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N. 8/2021/ACSS
DATA: 2021-07-06

CIRCULAR INFORMATIVA

PARA: Todos os estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde

ASSUNTO:Avaliação do desempenho e contagem de pontos do enfermeiro-
diretor dos Hospitais do Serviço Nacional de Saúde com 
natureza jurídica de entidade pública empresarial

Considerando o teor das questões que, no âmbito da matéria e assunto em referência, estes Serviços têm vindo a 
receber da parte de unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde integrados no setor empresarial do Estado;

Considerando a sua complexidade e a necessidade de fazer alinhar a respetiva solução com o regime geral 
representado pelo Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP) 
aprovado pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro na sua redação atual;

Cumpre divulgar o entendimento adotado pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), no 
pressuposto de que os profissionais em causa são detentores de vínculo de emprego público.

Assim:

“Os enfermeiros-diretores são membros do conselho de administração dos Hospitais E.P.E. conforme estabelece o 

artigo 6.° dos Estatutos dos Hospitais, Centros Hospitalares e Institutos Portugueses de Oncologia, E.P.E. aprovados 

no Anexo II do Decreto-Lei n.° 18/2017, de 10 de fevereiro, sendo designados de entre enfermeiros que reúnam os 

requisitos previstos no Estatuto do Gestor Público e possuam preferencialmente evidência curricular de formação 

específica em gestão em saúde e experiência profissional adequada.
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O enfermeiro-diretor em apreço sendo um trabalhador com relação jurídica de emprego público estará a exercer 

funções de gestor público através do recurso ao mecanismo do acordo de cedência de interesse público, nos termos 

da Lei n.° 35/2014, de 20 de junho (LTFP), conforme permite o n.° 1 do artigo 17.° do Decreto-Lei n.° 71/2007, de 27 

de março, na atual redação, que aprovou o Estatuto do Gestor Público.

Nestes termos, e no que concerne à avaliação do desempenho dos trabalhadores com vínculo de emprego público 

em regime de cedência de interesse público, importa referir que o artigo 241.° da LTFP sob a epígrafe "Regras gerais 

de cedência de interesse público" não contempla o direito ao desenvolvimento profissional na carreira de origem.

De facto, no contexto de uma cedência de interesse público, os trabalhadores da carreira especial de enfermagem 

não são avaliados ordinariamente nos termos da Portaria n.° 242/2011, de 21 de junho, diploma que adapta o 

subsistema de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administração Pública (SIADAP 3) aos trabalhadores 

integrados na carreira especial de enfermagem, dado que o seu vínculo de emprego público se encontra suspenso e 

que o cargo de gestor público, enquanto membro do conselho de administração hospitalar não se insere neste 

sistema de avaliação.

Contudo, estes trabalhadores, porque se encontram numa situação de cedência fundada em razões de interesse 

público, não podem ser prejudicados na sua situação jurídica de origem, reconhecendo-lhe o n.° 3 do artigo 242.° da 

LTFP, o direito à relevância, na categoria de origem, do tempo de serviço prestado em regime de cedência.

Face ao exposto, é entendimento desta Direçâo-Geral que o disposto nos n.os 1 a 3 do artigo 12.° da Portaria n.° 

242/2011, de 21 de junho, será extensível aos trabalhadores da carreira especial de enfermagem que se encontrem 

em regime de cedência de interesse público, visto que sendo o trabalhador possuidor de um vínculo de emprego 

público (ainda que suspenso) poderá fazer relevar a sua avaliação anterior para efeitos da respetiva carreira, nos 

termos do n.° 1 do artigo 12.°, ou, nos casos em que não for possível a aplicação do n.° 1, por inexistência de 

avaliação ou por esta não respeitar o disposto no n.º-2, bem como naqueles em que o enfermeiro pretenda a sua 

alteração, há lugar a ponderação curricular nos termos do disposto no n.° 7 do artigo 42.° e no artigo 43.° da Lei n.° 

66-B/2007, de 28 de dezembro.

Pelo que, atendendo à natureza jurídica da cedência de interesse público que como se infere da própria designação 

ela consubstancia um exercício de funções em entidade diferente, assente, precisamente, em premissas de interesse 

público, e dar efeito útil ao direito do trabalhador cedido à contagem, na carreira e ou categoria de origem, do tempo 

de serviço prestado em regime de cedência.
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Com este intuito e entendendo-se que o trabalhador em regime de cedência de interesse público não pode ser 

prejudicado no desenvolvimento da sua carreira pelo facto de se encontrar naquela situação, é-lhe reconhecido este 

direito.”

Pela presente circular consideram-se respondidas as questões suscitadas sobre a matéria junto desta ACSS.

O Presidente do Conselho Diretivo

(Victor Herdeiro)
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