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Circular n.º 3/DGAEP/2020 

 

Assunto: Recolha de informação sobre trabalhadores da Administração Pública 

(RITAP) 

 

Nos termos do seu diploma orgânico, a Direção-Geral da Administração e do Emprego 

Público (DGAEP) tem por missão apoiar a definição de políticas para a Administração 

Pública nos domínios da organização e da gestão, dos regimes de emprego e da 

gestão dos recursos humanos, assegurar a informação e dinamização das medidas 

adotadas e contribuir para a avaliação da sua execução, e, muito em especial, apoiar, 

dinamizar e acompanhar as políticas de recursos humanos na Administração Pública. 

A Lei n.º 104/2019 de 6 de setembro, veio reformular e ampliar o Sistema de 

Informação da Organização do Estado (SIOE), tendo como objetivo fundamental a 

integração de informação estruturada, organizada, uniformizada e atualizada sobre a 

caracterização dos empregadores públicos, incluindo a sua atividade social, e dos 

respetivos trabalhadores, independentemente da natureza ou modalidade de vínculo 

laboral ou outro. A DGAEP é, nos termos do seu artigo 5.º, a entidade gestora do 

SIOE, competindo-lhe, designadamente, definir a estrutura da informação a recolher, 

a metodologia a utilizar e o tratamento a efetuar bem como utilizar os instrumentos e 

processo mais adequados em ordem ao cumprimento das determinações legais. 

A adequada concretização dos objetivos do SIOE exige a prévia criação de condições 

técnicas e operacionais para o seu lançamento, nos termos do artigo 20.º da referida 

lei, o que aconselha a uma prévia recolha de informação sobre a situação profissional 

dos seus trabalhadores. A recolha desta informação assume, também, importância 

estratégica para o planeamento, definição, implementação e acompanhamento de 

medidas de política a adotar pelo Governo e, em particular, na área governativa da 

Modernização do Estado e da Administração Pública, em especial no domínio da 

política de recursos humanos. 

http://www.dgaep.gov.pt/


 

Rua da Alfândega – 5 - 2.º | 1149-095 Lisboa | Tel (+351) 213 915 300 | FAX (+351) 213 900 148 | geral@dgaep.gov.pt | www.dgaep.gov.pt 

A abrangência, a dimensão e a multidisciplinaridade deste tema pressupõem uma 

adequada conjugação de esforços e trabalho colaborativo de várias entidades, de 

modo a assegurar a imprescindível celeridade no processo de recolha de informação. 

Para este efeito, atendendo aos profícuos e importantes antecedentes em matéria de 

recolha de informação sobre trabalhadores, cujo processo foi então liderado pela 

Inspeção-Geral de Finanças (IGF) em colaboração com a Entidade de Serviços 

Partilhados da Administração Pública, IP, (ESPAP, IP) e a DGAEP, foi determinada a 

retoma destes trabalhos colaborativos, com novo envolvimento ativo destas 

entidades, assumindo a DGAEP a qualidade de gestora do Sistema de Recolha de 

Informação sobre Trabalhadores (SRIT), cujo suporte e desenvolvimento tecnológico 

continuará a ser assegurado pela ESPAP, IP. 

Nestes termos, por determinação de Sua Ex.ª o Secretário de Estado da 

Administração Pública, emite-se a presente Circular com as seguintes orientações: 

1. A presente Circular aplica-se às entidades do subsector da administração central 

incluídas no âmbito do setor das administrações públicas, ao Banco de Portugal, 

bem como às sociedades não financeiras e financeiras públicas e demais pessoas 

coletivas públicas e outras entidades do sector público detidas pela administração 

central, adiante designados por empregadores públicos. 

2. As entidades previstas no número anterior submetem a informação sobre a 

situação profissional dos seus trabalhadores, independentemente da natureza ou 

modalidade de vínculo laboral, no Sistema de Recolha de Informação sobre 

Trabalhadores (SRIT), a disponibilizar em www.recinftrab.gov.pt. 

3. A gestão do SRIT é da responsabilidade da DGAEP, cabendo à Entidade de 

Serviços Partilhados da Administração Pública, IP (ESPAP, IP) assegurar o seu 

desenvolvimento, incluindo as bases de dados para armazenamento e tratamento 

da informação, e o apoio técnico específico aos empregadores públicos. 

4. A informação sobre a situação profissional dos trabalhadores a que se refere o 

número anterior deve observar a estrutura de ficheiros eletrónicos a disponibilizar  

http://www.dgaep.gov.pt/
http://www.recinftrab.gov.pt/


 

Rua da Alfândega – 5 - 2.º | 1149-095 Lisboa | Tel (+351) 213 915 300 | FAX (+351) 213 900 148 | geral@dgaep.gov.pt | www.dgaep.gov.pt 

página eletrónica da DGAEP em www.dgaep.gov.pt, não podendo, em caso 

algum, ser alterados. 

5. A informação a recolher sobre a situação profissional dos trabalhadores dos 

empregadores previstos no n.º 1 visa contribuir para a criação de condições 

técnicas e operacionais para o registo de dados no Sistema de Informação da 

Organização do Estado (SIOE), reformulado e ampliado pela Lei n.º 104/2019 de 

6 de setembro, e para a sustentação do planeamento, implementação e 

acompanhamento de medidas de políticas públicas por parte do Governo.  

6. A informação sobre a situação profissional dos trabalhadores dos empregadores 

públicos previstos no n.º 1, a submeter através de ficheiros eletrónicos, é alvo de 

um processo de anonimização, assegurado pelo SRIT. 

7. A recolha de informação toma como base a situação profissional de cada 

trabalhador em 1 de maio de 2020. 

8. Os ficheiros eletrónicos, instruções de preenchimento, manuais de utilizador e 

outros instrumentos de apoio aos empregadores públicos são disponibilizados na 

página eletrónica da DGAEP em www.dgaep.gov.pt. 

9. O prazo para submissão, no SRIT, da informação sobre a situação profissional 

dos trabalhadores dos empregadores públicos previstos no n.º 1, decorre entre os 

dias 7 e 31 de julho de 2020. 

10. Os dirigentes máximos dos empregadores públicos são responsáveis pelo rigor, 

exatidão e prestação atempada da informação, devendo para o efeito assinar a 

Declaração de Compromisso a disponibilizar na página eletrónica da DGAEP em 

www.dgaep.gov.pt e submetê-la no SRIT. 

Lisboa, 26 de junho de 2020  

O Diretor-Geral 

 

(Vasco Hilário) 
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