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Questões Frequentes (FAQ) 

» Quais as entidades abrangidas pela RITAP? 

São abrangidas as entidades do subsetor da administração central, incluídas no âmbito do setor das 

administrações públicas, do Banco de Portugal, bem como das sociedades não financeiras e financeiras 

públicas e demais pessoas coletivas públicas e outras entidades do sector público detidas pela 

administração central. 

As entidades estão elencadas no separador Entidades do ficheiro de recolha de informação. 

» Quais os trabalhadores abrangidos pela RITAP? 

Todos os trabalhadores aos quais os empregadores públicos abrangidos pela RITAP paguem uma 

remuneração, e que sejam titulares de um vínculo de emprego público (VEP) ou de um contrato individual 

de trabalho (CIT). 

» No caso das Escolas, a recolha de informação sobre os trabalhadores é respeitante ao Pessoal 

Docente e Não Docente? 

Sim. 

» No caso das Escolas, deve ser comunicada informação sobre os trabalhadores com vínculo e pagos 

pelas Autarquias Locais? 

Não. 

» Quais são os trabalhadores com Vínculo de Emprego Público (VEP)? 

Os trabalhadores com Vínculo de Emprego Público (VEP) são trabalhadores que prestam a sua atividade 

a um empregador público de forma subordinada e mediante uma remuneração numa das seguintes 

modalidades: contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado ou a termo resolutivo; 

nomeação; comissão de serviço.  

Para mais informação consulte a seguinte página da Direção-Geral da Administração e Emprego Público 

(DGAEP): http://www.dgaep.gov.pt/stap/index.cfm?objid=d1c8383a-6653-428a-8d55-cfd8eeb489bb. 

São ainda aqui considerados os casos de designação em cargo político / mandato. 

» Quais as carreiras e categorias de vínculo de emprego público (VEP) abrangidas pela RITAP? 

Devem ser reportadas todas as carreiras e categorias nas quais exercem funções os trabalhadores com 

vínculo de emprego público, independentemente de serem gerais, especiais, revistas, não revistas ou 

subsistentes. 

Esclarece-se que o 1º algarismo do código da tabela RITAP, constante do separador "Carreiras VEP", 

identifica a tipologia de situações previstas (1 para cargos, 2 para carreiras gerais, 3 para carreiras 

especiais revistas, 4 para carreiras não revistas, 5 para subsistentes e 7 para outros casos identificados). 

http://www.dgaep.gov.pt/stap/index.cfm?objid=d1c8383a-6653-428a-8d55-cfd8eeb489bb
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» Quais as carreiras e categorias no âmbito dos contratos individuais de trabalho (CIT) abrangidas 

pela RITAP? 

Devem ser reportadas todas as carreiras e categorias nas quais exercem funções os trabalhadores com 

contrato no âmbito do Código do Trabalho.  

Caso a carreira/categoria não se encontre na respetiva tabela existente no separador “Carreiras CIT”, 

deverá ser inserido: 

 o código 9999 e a correspondente designação legal da carreira;  

 o código 999 e a correspondente designação legal da categoria. 

» Os militares em regime de contrato e em regime de voluntariado são registados? 

Sim. Os militares em regime de contrato e os militares em regime de voluntariado são detentores de um 

vínculo de emprego público por tempo determinado e podem ser promovidos nas mesmas condições 

gerais dos militares dos quadros (cf. artigos 267.º, 263.º e 58.º do Estatuto dos Militares das forças 

Armadas, aprovado pelo DL 90/2015, de 29 de maio). 

» Os dirigentes são registados? 

Sim. Todos os trabalhadores que se encontrem no exercício de funções dirigentes (em comissão de serviço 

ou em regime de substituição) são registados pelo respetivo cargo. 

No caso de trabalhador que exerce funções dirigentes, deve ser reportada a remuneração correspondente 

ao cargo exercido e não à carreira de origem, exceto quando tenha havido opção pela remuneração de 

origem, caso em que será esse o valor a registar.  

Os campos posição remuneratória (colunas L, M, N) e a remuneração com referência à próxima alteração 

de posicionamento (colunas P e seguintes) não são preenchidos no caso dos dirigentes, ainda que estes 

optem pela remuneração de origem. 

» Como registar os trabalhadores cuja remuneração é paga por dois ou mais serviços distintos? 

No caso de trabalhador cuja remuneração é paga por dois ou mais serviços distintos (como por exemplo 

os trabalhadores designados para o exercício de funções em gabinetes ministeriais), todas as entidades 

pagadoras reportam os dados, na parte correspondente à remuneração paga. 

» Os trabalhadores (VEP e CIT) que se aposentaram a partir de 01/05/2020 devem ser registados? 

Não. 

» Os trabalhadores (VEP e CIT) cujos contratos a termo cessaram a partir de 01/05/2020, inclusive, 

devem ser registados? 

Não. 
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» Os trabalhadores (VEP e CIT) que se encontram na situação de baixa médica ou licença de 

maternidade/paternidade (parentalidade) na data de 01/05/2020 devem ser registados? 

Sim. Deve ser indicada a remuneração base a que o trabalhador teria direito se estivesse ao serviço no dia 

01/05/2020.  

Caso o trabalhador se encontre a receber subsídio da Segurança Social ou, sendo beneficiário do Regime 

de Proteção Social Convergente se encontre a receber um subsídio pago pela sua entidade empregadora, 

no âmbito da parentalidade, deve ser indicada a remuneração base a que o trabalhador teria direito se 

estivesse ao serviço. 

» Os trabalhadores (VEP e CIT) que se encontram em gozo de uma licença sem remuneração, em 

01/05/2020, devem ser registados? 

Não. 

» Como registar os trabalhadores que se encontrem em mobilidade em 01/05/2020? 

Se o trabalhador estiver em situação de mobilidade, é reportado pela entidade pagadora e na situação 

funcional em que exerce funções à data de 01/05/2020. 

Exemplo: 1 assistente técnico do serviço A que se encontra, em 01/05/2020, em mobilidade intercarreiras, 

na carreira de técnico superior, no serviço B, é reportado pelo serviço B e pela remuneração 

correspondente à auferida enquanto técnico superior.  

» Como registar os trabalhadores que se encontrem em cedência de interesse público em 

01/05/2020? 

Se o trabalhador estiver em situação de cedência de interesse público, é reportado pela entidade 

pagadora e na situação funcional em que exerce funções à data de 01/05/2020. 

» Quando o trabalhador (VEP ou CIT) não aufere suplementos remuneratórios que valor deve ser 

indicado? 

Nenhum. Não deve ser preenchido o separador referente a suplementos. 

» Qual o valor dos suplementos a considerar em 01/05/2020? 

Em regra, deve ser registado o valor do suplemento devido, ainda que não seja pago na data de referência, 

e independentemente de o suplemento ter caráter regular, mensal ou não. 

» Onde deve ser indicado o valor das diuturnidades? 

Deve ser indicado o código do suplemento 999 e escrito Diuturnidades na coluna “designação legal do 

suplemento”. 
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» Os campos “Posição Remuneratória”, “Escalão” e “Índice”, podem ser substituídos por Níveis 

Remuneratórios da tabela remuneratória única (TRU) para todas as carreiras VEP? 

Não. Conforme se refere nas Instruções de preenchimento, o campo “posição remuneratória” (que 

corresponde a um determinado nível da TRU) só deve ser preenchido quando a carreira for revista (geral 

ou especial).  

» Após a submissão de ficheiro de recolha na Plataforma SRIT, como proceder no caso de registos 

identificados com o estado “ALERTA”?  

Se estes registos corresponderem a situações entretanto validadas na folha(s) “VEP (CONFIRMAR)” e/ou 

“CIT (CONFIRMAR)”, não efetuar qualquer alteração.  

Caso contrário deverá verificar os alertas selecionados e proceder em conformidade, devendo clicar na 

opção EDITAR, que vai disponibilizar todos os campos do registo selecionado de modo a efetuar as 

respetivas correções.  

Em alternativa, poderá proceder à análise (novamente) destes registos no ficheiro de recolha submetido. 

» Após a submissão de ficheiro de recolha na Plataforma SRIT, como proceder no caso de registos 

identificados com o estado “ERRO”? 

Nesta situação poderá proceder de uma seguintes formas:  

 Na Plataforma SRIT, no registo com o estado “ERRO” clicar na opção EDITAR, que vai disponibilizar 

todos os campos do registo selecionado de modo a efetuar as respetivas correções;  

 Em alternativa, poderá proceder à análise e correção destes registos no ficheiro de recolha 

submetido. Após a retificação dos erros, e validação dos registos, proceder novamente à submissão 

do ficheiro na Plataforma SRIT. 
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