Identificação das potencialidades pessoais e 

profissionais do trabalhador que devam ser 

desenvolvidas. 

 

Estágio em organismo da AP estrangeira ou em 

organização internacional, devendo apresentar 

relatório do mesmo ao dirigente máximo do 

serviço. 

Diagnóstico das necessidades de formação.  Estágio em outro serviço público, organização 

não governamental ou entidade empresarial 

com atividade e métodos de gestão relevantes 

para a AP, devendo igualmente apresentar 

relatório do mesmo ao dirigente máximo do 

serviço. 

Identificação de competências e 

comportamentos profissionais a melhorar. 
 

Melhoria do posto de trabalho e processos 

relacionados. 
 

Frequência de ações de formação adequadas 

ao desenvolvimento de competências 

profissionais. 
Alteração da posição remuneratória na carreira 

do trabalhador e atribuição de prémios de 

desempenho. 

 

4.10.EXTINÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO 

A relação de emprego público pode terminar por vários motivos. As causas legais comuns da 

extinção do vínculo de emprego público são identificadas na figura abaixo. 
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Figura 24 | Extinção do vínculo de emprego público 

Caducidade 

 Término do contrato  

 Impossibilidade absoluta e definitiva de prestação de trabalho 

 Reforma ou aposentação do trabalhador 

 Completar 70 anos de idade 

 Morte 

Acordo 

 

Pode cessar por acordo entre o trabalhador e o empregador público, após 

autorização prévia dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças e da administração pública, bem como do membro do Governo que 

exerça poderes de direção, superintendência ou tutela sobre o empregador 

público. 

Motivos 

disciplinares 

Na sequência de uma infração disciplinar que impossibilite a manutenção do 

vínculo de emprego público haverá lugar a um processo disciplinar, resultando 

em despedimento ou a demissão, conforme o vínculo seja contrato de trabalho 

em funções públicas ou nomeação. 

Iniciativa do 

trabalhador 

 Por denúncia (contrato de trabalho em funções públicas) ou exoneração 

(nomeação), independentemente de justa causa, mediante notificação 

prévia por escrito ao empregador público. 

 Por declaração escrita de extinção por justa causa, nos 30 dias 

subsequentes ao conhecimento dos factos que a justificam. 
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Proteção Social 
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5. PROTEÇÃO SOCIAL 

A proteção social é um direito de todos os cidadãos consagrado na Constituição da República 

Portuguesa e visa assegurar um conjunto de condições de vida dignas, sobretudo em certas 

situações de risco social, referidas como eventualidades. 

Historicamente, aplicou-se aos trabalhadores da AP um regime especial, que foi sendo 

designado por “regime de proteção social da função pública”, cuja autonomia foi mantida 

pelas sucessivas leis de bases de segurança social. Estas leis foram apontando para uma 

convergência com o regime geral de segurança social dos trabalhadores por conta de 

outrem. A atual Lei de Bases da Segurança Social preconiza esta convergência. 

Este regime especial de proteção social nasceu exclusivamente para os trabalhadores da 

função pública e de forma intrinsecamente ligada à relação laboral que lhe estava 

subjacente, também ela especial em relação à lei geral do trabalho. A sua característica mais 

relevante traduziu-se numa relação de trabalho e numa relação de segurança social 

estabelecidas entre o trabalhador (o beneficiário do regime) e uma mesma entidade, que é 

simultaneamente o seu «empregador» e a sua «entidade de segurança social» (ou seja, os 

órgãos e serviços da AP). Assim, uma mesma entidade (o empregador) assume as 

responsabilidades inerentes à relação de trabalho e à relação de segurança social / proteção 

social, ao contrário do regime geral em que essas relações e responsabilidade são distintas. 

É a partir de 1 de janeiro de 2009 que é definida, pela primeira vez, a proteção social de 

todos os trabalhadores que exercem funções de forma global, efetiva e integrada, 

independentemente da modalidade de vinculação ou da constituição da relação jurídica de 

emprego público, tendo em conta o respeito pelos direitos adquiridos e em formação e o 

imperativo legal da realização da convergência dos regimes. 

Foi então criado o regime de proteção social convergente (RPSC), que concretiza os objetivos 

do sistema previdencial e do subsistema de solidariedade, através da atribuição de 

prestações substitutivas de rendimentos de trabalho e da compensação face a situações de 

insuficiência contributiva do sistema previdencial. Trata-se, no entanto, de um regime 

fechado que abrange apenas os trabalhadores admitidos na Administração Pública até 31 

de dezembro de 2005 e que estavam sujeitos ao regime de proteção social da função 

pública, vulgo, inscritos na Caixa Geral de Aposentações (CGA).  

Por outro lado, é promovida a integração progressiva no regime geral de segurança social 

(RGSS) dos trabalhadores em funções públicas, sendo nele enquadrados obrigatoriamente 

os que iniciaram funções na AP depois de 1 de janeiro de 2006, bem como os que, desde 

anos anteriores, já tinham nele sido inscritos como seus beneficiários para todas as 

eventualidades. 

A concretização da convergência com RGSS, nomeadamente no que se refere às «regras de 

formação de direitos e de atribuição das prestações», determina a alteração progressiva de 

toda a regulamentação do RPSC, introduzindo a distinção entre as áreas do direito do 

trabalho e da segurança social/proteção social e as diferentes responsabilidades e 

competências decorrentes de cada uma. Implica também alterações em parte da 

regulamentação laboral, na medida em que, ao contrário do regime anterior, a remuneração 

deixa de ser mantida durante os períodos de ausência ao trabalho motivados pela ocorrência 
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das eventualidades cobertas pela segurança social, passando a ser atribuída a respetiva 

prestação social, com natureza legal adequada, que substitui aquele rendimento perdido. 

O contrato de trabalho em funções públicas, criado como regime regra para os trabalhadores 

da AP tornou ainda mais premente a necessidade de clarificação do regime de proteção 

social numa perspetiva de convergência com o RGSS, pois esta lei introduz já a separação 

da área laboral e da proteção social, separação que se mantém e sai reforçada com a atual 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. 

A organização do RPSC mantém, no essencial, a do anterior «regime de proteção social da 

função pública», ou seja, continua a ser o empregador (os órgãos e serviços), a assumir as 

responsabilidades e as competências da concretização do direito da proteção social, sendo 

que cabe à CGA, IP, a gestão das pensões. 

Todos os direitos e prestações sociais que faziam parte do anterior regime de proteção social 

da função pública são mantidos, no que respeita à saúde e à ação social complementar, ou 

seja, o novo regime não implica diminuição dos direitos até então adquiridos pelos 

trabalhadores em funções públicas. 

O sistema de financiamento do RPSC, embora deva respeitar igualmente os princípios e 

regras básicas do sistema de segurança social mantém, nesta matéria, as características 

anteriores, isto é, prevê o pagamento de contribuições apenas para três eventualidades - 

invalidez, velhice e morte -, a cargo da CGA, IP. 

Atribui o encargo com as restantes - doença, maternidade, paternidade e adoção 

(parentalidade), desemprego e acidentes de trabalho e doenças profissionais - diretamente 

às entidades empregadoras. O direito às prestações correspondentes a estas últimas 

eventualidades não depende, assim, de contribuições, mas tal circunstância não 

descaracteriza a natureza contributiva do RPSC, na medida em que a lei faz equivaler o 

exercício de funções a carreira contributiva. 

Segundo o Conselho das Finanças Públicas, na prática, a proteção social dos trabalhadores 

que exercem funções públicas não se encontra uniformizada, apesar de beneficiar de um 

enquadramento único, cabendo a sua gestão a várias entidades - CGA, entidades 

empregadoras, Segurança Social - o que contribui para introduzir complexidade ao sistema2. 

A CGA e os empregadores das administrações públicas gerem as prestações do RPSC de 

forma independente. Enquanto a CGA é responsável pela gestão das prestações diferidas, 

ou seja, das pensões, já os empregadores são responsáveis pela concessão de prestações 

imediatas (doença, parentalidade, desemprego, acidentes de trabalho, doenças 

profissionais), que não resultam em incapacidade permanente, e pelas prestações 

familiares pagas enquanto o trabalhador se mantém na vida ativa. 

Relativamente aos trabalhadores em funções públicas inscritos no RGSS, as respetivas 

prestações sociais são geridas por esta entidade. 

                                                      

2 In Sistemas de Proteção Social, Apontamento do Conselho das Finanças Públicas n.º 2/2014, 

outubro de 2014. 
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Independentemente do regime em que os trabalhadores públicos estejam inscritos, a 

proteção social oferece dois tipos de prestações. 

Prestações pecuniárias para compensar a perda de rendimentos no caso das seguintes 

eventualidades: 

 Doença 

 Maternidade, paternidade e adoção (parentalidade) 

 Desemprego 

 Acidentes de trabalho e doenças profissionais 

 Invalidez 

 Velhice 

 Morte 

 

Prestações no âmbito da proteção familiar nas seguintes eventualidades: 

 Despesas relacionadas com a família  

 Despesas relacionadas com a deficiência  

 Despesas relacionadas com a dependência 

Figura 25 | principais traços dos regimes de proteção social dos trabalhadores públicos 

Regimes de Proteção Social 

 Regime de Proteção Social 

Convergente 

Regime Geral da Segurança 

Social 

Âmbito 

Trabalhadores em funções públicas 

subscritores da Caixa Geral de 

Aposentações (CGA) até 31 de dezembro 

de 2005, e que não foram incluídos no 

regime geral da segurança social. 

Trabalhadores em funções públicas 

admitidos até 31 de dezembro de 

2005 que já estavam enquadrados 

neste regime, bem como os 

trabalhadores admitidos a partir de 1 

de janeiro de 2006. 

Pagamento de 

subsídio de 

desemprego 

Empregadores (organismos públicos) 

Instituições de segurança social: 

 No caso dos docentes3 do ensino 

público, pré-escolar, básico e 

secundário e dos militares, em regime 

de contrato e de voluntariado, o 

encargo compete às instituições de 

segurança social, com base nas 

contribuições pagas exclusivamente 

para esse efeito. No tocante aos 

restantes trabalhadores incumbe aos 

serviços.  

 

 No caso dos trabalhadores nomeados 

e contratados que anteriormente 

eram funcionários públicos, os 

Instituições de segurança social 

                                                      

3 Em 2000, foi introduzida a proteção no desemprego para professores contratados por 

estabelecimentos públicos. 
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Regimes de Proteção Social 

 Regime de Proteção Social 

Convergente 

Regime Geral da Segurança 

Social 

subsídios de desemprego são 

atribuídos pelas instituições de 

segurança social, mas os benefícios 

conexos são pagos pelo último 

serviço onde exerceram funções. 

Montante do 

subsídio de 

desemprego 

Esta eventualidade ainda não se 

encontra regulamentada no regime de 

proteção social convergente, embora a 

proteção dos trabalhadores face ao 

desemprego esteja garantida através da 

respetiva legislação em vigor no RSS. 

O montante diário do subsídio de 

desemprego é 65% da remuneração de 

referência (RR), calculado na base de 30 

dias por mês. 

O montante mensal do subsídio de 

desemprego não pode, em qualquer 

caso, ser superior ao valor líquido da 

remuneração de referência que serviu de 

base de cálculo ao subsídio de 

desemprego. 

 

O montante mensal do subsídio de 

desemprego não pode, em qualquer 

caso, ser superior ao valor líquido da 

remuneração de referência que serviu 

de base de cálculo ao subsídio de 

desemprego. 

A remuneração de referência é 

determinada com base nas 

remunerações ilíquidas registadas 

durante um período de 12 meses civis 

anteriores ao desemprego, que 

precedem o 2.º mês anterior à data do 

desemprego.  

No caso de o beneficiário ter recebido 

todo o subsídio de desemprego a que 

tinha direito e continuar 

desempregado, pode ter direito ao 

Subsídio Social de Desemprego 

Subsequente. 

O período de concessão do subsídio 

depende da idade que tiver o 

beneficiário e do número de meses 

com descontos para a Segurança 

Social, desde a última vez que esteve 

desempregado com direito a subsídio. 

O valor diário do subsídio de 

desemprego é de 65% da 

remuneração de referência e é 

calculado com base em 30 dias por 

mês, sem prejuízo da aplicação do 

limite mínimo ou máximo previsto na 

lei. 

A remuneração de referência é 

calculada somando as remunerações 

declaradas à Segurança Social nos 

primeiros 12 dos últimos 14 meses 

civis, a contar do mês anterior à data 

do desemprego, incluindo os subsídios 

de férias e de Natal, a dividir por 360 

dias. 

Após 180 dias de concessão, o 

montante diário do subsídio de 

desemprego, cujo montante mensal é 

superior ao valor do IAS (443,20), é 
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Regimes de Proteção Social 

 Regime de Proteção Social 

Convergente 

Regime Geral da Segurança 

Social 

reduzido em 10%, não podendo, 

contudo, ficar abaixo do valor do IAS.4 

Taxas de 

contribuição 

aplicáveis 

Pessoal com vínculo de contrato - 34,75% 

(23,75% empregador e 11% trabalhador) 

Pessoal com vínculo de nomeação - 

29,6% (18,6% empregador e 11% 

trabalhador). 

34,75% (23,75% empregador e 11% 

trabalhador) 

Responsabilidade 

pela atribuição e 

pagamento de 

pensões de 

aposentação e de 

reforma 

CGA 

 

Segurança Social 

 

Prestações relativas 

a eventualidades 

imediatas 

 Doença 

 Parentalidade (maternidade, 

paternidade e adoção)  

 Desemprego  

 Acidentes de trabalho e doenças 

profissionais  

 Morte (na parte relativa ao subsídio 

por morte) 

 Doença 

 Parentalidade 

 Desemprego  

 Doenças profissionais 

 Subsídio por morte 

 

Responsabilidade 

pelas prestações 
Entidades empregadoras Segurança Social 

Prestações relativas 

a eventualidades 

mediatas5 

 Invalidez 

 Velhice 

 Morte (pensão de sobrevivência) 

 

 Invalidez 

 Velhice 

 Morte (pensão de 

sobrevivência) 

Gestão e pagamento 

de prestações 

familiares 

 

CGA6 

 

Segurança Social 

Proteção à Família 

Atribuição de prestações sociais em três 

eventualidades distintas: 

 Despesas familiares 

 Custos associados à deficiência  

 Custos associados à dependência 

 Encargos familiares 

 Deficiência 

 Dependência 

                                                      

4 Indexante dos apoios sociais. 
5 O financiamento destas prestações é feito através de quotizações dos trabalhadores (contribuições 

pagas à CGA) e contribuições das entidades empregadoras. 
6 No caso de os titulares estarem a cargo de beneficiários do regime de proteção social convergente. 
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Regimes de Proteção Social 

 Regime de Proteção Social 

Convergente 

Regime Geral da Segurança 

Social 

Prestações 

familiares7 

 

 Abono de família pré-natal  

 Abono de família  

 Bolsa de estudo 

 Subsídio de funeral 

As prestações familiares são atribuídas e 

pagas pelas instituições de segurança 

social da área de residência dos 

beneficiários. 

A CGA assegura o pagamento de 

prestações familiares idênticas às da 

segurança social. 

 Abono de família para crianças e 

jovens 

 Majoração do abono de família para 

crianças e jovens  

 Majoração do abono de família para 

crianças e jovens inseridos em 

famílias monoparentais 

 Abono de família pré-natal 

 Bolsa de estudo 

 Subsídio de funeral 

Prestações por 

deficiência 

 Bonificação do abono de família 

 Subsídio por frequência de 

estabelecimento de educação 

especial 

 Subsídio mensal vitalício8 

 Bonificação por deficiência 

 Subsídio mensal vitalício 

 

Prestações por 

dependência 

Subsídio por assistência de terceira 

pessoa 

Subsídio por assistência de terceira 

pessoa 

 

Em matéria de financiamento, a Segurança Social não apresenta unicidade, recorrendo a 

transferências do Orçamento do Estado (OE), à consignação de receitas fiscais e a 

contribuições. Por ordem decrescente de importância, podemos elencar as principais 

receitas do orçamento da Segurança Social, a saber: contribuições das entidades 

empregadoras; quotizações dos trabalhadores e transferências do OE e de outras entidades 

públicas, receitas consignadas, designadamente de jogos sociais e rendimentos. 

À semelhança do que sucede na Segurança Social, o financiamento da CGA depende da 

natureza da proteção social conferida. As prestações atribuídas no âmbito do regime de 

proteção social convergente têm financiamento tripartido, através das quotizações dos 

trabalhadores, das contribuições das entidades empregadoras e da consignação de receitas 

fiscais. Por exemplo, as prestações de lógica não contributiva, como é o caso das prestações 

familiares e outras prestações de natureza especial, são financiadas por transferências do 

Orçamento do Estado. As prestações relativas à doença, maternidade, paternidade e 

adoção, acidentes de trabalho e doenças profissionais constituem encargo das entidades 

empregadoras. 

  

                                                      

7 A proteção nesta eventualidade destina-se a compensar os custos de apoio e educação das crianças, 

a promover a taxa de natalidade e a contribuir para as despesas funerárias. 
8 Atribuído até 31 dezembro 2023. 
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5.1. SISTEMA DE PENSÕES 

Nas últimas décadas, o sistema de pensões dos trabalhadores em funções públicas sofreu 

profundas alterações, tendo em vista a sua sustentabilidade financeira. 

As principais medidas de reforma incluíram: o aumento do período para calcular o salário de 

referência; o alinhamento das idades legais de reforma entre mulheres e homens; o 

aumento da idade de reforma em função do aumento da esperança média de vida e a 

integração progressiva do regime dos trabalhadores em funções públicas no regime geral da 

segurança social. Além disso, a introdução de pensões mínimas foi um passo importante 

para proporcionar pensões adequadas, enquanto que as regras de indexação formalizadas 

irão estabilizar as prestações em termos reais (OECD Reviews of Pension systems: Portugal 

© OCDE 2019). 

O sistema de pensões é composto, como mencionado anteriormente, por dois grandes 

regimes: o sistema de pensões da Segurança Social e o Regime de Proteção Social 

Convergente, que integra os funcionários públicos admitidos na CGA até 2005. Fruto dos 

esforços de convergência levados a cabo ao longo dos últimos anos, ambos os sistemas têm 

atualmente regras muito semelhantes entre si. 

A convergência progressiva entre os dois regimes foi iniciada em 1993. Contudo, o momento 

mais importante é 2006, quando a convergência da idade de reforma, a duração completa 

da carreira e a elegibilidade para a reforma antecipada entre os dois regimes foi 

racionalizada de modo a, para a maioria dos trabalhadores em funções públicas, eliminar as 

últimas diferenças remanescentes até 2015. 

Embora os direitos adquiridos não tenham sido afetados, o que implica a existência de 

especificidades, nomeadamente no que diz respeito ao cálculo do valor da pensão, hoje em 

dia as regras estão alinhadas com as do regime geral. Apenas a gestão da pensão difere.  

Entre os modelos de financiamento dos sistemas de pensões (por repartição, por 

capitalização e mistos), o sistema de pensões português caracteriza-se por ser um modelo 

puramente repartido, baseado na solidariedade, não apenas intergeracional (as pensões 

são financiadas pelas contribuições dos ativos) mas também intrageracional (os ativos 

financiam os benefícios de quem não pode trabalhar). 

Os principais riscos deste sistema prendem-se com a vulnerabilidade face ao 

envelhecimento da população, a tendência para o aumento das taxas de contribuição, e a 

pressão que sistemas excessivamente generosos podem exercer sobre as finanças públicas 

com repercussões a longo prazo. 

A elegibilidade para recebimento de pensão exige o registo num dos regimes acima 

mencionados, o cumprimento da idade legal de reforma e um mínimo de anos de 

contribuição (15 anos). 

Tanto no regime da aposentação como no regime de proteção na velhice do RGSS, o prazo 

de garantia pode ser completado com tempo de inscrição e contribuição para o outro regime. 
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A idade legal da reforma aumentou ao longo dos anos, de 60 anos em 1999 para 65 em 

2015, e a partir deste ano está ligada à esperança média de vida. Para 2022, a idade legal 

de reforma é de 66 anos e 7 meses. 

Figura 26 |Evolução histórica das alterações ao sistema de pensões 

2005 Convergência do sistema de pensões da função pública com o RGSS, através do 

aumento progressivo da idade legal da reforma e do número de anos de serviço. 

2006 Todos os trabalhadores que entraram na AP a partir de 1 de janeiro de 2006 

passaram a ser inscritos e a descontar para a Segurança Social. 

 

2007 - 2010 

 Criado o fator de sustentabilidade no cálculo das pensões 

 Nova fórmula de cálculo das pensões com base em toda a carreira contributiva 

 Agravamento das penalizações das reformas antecipadas, que passou de 

4,5% para 6% (0,5% por cada mês) por cada ano até à idade legal de reforma. 

2014 - 2015  A idade legal da reforma aumenta de 65 para 66 anos 

 Indexação à esperança média de vida 

 Agravamento do fator de sustentabilidade a aplicar às pensões antecipadas 

 Nova fórmula de cálculo das pensões dos trabalhadores em funções públicas  

2016 A idade legal da reforma passa a aumentar de acordo com a esperança média de 

vida e será fixada através de Portaria. 

2017  A idade legal da reforma aumenta 1 mês, para 66 anos e 3 meses 

 Introdução do fator de sustentabilidade indexado à esperança média de vida 

 A reforma antecipada ficou sujeita ao corte do fator de sustentabilidade e a 

uma penalização de 0,5% por cada mês que faltar ao subscritor para atingir a 

idade legalmente fixada 

2018 • A idade legal da reforma aumenta para 66 anos e 4 meses 

2019  A idade legal da reforma aumenta para 66 anos e 5 meses 

 Possibilidade de continuar a trabalhar após completar 70 anos de idade. 

 Novo regime de pré-reforma 

2020 A idade legal da reforma aumenta para 66 anos e 5 meses 

2021 A idade legal da reforma aumenta para 66 anos e 6 meses 

2022 A idade legal da reforma aumenta para 66 anos e 7 meses 

2023 A idade legal da reforma aumenta para 66 anos e 4 meses 

Fonte: BPI – Vida e Pensões – www.bpipensoes.pt e elaboração própria 

Portugal é dos poucos países da OCDE que possui um mecanismo que reduz a idade exigida 

para aceder à pensão completa quando se verifica um aumento da mortalidade. É o que irá 

verificar-se em 2023 (66 anos e 4 meses), devido ao impacto da pandemia da COVID-19 na 

esperança média de vida, que conduzirá igualmente a uma redução do fator de 

sustentabilidade. 

http://www.bpipensoes.pt/


BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL PORTUGUESA  

 

69 

As condições necessárias para ter direito à reforma constam do quadro abaixo. 

Figura 27 | Direito à reforma/aposentação 

Reforma/ 

aposentação 

Regime de Proteção Social 

Convergente 
Regime de Segurança Social 

Depende de: 

Inscrição na CGA (regime especial dos 

trabalhadores públicos) até 31 de 

dezembro de 2005 e pagamento das 

contribuições para efeitos de pensão 

(11% sobre a remuneração mensal 

bruta). 

Inscrição como beneficiários na 

segurança social e pagamento de 

contribuições - 11% sobre a 

remuneração mensal bruta para todas 

as eventualidades cobertas. 

Cumprimento de um período mínimo de 

espera de 15 anos civis. 

Cumprimento de um período mínimo de 

espera de 15 anos civis. 

Idade mínima legalmente definida. Idade mínima legalmente definida  

40 anos de serviço 40 anos de serviço 

 

Relativamente ao Regime de Proteção Social Convergente, quando o trabalhador atinge o 

limite de idade de 70 anos, a aposentação, em regra, é obrigatória. 

No entanto, desde fevereiro de 2019, o trabalhador que desejar continuar a trabalhar após 

completar esta idade deverá efetuar a solicitação ao respetivo empregador público, pelo 

menos seis meses antes de perfazer 70 anos. Em casos de excecional interesse público, 

devidamente justificados, tal pedido pode ser autorizado e o trabalhador na qualidade de 

reformado pode prolongar a sua vida ativa. 

O reformado, através da modalidade de relação de emprego pública apropriada, 

desempenhará funções públicas mediante contrato a termo, nomeação transitória, ou 

comissão de serviço (para o cumprimento de cargos de direção). Tais relações de trabalho 

terão um prazo de 6 meses, renovável por períodos iguais até ao limite de 5 anos, sem 

prejuízo, no caso de comissão de serviço, do prazo máximo estabelecido para a comissão e 

sua renovação. 

Ao abrigo do regime geral da Segurança Social, não há idade de reforma compulsiva. 

5.2. CÁLCULO DA PENSÃO DE REFORMA 

Para o cálculo da pensão de reforma devem ser considerados elementos como a idade do 

trabalhador, o tempo de serviço (em anos e meses completos expressos em anos), limitado 

à carreira completa de 40 anos, e à remuneração elegível.  

A fórmula de cálculo do regime geral de segurança social aplica-se a todos os beneficiários 

registados na Caixa Geral de Aposentações após 1 de setembro de 1993, para todos os anos 

de serviço. 
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Existem dois grupos principais de subscritores da CGA. Por um lado, os trabalhadores em 

funções públicas recrutados antes de 31.08.1993, cuja fórmula de cálculo das pensões está 

definida no Estatuto da Aposentação e prevê uma pensão correspondente a uma 

percentagem do último vencimento. Por outro, os trabalhadores recrutados após essa data, 

aos quais se aplicam as regras da Segurança Social (que considera todo o período 

contributivo para o cálculo da pensão). 

No âmbito do regime de proteção social convergente, o peso crescente da componente da 

pensão calculada de acordo com as regras da segurança social garante a convergência 

progressiva entre os dois regimes. 

Em Portugal, os rendimentos de pensões são igualmente tributados à semelhança dos 

rendimentos de trabalho (dependente e independente), de acordo com as tabelas de 

retenção na fonte de IRS que se aplicam aos pensionistas. Acresce mencionar que as 

pensões estão isentas de contribuições para a CGA ou Segurança Social. A CGA deduz 

obrigatoriamente à pensão, os descontos para IRS e os subsistemas de saúde.  

5.3. REFORMA ANTECIPADA 

A possibilidade de reforma/aposentação antecipada, prevista no regime de pensões, é uma 

modalidade do regime geral, que pode ser requerida desde que o beneficiário tenha pelo 

menos 55 anos de idade e que, na data em que os completou, tivesse 30 ou mais anos de 

serviço (contribuições). Ao montante apurado do cálculo da pensão é deduzido o fator de 

sustentabilidade (desde 2014 aplica-se apenas a pensões concedidas antes da idade 

normal de reforma) que se traduz num corte na pensão, de forma a penalizar as reformas 

antecipadas.  

O fator de sustentabilidade para o ano da reforma é calculado como a esperança de 

vida aos 65 anos em 2000 dividida pela esperança de vida aos 65 anos no ano 

anterior à reforma. Esta penalização, criada em 2008, foi aplicada pela primeira vez 

a todas as pensões. Contudo, desde 2014 aplica-se apenas a pensões concedidas 

antes da idade normal de reforma. 

 

Em 2020 e 2021, este indicador esteve fixado nos 15,20% e 15,5% respetivamente. Assim, 

os trabalhadores que pediram a reforma antecipada em 2021, foi-lhes aplicada uma 

penalização de 15,5% no valor da sua pensão de velhice, por via do fator de 

sustentabilidade. Além deste fator, é igualmente aplicada uma redução de 0,5% por cada 

mês de antecipação face à idade normal de reforma (penalização por antecipação). 

Todavia, esta penalização pode, porém, ser reduzida ou anulada, se o trabalhador tiver mais 

de 30 anos de serviço (contribuições) na data em que tiver completado os 55 anos de idade. 

Por cada grupo de 3 anos para além dos 30 são-lhe deduzidos 12 meses à idade que faltar. 

No entanto, no OE para 2019 foi definido um novo regime de flexibilização da idade no 

acesso à pensão após fim da carreira profissional e contributiva. Este regime especial de 

pré-reforma, procede à eliminação do fator de sustentabilidade para os pensionistas que 

aos 60 anos de idade tenham, no mínimo, 40 anos de carreira contributiva. Coexiste com 
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outros regimes de reforma antecipada em vigor, nomeadamente, reforma antecipada para 

carreiras contributivas longas e reforma antecipada para desempregados de longa duração, 

reforma antecipada para profissões de desgaste, regime normal de reforma antecipada e 

reforma antecipada na Função Pública. Esta é aplicável apenas aos contribuintes da Caixa 

Geral de Aposentações (CGA), que a podem requerer, como vimos anteriormente, a partir 

dos 55 anos de idade e desde que tenham pelo menos 30 anos de contribuições. Ainda 

assim, importa saber que à pensão serão aplicadas as penalizações em vigor. 

Atendendo às situações específicas dos desempregados de longa duração, por um lado, e 

dos trabalhadores com carreiras contributivas longas, por outro, foram introduzidas 

alterações a este regime a fim de evitar a redução acentuada das pensões. Foi criado o 

conceito de "idade pessoal de reforma", permitindo aos trabalhadores com carreiras 

contributivas longas reformarem-se antes da idade legal (66 anos e 7 meses em 2022) sem 

a penalização imposta pelo fator de sustentabilidade. 

A "idade pessoal de reforma" é calculada com base nos anos de dedução efetuados 

e consiste na subtração da idade legal de reforma de quatro meses para cada ano 

além dos 40 anos da carreira contributiva. Contudo, a redução não pode resultar no 

acesso à pensão de velhice antes dos 60 anos de idade. 

A pensão de reforma de carreira longa é calculada da mesma forma que a pensão normal.  

Os subscritores com 36 anos ou mais anos de serviço em 31 de dezembro de 2005 que 

tenham a pensão de aposentação antecipada calculada de acordo com as regras existentes 

até àquela data têm uma penalização de 4,5% do valor da pensão por cada ano ou fração 

de antecipação da aposentação em relação à idade normal de acesso à pensão de velhice. 

A reforma antecipada depende do beneficiário do regime geral ou subscritor ou antigo 

subscritor do regime convergente se encontrar numa das seguintes situações: 

Figura 28 | Requisitos de reforma antecipada 

Situação Regimes Características principais 

Regra geral 

Regime Geral da 

Segurança Social 

e 

Regime de 

Proteção Social 

Convergente 

Ter 60 anos de idade ou mais e ter 40 anos de descontos ou 

mais duas situações se aplicam: 

 Antecipação pelo regime de flexibilidade em vigor desde 

janeiro de 2020. Tem que verificar em simultâneo as duas 

condições: 60 anos de idade e 40 de descontos. 

 Neste caso, só se aplica a penalidade de antecipação de 

0,5%. 

 Antecipação pelo regime de flexibilidade em vigor antes de 

janeiro de 2020 (remanescentes): idade mínima de 60 e 

40 anos de desconto (sem exigência de simultaneidade). 

 Neste caso, aplica-se a penalidade de antecipação de 

0,5% mais a redução do fator de sustentabilidade (15,2% 

em 2020). 
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Regra mantida 

sob o princípio 

de salvaguarda 

de direitos 

Regime de 

Proteção Social 

Convergente 

 55 anos de idade, desde que, na data em que atinja essa 

idade, o trabalhador tivesse pelo menos 30 anos de 

serviço. Aplicável apenas a quem não possa beneficiar da 

regra geral (nova modalidade). 

 Em tais situações aplicam-se a penalização de 

antecipação de 0,5% e a redução decorrente do fator de 

sustentabilidade. 

Desemprego 

involuntário de 

longa duração 

Regime Geral da 

Segurança Social 

 Esgotado o acesso às prestações de desemprego, é 

possível antecipar a reforma a partir dos 62 anos de idade, 

se a pessoa tiver 57 ou mais anos ao ficar desempregada 

e tenha completado o período mínimo de qualificação de 

15 anos. 

 Nesta situação apenas se aplica o fator de 

sustentabilidade. 

 Esgotado o acesso às prestações de desemprego, é 

possível antecipar a reforma a partir dos 57 anos de idade, 

se a pessoa tiver 52 ou mais anos ao ficar desempregada 

e 22 anos de contribuições registadas. 

 Neste caso, aplicam-se ambas as penalizalções 

(antecipação e redução decorrente do fator de 

sustentabilidade). 

Regime de 

antecipação 

para carreiras 

longas 

Regime Geral da 

Segurança Social 

e 

regime de 

Proteção Social 

Convergente 

(desde 2019) 

A antecipação da idade da reforma devido a carreiras longas 

não tem qualquer penalização e cobre: 

 

 Beneficiários com 60 ou mais anos de idade e pelo menos 

48 anos civis com contribuições registadas; 

 Beneficiários com 60 ou mais anos de idade e pelo menos 

46 anos civis com contribuições registadas, que tenham 

sido inscritos na Caixa Geral de Aposentações ou no 

regime geral da segurança social aos 16 anos de idade ou 

menos. 

Ter uma 

atividade 

profissional de 

natureza penosa 

ou desgastante 

 

A reforma é possível mais cedo e sem penalizações para 

trabalhadores tais como: marinheiros, mineiros, bailarinos, 

controladores de tráfego aéreo, trabalhadores portuários, 

bordadeiras da Madeira, trabalhadores da indústria das 

pedreiras – cada uma destas atividades tem o seu próprio 

regime. 

Para além destas situações, alguns trabalhadores, aos quais se aplicam regimes especiais 

ou medidas de proteção específicas, estão isentos de tais reduções e beneficiam de 

condições específicas que permitem a reforma em idades mais jovens. 

5.4. PROLONGAMENTO DA VIDA PROFISSIONAL ATIVA 

No âmbito do Regime de Proteção Social Convergente, e até janeiro de 2019, quando o 

trabalhador completasse 70 anos de idade a aposentação assumia carater obrigatório. No 
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entanto, a partir de fevereiro do mesmo ano, foram introduzidas alterações quanto às 

condições de exercício de funções públicas para além dos 70 anos. 

A manifestação de vontade do trabalhador, titular de vínculo de emprego público, é expressa 

através de requerimento escrito, dirigido ao empregador público, pelo menos, seis meses 

antes de completar aquela idade. Em caso de interesse público excecional, cabe ao 

empregador público fundamentar a manutenção do exercício de funções do trabalhador 

após os 70 anos. A decisão de autorização é da competência dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas das finanças e da AP, e produz efeitos por um ano, exceto se for 

fixado um prazo superior, em razão da natureza das funções.  

O trabalhador, através da modalidade de relação de emprego pública apropriada, 

desempenhará, como mencionado anteriormente, funções públicas mediante contrato a 

termo, nomeação transitória, ou comissão de serviço (para o cumprimento de cargos de 

direção). Tais relações de trabalho terão um prazo de 6 meses, renovável por períodos iguais 

até ao limite de 5 anos, sem prejuízo, no caso de comissão de serviço, do prazo máximo 

estabelecido para a comissão e sua renovação. 

A remuneração devida no período em que durar o exercício de funções é a que se encontra 

prevista para as funções ou cargo desempenhado, bem como para o trabalho prestado, 

mantendo-se o direito à respetiva pensão, quando esta seja superior, e no montante 

correspondente à diferença entre aquela e esta. 

Acresce mencionar que o trabalhador, por cada mês a mais que trabalhar, depois da idade 

oficial de reforma, beneficia de um aumento percentual no cálculo da pensão. A pensão de 

aposentação atribuída aos subscritores da Caixa Geral de Aposentações com a idade normal 

ou pessoal de acesso à pensão de velhice e 15 anos de serviço é calculada nos termos 

gerais e bonificada. A taxa de bonificação mensal varia entre 0,33% (15 a 24 anos de tempo 

de serviço) e 1% (superior a 39 anos de tempo de serviço) conforme a duração da carreira. 

Os direitos à pensão antes da aplicação de qualquer bonificação cessam de ser acumulados 

após 40 anos de contribuições. 

Para efeitos de apuramento das taxas de bonificação da pensão, relevam apenas os meses 

de exercício efetivo de funções a partir de 1 de janeiro de 2008. O montante da pensão 

bonificada não pode, em nenhuma circunstância, ser superior a 90% da última remuneração 

mensal do subscritor. 

O trabalhador pode acumular a pensão de velhice com rendimentos de trabalho por conta 

própria ou por conta de outrem. O mesmo não é válido quando a pensão é de invalidez.  
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6. PESSOAL DIRIGENTE 

Pessoal Dirigente 

6 
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6.1. PRINCÍPIOS GERAIS 

Os titulares de cargos dirigentes estão exclusivamente ao serviço do interesse público, 

devendo observar, no desempenho das suas funções, os valores fundamentais e princípios 

da atividade administrativa consagrados na Constituição e na lei, designadamente os da 

legalidade, justiça e imparcialidade, competência, responsabilidade, proporcionalidade, 

transparência e boa-fé, por forma a assegurar o respeito e confiança dos trabalhadores e da 

sociedade na AP. 

Em regra, o exercício de cargos dirigentes é feito em regime de exclusividade, estando este 

pessoal sujeito ao regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas 

disposições reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções 

públicas. 

Os titulares de cargos de nível superior da função pública estão sujeitos ao controlo público 

do seu património, devendo apresentar no Tribunal Constitucional, no prazo de 60 dias 

contado da data de início do exercício das respetivas funções, declaração dos seus 

rendimentos, bem como do seu património e cargos sociais. A declaração inclui património 

imobiliário, contas bancárias nacionais e estrangeiras, a descrição do seu passivo, ações de 

empresas, carteira de títulos, e qualquer outro tipo de participação em empresas nacionais 

e estrangeiras (direitos sobre ativos), bem como informações sobre cargos ocupados em 

órgãos sociais de empresas privadas ou públicas.  

A atualização dessas declarações é obrigatória, e apresentada no prazo de 60 dias a contar 

da cessação das funções, bem como de recondução ou reeleição do titular. Esta atualização 

deverá igualmente ocorrer sempre que, durante o exercício de funções, sejam verificados 

aumentos patrimoniais superiores ao valor de 50 salários mínimos mensais. 

Cabe ao Ministério Público junto do Tribunal Constitucional proceder anualmente à análise 

das declarações apresentadas após o termo dos mandatos ou a cessação de funções dos 

respetivos titulares. 

O não cumprimento destes requisitos conduz, consoante o caso, à perda do mandato, 

demissão ou destituição judicial, bem como à inibição por período de um a cinco anos para 

o exercício de cargo que obrigue à referida declaração. Quem fizer falsas declarações incorre 

nas sanções previstas anteriormente e é punido pelo crime de falsas declarações, nos 

termos da lei.  

Os dirigentes gozam de isenção de horário de trabalho, embora devam observar o dever 

geral de assiduidade, e o cumprimento do período normal de trabalho: 7 horas diárias e 35 

horas semanais. 

6.2. ESTATUTO DO PESSOAL DIRIGENTE  

Ao pessoal dirigente aplica-se um estatuto próprio, o Estatuto do Pessoal Dirigente, cujos 

princípios se baseiam numa cultura de mérito e de exigência, transversal a toda a 

Administração Pública. Destarte, a atuação dos dirigentes deve ser pautada por critérios de 

qualidade, responsabilidade, eficácia e eficiência, integrada numa gestão por objetivos e 
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orientada para a obtenção de resultados, tal como estabelecido nos objetivos anuais e 

plurianuais, definindo os recursos a utilizar e os programas a desenvolver, aplicando 

sistematicamente mecanismos de controlo, e avaliando os resultados. Compete-lhes 

prosseguir as atribuições cometidas ao respetivo serviço, assegurando, assim, o seu bom 

desempenho através da optimização dos recursos e promovendo a satisfação dos 

utilizadores finais dos serviços. 

Além disso, o pessoal dirigente deve liderar, motivar e estimular o seu pessoal num esforço 

conjunto para melhorar e garantir o bom desempenho dos serviços, refletindo assim uma 

imagem positiva entre os cidadãos e na sociedade em geral. 

Nos termos da lei, os dirigentes devem ser responsabilizados civil, criminal, disciplinar e 

financeiramente pelo cumprimento dos seus deveres. No entanto, estão isentos do 

pagamento de custas judiciais quando são pessoalmente processados pelo exercício das 

suas funções. 

Âmbito do estatuto do pessoal dirigente 

 Dirigentes dos serviços e órgãos da administração direta do Estado (e.ex., Direções-

Gerais). 

 Dirigentes de institutos públicos. 

 Dirigentes da administração local, mediante diploma de adaptação. 

 Dirigentes das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, mediante adaptação por via 

de diploma legislativo regional. 

O estatuto do pessoal dirigente não se aplica: 

 Cargos de gestão de organismos e serviços de apoio ao Presidente da República, 

Parlamento e Tribunais.  

 Forças armadas, forças de segurança e serviços de inteligência. 

 Escolas. 

 

6.3. CARGOS  

Em Portugal, os cargos dirigentes qualificam-se em dois níveis, cargos de direção superior e 

cargos de direção intermédia, e em função do nível hierárquico, das competências e das 

responsabilidades que lhes estão cometidas, subdividem-se, os primeiros, em dois graus, e 

os segundos, em tantos graus quanto os que a organização interna do serviço ou organismo 

exija.  

No quadro desta publicação, serão abordados os cargos dirigentes dos serviços e 

organismos da administração central, local e regional. 

Este grupo de pessoal não se encontra integrado numa carreira específica, pelo que o seu 

recrutamento é feito para um determinado cargo, não para uma categoria, e a evolução 
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salarial não é possível dentro do mesmo. Os dirigentes exercem as suas funções em 

comissão de serviço e não através de ato de nomeação ou de contrato. 

Contrariamente ao que se observa noutros Estados-membros da UE, não existe em Portugal 

uma entidade ou unidade central dedicada à gestão deste grupo de pessoal, exceto no que 

toca ao recrutamento e seleção de dirigentes de nível superior. 

Figura 30 | Cargos dirigentes 

Cargos do pessoal dirigente 

Cargos de direção superior Cargos de direção intermédia 

Cargos de 1.º grau 

Diretor-geral 

Diretor de Serviços 
Secretário-geral 

Inspetor-geral 

Presidente 

Cargos de 2.º grau 

Subdiretor-geral 

Chefe de Divisão 
Secretário-geral adjunto 

Subinspetor-geral 

Vice-presidente 

Cargos de 3.º grau e inferiores Ex., coordenador; chefe de equipa 

 

Os cargos de direção superior são equivalentes em independência e poderes, não havendo 

hierarquia entre eles. Todos os dirigentes de 1.º grau interagem diretamente com o respetivo 

membro do Governo, sem qualquer interferência ou subordinação a quaisquer outros 

dirigentes de topo. 

6.4. RECRUTAMENTO E NOMEAÇÃO DE DIRIGENTES SUPERIORES 

Em regra, os dirigentes superiores são recrutados através de um procedimento concursal 

realizado pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), 

uma entidade independente que responde perante a Assembleia da República. O Ministério 

responsável pela AP fornece os recursos financeiros e administrativos da CReSAP. 

O recrutamento de dirigentes superiores por procedimento concursal visa atingir três 

objetivos principais, nomeadamente: aumentar a eficiência da gestão pública; reforçar a 

profissionalização dos titulares de cargos de direção superior e a transparência do seu 

recrutamento (mais competências; imparcialidade política; maior estabilidade) e subtrair os 

cargos de direção superior à influência política. 
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Figura 31 | Requisitos gerais para dirigentes superiores 

Cargo Requisitos Gerais 

Primeiro grau 

Devem ser titulares de um diploma 

universitário há pelo menos 10 anos à data 

da realização do procedimento concursal. 

Competências, aptidão, 

experiência profissional e 

formação adequadas ao 

desempenho das respetivas 

funções. 

São admitidos a concurso 

candidatos com ou sem 

vínculo à função pública. 

Segundo grau 

Devem ser titulares de um diploma 

universitário há pelo menos 8 anos à data 

da realização do procedimento concursal. 

 

A iniciativa do procedimento cabe ao membro do Governo com poderes de direção ou de 

superintendência e tutela sobre o serviço ou órgão no qual o cargo a preencher está 

integrado, sendo responsável pela identificação das competências do cargo, delineando o 

mandato de gestão e as principais responsabilidades e funções conexas, bem como a 

respetiva carta de missão. 
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Figura 32 | Procedimento concursal  
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Solicitação do membro do Governo com poder de direção ou superintendência e tutela 

sobre o serviço ou órgão em que se integra o cargo a preencher – Caracteriza o mandato 

de gestão, as principais responsabilidades e funções que lhe estão associadas, bem 

como a respetiva carta de missão. 

Membros do júri – Presidente da CReSAP (com voto de qualidade); membro 

permanente da CReSAP, membro não permanente (Ministério) e, quando aplicável, 

perito na área do cargo vago (ao nível do Ministério). 

Apresentação pela Cresap da proposta de perfil de competências do candidato a 

selecionar – Proposta homologada ou alterada pelo membro do Governo responsável 

no prazo de 20 dias. 

Publicitação de aviso de procedimento concursal – Publicada no Diário da República e 

disponível na BEP durante 10 dias, bem como na plataforma eletrónica do Governo, no 

site da CReSAP e num jornal nacional. 

Candidaturas – São apresentadas exclusivamente na plataforma de candidatura 

eletrónica da CReSPAP no prazo de 10 dias úteis. 

M
é

to
d

o
s
 d

e
 s

e
le

ç
ã

o
 

Avaliação Curricular – visa avaliar a adequação das competências declaradas pelo 

candidato aos requisitos do cargo. É realizada através da análise do curriculum vitae 

do candidato e do questionário de autoavaliação9 que deve ser preenchido na 

plataforma eletrónica de candidatura da CReSAP. 

Avaliação de competências de gestão – visa obter, através de uma relação interpessoal, 

informações sobre os comportamentos profissionais diretamente relacionado com as 

competências consideradas essenciais para o cargo. Inclui:  

 Um conjunto de provas para identificar o perfil de competências comportamentais 

do candidato, tais como o teste de Análise do Perfil Pessoal; 

 A entrevista de avaliação permite uma análise estruturada e aprofundada dos 

critérios definidos no perfil inicial de competências do cargo, apoiada na descrição 

de comportamentos ocorridos em situações reais e vividos pelo candidato. 

A aplicação dos métodos de seleção é faseada e um mínimo de 6 candidatos com 

melhor pontuação na avaliação curricular são convocados para a fase de avaliação de 

competências de gestão. 

Critérios de avaliação – A seleção deve basear-se em 12 critérios (Figura 33). 

Classificação – Uma vez aplicados todos os métodos, é feita uma avaliação qualitativa 

de cada candidato atribuindo a pontuação "adequado", "adequado com limitações", ou 

"não adequado". 
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Relatório final – Com base nas pontuações atribuídas, o júri elabora um relatório final 

indicando, por ordem alfabética, os 3 candidatos selecionados (Short List) juntamente 

com os fundamentos para a escolha de cada um e submete-o ao membro do Governo 

responsável para decisão. 

                                                      

9 Este questionário é composto por 12 critérios de desempenho e cada um deles tem um conjunto de 

descritores. Para cada critério, os candidatos escolhem o melhor descritor que reflete a sua 

experiência, competências e aptidões profissionais com base no respetivo CV e fazem a respetiva 

autoclassificação (escala de 0-10 pontos), tendo em conta a posição a que se candidatam. 
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Designação do dirigente superior – O membro do Governo responsável designa um dos 

três candidatos propostos para o cargo. Em caso de número insuficiente de candidatos 

ou desistência, o procedimento pode ser repetido e, se ocorrer a mesma situação, o 

membro do Governo competente para o provimento pode proceder ao recrutamento 

por escolha, de entre indivíduos que reúnam o perfil definido pelo aviso de abertura, os 

quais são sujeitos a avaliação, não vinculativa, de currículo e de adequação de 

competências ao cargo, realizada pela Cresap. 

Publicação – O procedimento termina com a publicação do despacho de designação do 

membro do Governo competente, que inclui o CV da pessoa designada. Além disso, a 

CReSAP publica no seu site a Short List anteriormente apresentada ao membro do 

Governo. 

Figura 32 | Competências comportamentais 

Empatia Adaptabilidade 

Capacidade 

para antecipar 

consequências 

Determinação 

Capacidade 

para lidar com 

a ambiguidade 

Figura 33 | Critérios de avaliação 
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Liderança Colaboração Motivação 
Orientação 

estratégica 

Orientação para 

resultados 

Orientação para 

o cidadão e 

serviço público 

Gestão da 

mudança e 

inovação 

Sensibilidade 

social 

Experiência 

profissional 

Formação 

académica 

Formação 

profissional 
Aptidão 

6.5. COMPETÊNCIAS 

Uma lista de competências para dirigentes superiores e intermédios cobre três áreas 

principais: liderança e gestão, competências sociais, e competências pessoais. 

Porém, no caso dos dirigentes superiores, seis devem ser destacadas: orientação para os 

resultados; visão estratégica; orientação para a inovação e mudança; orientação para o 

serviço público; desenvolvimento e motivação dos colaboradores; e sensibilidade social. 
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Figura 34 | Competências dos dirigentes 

Competências de liderança e gestão Competências sociais 
Competências 

pessoais 

Planeamento e 

organização 

Orientação para 

resultados 
Comunicação 

Conhecimentos 

especializados e 

experiência 

Optimização de 

recursos 

Orientação para o 

serviço público 

Relacionamento 

interpessoal 

Tolerância à pressão e 

contrariedades 

Visão estratégica 

Orientação para a 

inovação e 

mudança 

Trabalho de equipa e 

cooperação 

Negociação e 

persuasão 

Tomada de decisão 

Representação e 

colaboração 

institucional 

Desenvolvimento e 

motivação dos/as 

colaboradores/as 

Responsabilidade e 

compromisso com o 

serviço 

Análise da 

informação e sentido 

crítico 

Orientação para a 

segurança 
Sensibilidade social  

 

Os cargos de direção superior são providos por despacho do membro do Governo 

competente, no prazo máximo de 45 dias a contar da data de recebimento da proposta de 

designação apresentada pela CRESAP, em regime de comissão de serviço, por um período 

de cinco anos, renovável por igual período. 

A designação de cargos de direção superior não pode ocorrer entre a convocação de eleições 

para a Assembleia da República ou a demissão do Governo e a investidura parlamentar do 

novo Governo. 

Para a designação do dirigente é necessário o seu acordo e assinatura de uma carta de 

missão. Esta é redigida pelo membro do Governo responsável pela entidade em que se 

insere o cargo a preencher e constitui um compromisso de gestão.  

A carta de missão é publicada juntamente com o aviso de abertura do procedimento 

concursal, onde são definidos os objetivos a alcançar no decurso do exercício de funções e 

respetiva calendarização. No entanto, pode ser revista quando o contexto geral sofra 

alterações ou circunstâncias específicas o justifiquem. Na formalização da candidatura o 

candidato tem ainda de apresentar uma declaração em como aceita a Carta de Missão. 

A comissão de serviço dos dirigentes e as respetivas renovações não podem ultrapassar 10 

anos consecutivos e o dirigente não poderá ocupar o mesmo cargo na mesma organização 

antes de decorridos 5 anos. 
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6.6. RECRUTAMENTO E NOMEAÇÃO DE DIRIGENTES INTERMÉDIOS 

Os titulares de cargos de direção intermédia são, igualmente, recrutados através de 

procedimento concursal, realizado por cada organização pública de entre trabalhadores 

contratados ou nomeados que desempenhem funções públicas, e que satisfaçam todos os 

requisitos exigidos. 

Cargo Requisitos Gerais 

Dirigentes intermédios de 

1.º grau 

 Titularidade de licenciatura  

 6 ou 4 anos de experiência profissional em funções, cargos, 

carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja 

exigível uma licenciatura, no caso de cargos de direção intermédia 

de 1.º e 2.º grau, respetivamente; 

 Competência técnica e aptidão para o exercício de funções de 

direção, coordenação e controlo. 

 Recrutados de entre trabalhadores públicos, contratados ou 

nomeados por tempo indeterminado. 

Dirigentes intermédios de 

2.º grau 

A iniciativa do procedimento concursal cabe ao dirigente máximo do serviço em que se 

integra o cargo a prover. 

Figura 35 | Procedimento concursal 

Abertura 

Publicitação – O procedimento concursal é divulgado no Diário da República, em 

jornal de cobertura nacional e publicado na BEP durante 10 dias, indicando o cargo 

a preencher, os requisitos formais de provimento, o perfil exigido, a composição 

do júri e os métodos de seleção a aplicar. 

Composição do júri: 

 Titular do cargo de direcção superior do 1.º grau do organismo em cujo quadro 

se encontre o cargo a prover ou quem ele designe (Presidente) 

 Dirigente de nível e grau igual ou superior ao do cargo a prover em exercício de 

funções em diferente serviço ou organismo, designado pelo respectivo 

dirigente máximo;  

 Indivíduo de reconhecida competência na área funcional respectiva, 

designado por estabelecimento de ensino de nível superior ou por associação 

pública representativa de profissão correspondente. 

Métodos de 

seleção 

O júri determina que métodos de seleção serão aplicados (por exemplo, avaliação 

de CV), incluindo entrevistas públicas obrigatórias no final do procedimento. 
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Seleção e 

designação 

O júri, findo o procedimento concursal, elabora a proposta de nomeação, com a 

indicação das razões por que a escolha recaiu no candidato proposto, abstendo-

se de ordenar os restantes candidatos. 

Os titulares dos cargos de direção intermédia são providos por despacho do 

dirigente máximo do serviço ou organismo, em comissão de serviço, pelo período 

de três anos, renovável por iguais períodos de tempo. 

6.7. FORMAÇÃO 

O desempenho de funções dirigentes depende de formação profissional específica em 

gestão, nos domínios da Administração Pública, diferenciada, se necessário, em função do 

nível, grau, competências e responsabilidades dos cargos dirigentes, que é assegurada pelo 

Instituto Nacional de Administração, I.P. (INA), enquanto instituto público dotado de 

atribuições de ensino e formação ao nível da Administração Pública, bem como por 

instituições de ensino superior. 

A área estratégica de formação inicial e contínua de dirigentes visa assegurar os programas 

de formação dos dirigentes em cargos de direção intermédia e cargos de direção superior. A 

formação profissional específica deve ser frequentada durante os dois primeiros anos de 

exercício de funções dos titulares dos cargos dirigentes ou, em caso de impossibilidade por 

razão que não lhes seja imputável, no mais breve prazo, com enfoque nas seguintes áreas 

de competência:  

 Organização e atividade administrativa;  

 Gestão de pessoas e liderança; 

 Gestão de recursos humanos, orçamentais, materiais e tecnológicos;  

 Informação e conhecimento;  

 Qualidade, inovação e modernização;  

 Internacionalização e assuntos comunitários;  

 Gestão da mudança.  

Atualmente, os dirigentes podem frequentar os cursos seguintes: 

 Curso Avançado de Gestão Pública (CAGEP) – dirigentes superiores 

 Programa de Formação em Gestão Pública (FORGEP) – dirigentes intermédios 

 Curso de Alta Direção em Administração Pública (CADAP) 

 Curso de Alta Direção em Administração Pública – Edição International (CADAPi) 

 Formação de Atualização de Dirigentes 

 

Além desta formação profissional específica, a formação dos dirigentes pode ser atualizada 

pela participação em congressos, seminários, colóquios e palestras. 

Tendo em consideração que toda a liderança se deve basear em valores, a formação de 

dirigentes inclui um módulo sobre ética, no qual são abordadas questões tais como ética e 

conduta no serviço público; quadro legal de referência; conflitos de interesses, corrupção e 

instrumentos de prevenção de riscos de fraude. 
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Visando promover a aprendizagem contínua, o desenvolvimento de competências de 

liderança e preparar futuros líderes para o setor público, foi criado um Centro de 

Desenvolvimento de Liderança. Este centro assume-se como um polo de aprendizagem, 

criação e difusão de conhecimento sobre liderança em contexto público, com um modelo de 

atuação inovador e um portefólio de ações orientadas para as necessidades dos líderes em 

matéria de desenvolvimento de competências. 

Neste contexto, foram criados programas e cursos como, por exemplo: Programa de 

Desenvolvimento de Competências de Liderança; Programa de Capacitação em Gestão 

Pública; Curso Avançado de Gestão Pública; Programa de Mentoria para Inovação e 

Liderança; Laboratórios de Liderança; Conferências de Liderança. 

Tendo em vista o desenvolvimento de potenciais líderes, foi criado, em 2019, o Programa de 

Capacitação Avançada para a Preparação de Futuros Líderes (CAT - Futuros Líderes), que 

visa preparar os trabalhadores públicos para o futuro exercício de funções de gestão ou 

liderança de equipas, proporcionando o desenvolvimento de conhecimentos e competências 

adequadas, através de formação qualificada em aspetos científicos, técnicos e 

comportamentais, com especial enfoque em questões de liderança. 

6.8. COMPETÊNCIAS 

Os dirigentes superiores e intermédios exercem as suas competências na unidade orgânica 

para a qual foram designados e desenvolvem a sua atividade de harmonia com os princípios 

estabelecidos no estatuto do pessoal dirigente. Também exercem todas as competências 

específicas conferidas pela lei, na respetiva lei orgânica e estatutos, bem como as que lhes 

forem delegadas e subdelegadas pelo respetivo membro do Governo ou superior 

hierárquico. 

Aos dirigentes máximos dos serviços é cometida a responsabilidade pela organização 

interna dos serviços, possibilitando que, por despacho, possam ser criadas, alteradas ou 

extintas as unidades orgânicas flexíveis, e 

definidas as regras necessárias ao seu 

funcionamento, articulação e, quando existam, 

forma de partilha de funções comuns. Esta 

flexibilidade organizacional considera-se 

importante, porque permite assegurar a 

permanente adequação do serviço às 

necessidades de funcionamento e de 

optimização dos recursos, tendo em conta uma 

programação e controlo criteriosos dos custos e 

resultados. 
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Figura 37 | Competências dos dirigentes superiores e intermédios 
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Dirigentes 

superiores 

 Gestão global dos serviços 

 Gestão orçamental 

 Gestão de recursos humanos  

 Gestão das instalações 

Estatuto do 

pessoal dirigente 

 As atribuídas pelas leis orgânicas correspondentes 

 As delegadas pelo membro do Governo que supervisiona 

Dirigentes 

intermédios 

 Gestão das atividades da unidade: 

definição de objetivos, resultados e 

desempenho 

 Gestão de RH da unidade com especial 

enfoque na avaliação do desempenho 

 Gestão de recursos patrimoniais e 

tecnológicos da unidade 

Estatuto do 

pessoal dirigente 

 As delegadas pelo dirigente máximo da organização 

6.9. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

De acordo com o Subsistema de Avaliação dos Dirigentes (SIADAP 2), a avaliação global é 

realizada por ciclos de avaliação, de acordo com a duração da comissão de serviço, sendo 

acompanhada da monitorização de resultados intercalares anuais. 

DIRIGENTES SUPERIORES 

A avaliação do desempenho dos dirigentes superiores baseia-se em: 

 Carta de Missão, que contém os objetivos a serem alcançados pelo dirigente superior 

durante a comissão de serviço; 

 Quadro de avaliação e responsabilização da organização (QUAR) contendo os 

objetivos estratégicos plurianuais do serviço definidos pelo membro do Governo 

competente, bem como os objetivos anuais e respetivos indicadores de desempenho 

e fontes de verificação associadas; 

 Plano anual de atividades do serviço – instrumento de gestão que contém a 

identificação detalhada dos objetivos a atingir em cada ano, bem como dos recursos 

humanos e materiais existentes. 
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Figura 38 | Avaliação dos dirigentes superiores 

Monitorização 

intercalar 

Todos os anos, até 15 de abril, o dirigente máximo do serviço envia para o 

membro do Governo responsável: 

 Relatório de atividades incluindo autoavaliação do serviço;  

 Relatório sintético explicitando o grau de cumprimento dos 

compromissos constantes da carta de missão, as principais opções 

tomadas face à gestão e qualificação de recursos humanos, gestão 

de recursos financeiros, e o resultado global da aplicação do SIADAP 

3. 

Avaliação final 

 

 

 Com a antecedência mínima de 90 dias seguidos antes do termo da 

comissão de serviço (5 anos) – o dirigente máximo do serviço envia 

ao respetivo membro do Governo um relatório detalhado dos 

resultados obtidos durante o mandato e uma síntese da aplicação do 

sistema de avaliação no respetivo serviço. 

 O dirigente máximo do serviço é avaliado pelo membro do Governo 

que outorgou a carta de missão. 

 Os dirigentes superiores de 2.º grau são avaliados pelo dirigente 

máximo do serviço, cabendo a homologação desta avaliação ao 

competente membro do Governo. 

Parâmetros de avaliação: 

 Grau de cumprimento dos compromissos tal como estabelecidos na 

carta de missão, focando sobretudo os objetivos de eficácia, 

eficiência e qualidade.  

 Competências de liderança, visão estratégica, representação externa 

e gestão. 

Figura 39 | Processo de avaliação dos dirigentes superiores 

 

DIRIGENTES INTERMÉDIOS 

No início da sua comissão de serviço e no âmbito das suas competências legais, os 

dirigentes intermédios negociam com o respetivo avaliador os objetivos quantificados e 

programados a atingir no exercício das funções, bem como os indicadores de desempenho 

aplicáveis à avaliação dos resultados.  
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A avaliação do desempenho dos dirigentes intermédios assenta nos resultados dos 

parâmetros (realização dos objetivos) e competências que foram negociados com o 

respetivo superior hierárquico. 

Em sede de objetivos, será fixado um mínimo de três e cada um será avaliado como: 

“superado”, correspondendo à pontuação de 5 pontos; "atingido", correspondendo a uma 

pontuação de 3 pontos, ou "não atingido", correspondendo a uma pontuação de 1 ponto. A 

pontuação final do parâmetro de resultados será a média aritmética alcançada para o 

conjunto dos objetivos. 

Quanto às competências, será fixado um mínimo de cinco a partir de uma lista aprovada por 

portaria do membro do Governo responsável pela AP. Cada competência será avaliada como 

"demonstrada a um nível elevado" (5 pontos), "demonstrada" (3 pontos), ou "não 

demonstrada ou inexistente" (1 ponto). A pontuação final para o parâmetro de competência 

é a média aritmética alcançada para o conjunto de competências. 

Figura 40 | Avaliação dos dirigentes intermédios 

Monitorização 

intercalar 

Deve corresponder ao ano civil e implica o cumprimento de funções de gestão 

por um período mínimo seguido ou interpolado de seis meses.  

Até ao dia 15 de abril de cada ano, os dirigentes intermédios apresentam ao 

seu superior hierárquico e/ou dirigente superior um relatório sintético 

mostrando os resultados alcançados em relação aos objetivos negociados. 

Avaliação final 

90 dias antes do fim da comissão de serviço (3 anos), os dirigentes 

intermédioss apresentam ao seu superior imediato relatório completo e 

detalhado sobre as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados. 

Parâmetros de avaliação: 

 Resultados alcançados quanto aos objetivos fixados para a respetiva 

unidade orgânica; 

 Competências demonstradas, que integram a capacidade de liderança a 

par de competências especializadas e comportamentais adequadas à 

respetiva posição. 

A classificação final dos dirigentes intermédios corresponde à média ponderada das 

pontuações atingidas no parâmetro de resultados (peso mínimo de 75%) e no de 

competências (peso máximo de 25%). A avaliação final deve ser expressa da seguinte forma: 

 Desempenho relevante - de 4 a 5 pontos  

 Desempenho adequado - de 2 a 3,999  

 Desempenho inadequado - de 1 a 1,999 

Os dirigentes intermédios de primeiro grau são avaliados pelo dirigente superior de quem 

dependam diretamente e os dirigentes intermédios de segundo grau pelo dirigente superior 

ou intermédio de primeiro grau do qual dependem. 
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Figura 41 | Processo de avaliação dos dirigentes intermédios 

 

6.10.RENOVAÇÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO 

Os resultados da avaliação do desempenho determinam a renovação ou a cessação da 

comissão de serviço dos dirigentes superiores e intermédios. A decisão sobre a sua 

renovação será notificada por escrito aos interessados 60 dias antes do seu término. No 

caso de não renovação da comissão de serviço dos dirigentes intermédios, esta notificação 

será acompanhada de uma decisão de abertura de procedimento concursal. 

No caso de não renovação da comissão de serviço, as funções são asseguradas em regime 

de gestão corrente ou, provisoriamente, em regime de substituição até à nomeação de novo 

titular, não podendo exceder o prazo máximo de 90 dias, salvo se estiver em curso um 

procedimento para a designação de um novo dirigente. 

Figura 42 | Cessação da comissão de serviço dos dirigentes 
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Os dirigentes têm direito a uma indemnização quando a cessação da comissão de serviço 

for causada pela extinção ou reestruturação do organismo ou pela necessidade de reorientar 

a gestão dos serviços, desde que tenham ocupado o cargo durante pelo menos 12 meses 

consecutivos. 

6.11.REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES 

A remuneração dos dirigentes é composta por remuneração base e despesas de 

representação. 

Figura 43 | Estatuto remuneratório 

 

Remuneração 

Base 

 

Fixado em diploma próprio, que pode determinar níveis diferenciados de 

remuneração, em função do tipo de serviço em que exerce funções. 

A remuneração base dos cargos de direção superior de 2º grau e de direção 

intermédia é, em regra, determinada em percentagem do valor padrão (100%) 

fixado para o cargo de diretor-geral. 

Os dirigentes podem optar pela remuneração base da sua carreira e categoria de 

origem, desde que não exceda a remuneração base do Primeiro-Ministro. 

A identificação dos níveis remuneratórios correspondentes às remunerações base 

dos cargos de direção intermédia do 3º grau ou inferior é efetuada no diploma 

orgânico ou estatutário que os preveja. 

É paga em 14 prestações mensais. 

Despesas de 

Representação 

Os titulares de cargos dirigentes têm direito a um abono mensal para despesas de 

representação de montante fixado por despacho conjunto do Primeiro-Ministro e 

do membro do Governo responsável pela AP. 

As despesas de representação são objeto de 12 pagamentos mensais. 

Figura 44 | Tabela remuneratória (2021)  

Cargos % 
Remunerações 

(Salário Base) 

Despesas de 

Representação 

Dirigentes 

superiores  

1.º Grau 100 € 3.745,26 € 780,36 

2.º Grau 85 € 3.183,47 € 585,56 

Dirigentes 

intermédios 

1.º Grau 80 € 2.996,21 € 312,14 

2.º Grau 70 € 2.621,68 € 195,37 
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6.12.REPRESENTAÇÃO EQUILIBRADA DE GÉNERO 

Em 2019, foi aprovado um regime da representação equilibrada entre homens e mulheres 

aplicável ao pessoal dirigente da administração direta e indireta do Estado, incluindo os 

institutos públicos e as fundações públicas, os órgãos de governo e de gestão das 

instituições de ensino superior públicas e os órgãos deliberativos, executivos, de supervisão 

e de fiscalização das associações públicas profissionais e de outras entidades públicas de 

base associativa. Abrange igualmente o pessoal dirigente da administração regional e local. 

Este regime estabelece como limiar mínimo de representação equilibrada a proporção de 

40% de pessoas de cada sexo nos cargos e serviços supramencionados, arredondado, 

sempre que necessário, à unidade mais próxima. 

Por conseguinte, no recrutamento e seleção de dirigentes superiores a CReSAP deve ter em 

consideração, sempre que possível, o objetivo da representação equilibrada entre homens 

e mulheres na composição da lista de candidatos para provimento no cargo a apresentar ao 

Governo. Fica, contudo, dispensada de observar esta disposição legal quando o conjunto de 

candidatos, selecionados em função das suas competências, aptidões, experiência e 

formação legalmente exigíveis, não o permitir. 

Por outro lado, cabe aos membros do governo promover a designação de pessoal dirigente 

que contribua para uma representação equilibrada entre homens e mulheres sempre que a 

mesma não se verifique na respetiva área governativa, e a lista de candidatos apresentada 

pela CRESAP o permita. 

Os dados estatísticos relativos à representação das mulheres em cargos de direção na 

administração pública justificam a aprovação deste regime. A tendência ao longo do tempo 

tem sido no sentido de uma maior representatividade das mulheres nos cargos de direção 

intermédia, enquanto nos cargos superiores ainda estão sub-representadas. 

 

Gráfico 13 | Cargos de direção na AP por género nos últimos 5 anos em % 

 

Fonte: DGAEP/DIOEP/ SIEP, 4º trimestre 2021 
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Gráfico 14 | Dirigentes superiores das administrações nacionais da UE 27 (2020) 

 

Fonte: EIGE Base de Dados de Estatísticas de Género. 

 

 

 

56,0%
44,0%

55,2%

44,8%

EU 27/H EU 27/M

Dirigentes superiores de 1º nível Dirigentes superiores de 2º nível



BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL PORTUGUESA  

 

92 

 

Anexo 



BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL PORTUGUESA  

 

93 

7. ANEXO 

Tabela Remuneratória Única 2021 

Níveis 

remuneratórios 

Montante 

pecuniário 

atual (€) 

Níveis 

remuneratórios 

Montante 

pecuniário 

atual (€) 

Níveis 

remuneratórios 

Montante 

pecuniário 

atual (€) 

1 a) 41 € 2,547.89 81 € 4,613.75 

2 a) 42 € 2,599.54 82 € 4,665.39 

3 a) 43 € 2,651.19 83 € 4,717.05 

4 a) 44 € 2,702.83 84 € 4,768.69 

5 € 703.13 45 € 2,754.48 85 € 4,820.34 

6 € 750.26 46 € 2,806.12 86 € 4,871.98 

7 € 801.91 47 € 2,857.77 87 € 4,923.63 

8 € 840.11 48 € 2,909.42 88 € 4,975.28 

9 € 895.21 49 € 2,961.07 89 € 5,026.93 

10 € 946.85 50 € 3,012.71 90 € 5,078.57 

11 € 998.50 51 € 3,064.36 91 € 5,130.21 

12 € 1,050.14 52 € 3,116.00 92 € 5,181.86 

13 € 1,101.80 53 € 3,167.65 93 € 5,233.51 

14 € 1,153.44 54 € 3,219.30 94 € 5,285.16 

15 € 1,205.08 55 € 3,270.94 95 € 5,336.80 

16 € 1,256.73 56 € 3,322.59 96 € 5,388.45 

17 € 1,308.37 57 € 3,374.23 97 € 5,440.09 

18 € 1,360.03 58 € 3,425.89 98 € 5,491.75 

19 € 1,411.67 59 € 3,477.53 99 € 5,543.39 

20 € 1,463.32 60 € 3,529.18 100 € 5,595.03 

21 € 1,514.96 61 € 3,580.82 101 € 5,646.68 

22 € 1,566.61 62 € 3,632.46 102 € 5,698.32 

23 € 1,618.26 63 € 3,684.12 103 € 5,749.98 

24 € 1,669.90 64 € 3,735.76 104 € 5,801.62 

25 € 1,721.55 65 € 3,787.41 105 € 5,853.27 

26 € 1,773.19 66 € 3,839.05 106 € 5,904.91 

27 € 1,824.84 67 € 3,890.70 107 € 5,956.56 

28 € 1,876.49 68 € 3,942.35 108 € 6,008.21 

29 € 1,928.14 69 € 3,994.00 109 € 6,059.86 

30 € 1,979.78 70 € 4,045.64 110 € 6,111.50 

31 € 2,031.43 71 € 4,097.29 111 € 6,163.14 

32 € 2,083.07 72 € 4,148.93 112 € 6,214.79 

33 € 2,134.73 73 € 4,200.58 113 € 6,266.44 

34 € 2,186.37 74 € 4,252.23 114 € 6,318.09 

35 € 2,238.01 75 € 4,303.87 115 € 6,369.73 

36 € 2,289.66 76 € 4,355.52   

37 € 2,341.30 77 € 4,407.16   

38 € 2,392.96 78 € 4,458.82   

39 € 2,444.60 79 € 4,510.46   

40 € 2,496.25 80 € 4,562.11   

Notas: a) - Consumida pela Remuneração Mínima Mensal Garantida de 2021 = EUR 665.00   
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