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Perguntas frequentes relacionadas com a aplicação da Lei n.º 34/2021, de 8 junho (diploma que 

altera, por apreciação parlamentar, o Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, que estabelece 

o regime remuneratório aplicável à carreira especial de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica, bem como as regras de transição dos trabalhadores para esta 

carreira, e o Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de agosto, que estabelece o regime da carreira 

especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica) 

 

Na sequência da publicação e entrada em vigor da Lei n.º 34/2021, de 8 junho, divulgam-se, para os 

devidos efeitos, as seguintes Perguntas/ Respostas, considerando-se, desta forma, esclarecidos todos 

os pedidos que têm vindo a ser efetuados junto destes serviços. 

 

1ª Pergunta: Como se processa a transição para as categorias da carreira de Técnico Superior 

das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), considerado o disposto no n.º 1 do artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, na redação dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 34/2021, de 

8 de junho? 

Resposta: Opera nos termos das alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo 3.º acima referido. Assim: 

Decreto-Lei n.º 564/99 

Técnico de Diagnóstico e 

Terapêutica (TDT) 

Decreto-Lei n.º 25/2019 

TSDT 

Lei 34/2021 

TSDT 

TDT especialista de 1.ª classe TSDT especialista TSDT especialista principal 

TDT especialista TSDT TSDT especialista 

TDT principal TSDT TSDT 

TDT de 1.ª classe 

TDT de 2.ª classe 
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2ª Pergunta: Como se opera o reposicionamento remuneratório na carreira de TSDT? 

Resposta: Na transição para a carreira de TSDT e respetivas categorias, os trabalhadores são 

reposicionados na posição remuneratória a que corresponda nível remuneratório cujo montante 

pecuniário seja idêntico ao montante pecuniário correspondente à remuneração base que auferiam a 

31/12/2017 (cfr. n.º 4 do art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de agosto, na redação dada pelo 

art.º 4 da Lei n.º 34/2021, de 8 de junho, e n.º 3 do art.º 4 do Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, 

na redação dada pelo artigo 2.º também da Lei n.º 34/2021, de 8 de junho). Não obstante, importa ter 

presente o disposto no n.º 2 do artigo 104.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, mantido em vigor 

pela alínea c) do n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual. A matéria 

resulta melhor explicitada na pergunta seguinte. 

 

3ª Pergunta: Como proceder caso na nova categoria da carreira de TSDT não exista nível 

remuneratório de montante pecuniário idêntico ao montante correspondente à remuneração 

base que auferiam a 31/12/2017? 

Resposta: Na transição para a carreira especial de TSDT há que conjugar o disposto no n.º 3 do artigo 

4.º do Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, na redação dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 34/2021, 

de 8 de junho, com o disposto no artigo 104.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, mantido em 

vigor pela alínea c) do n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual (cfr. 

n.º 4 do art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de agosto, na redação dada pelo art.º 4 da Lei n.º 

34/2021, de 8 de junho, e n.º 1 do art.º 4 do Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, na redação 

dada pelo artigo 2.º também da Lei n.º 34/2021). 

De acordo com a norma consagrada no n.º 1 do artigo 104.º acima referido, “Na transição para as novas 

carreira e categoria, os trabalhadores são reposicionados na posição remuneratória a que corresponda 

nível remuneratório cujo montante pecuniário seja idêntico ao montante pecuniário correspondente à 

remuneração base a que actualmente têm direito, ou a que teriam por aplicação da alínea b) do n.º 1 

do artigo 112.º, nela incluindo adicionais e diferenciais de integração eventualmente devidos.”. 
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No caso de falta de identidade, o n.º 2 do artigo 104.º em análise dispõe o seguinte: “(…) os 

trabalhadores são reposicionados na posição remuneratória, automaticamente criada, de nível 

remuneratório não inferior ao da primeira posição da categoria para a qual transitam cujo montante 

pecuniário seja idêntico ao montante pecuniário correspondente à remuneração base a que 

actualmente têm direito, ou a que teriam por aplicação da alínea b) do n.º 1 do artigo 112.º.” – 

sublinhado nosso. 

Decorre da norma anteriormente transcrita, que os trabalhadores devem ser reposicionados em nível 

remuneratório que não pode ser inferior ao da primeira posição da categoria para a qual transitam. 

Assim sendo, caso o montante pecuniário correspondente à remuneração base a que os trabalhadores 

tinham direito a 31/12/2017 seja inferior ao montante pecuniário da 1.ª posição remuneratória da 

categoria para a qual os mesmos transitam, os trabalhadores devem ser reposicionados na 1.ª posição 

remuneratória dessa categoria. 

Exemplo: 

Categoria e 

Remuneração a 

31/12/2017 

Reposicionamento remuneratório 

decorrente da transição para a nova 

categoria 

Em 1/01/2018 

Remuneração  

Em 01/01/2022 

TDT de 2.º classe 

€1.020, 06 

TSDT 

€1.201,48 = 1.ª posição remuneratória da nova 

categoria 

TSDT 

€1.215,931 = 1.ª posição remuneratória da 

categoria 

 

A conclusão que se alcança tem por base a interpretação conjugada das normas do reposicionamento  

remuneratório em que o disposto no n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, 

na redação dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 34/2021, de 8 de junho, não prejudica o que decorre do n.º 1 

do mesmo artigo que remete para a aplicação do artigo 104.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, 

 
1 Conforme SISTEMA REMUNERATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2022, publicado na página eletrónica da 
DGAEP 
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mantido em vigor pela alínea c) do n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 

redação atual. 

Refira-se que, como decorre do Parecer n.º 21/2017 da Procuradoria Geral da República (PGR), 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 166, de 29 de agosto, de 2017, “(…) o n.º 2 do artigo 

104.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, contém uma cláusula que salvaguarda como mínimo o 

nível remuneratório correspondente à primeira posição da categoria para a qual transitam e outra que 

fixa, como máximo, o montante da remuneração base a que têm direito ao tempo da transição se aquele 

montante for superior (…)” 

 

4.ª Como proceder caso o montante pecuniário auferido em 31/12/2017 for igual ou superior à 

1.ª posição remuneratória da categoria da carreira de TSDT? 

Resposta: Se for igual, os trabalhadores são reposicionados na 1.ª posição remuneratória. Se for 

superior, os trabalhadores são reposicionados em posição virtual, automaticamente criada para o efeito, 

entre, por exemplo, a 1.ª e a 2.ª posições remuneratórias. 

 

5.ª Pergunta: A Lei n.º 34/2021, de 8 junho, tem efeitos remuneratórios retroativos? 

Resposta: Não. A Lei n.º 34/2021, de 8 junho, não tem efeitos remuneratórios retroativos, produzindo 

efeitos a 1 de janeiro de 2022, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 4.º-A do Decreto-Lei n.º 25/2019, 

de 11 de fevereiro, na redação dada por aquela lei, conjugado com o artigo 5.º da mesma lei. 

 

6.ª Pergunta: Nos casos em que a remuneração base dos TDT é inferior à remuneração 

correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria da carreira de TSDT para a qual devam 

transitar, há lugar ao pagamento dos acréscimos remuneratórios, nos termos do n.º 2 do artigo 

4.º do Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro (pagamento faseado)? 
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Resposta: A norma que decorre do número e artigo anteriormente referidos foi consagrada para a 

transição da carreira/categorias de TDT, operada em 12/02/2019, para a nova carreira especial de 

técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica (TSDT). 

Aquela norma não foi objeto de alteração pela Lei n.º 34/2021, de 8 de junho, pelo que se entende que 

não foi intenção do legislador aplicar o mesmo raciocínio à transição determinada pela Lei n.º 34/2021, 

de 8 de junho, tendo a aplicação do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, 

ficado circunscrita ao ano de 2019. 

 

7ª Pergunta: Como se processa o reposicionamento remuneratório decorrente da aplicação do 

artigo 18.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro e do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de 

dezembro? 

Resposta: As valorizações remuneratórias previstas no artigo 18.º e seguintes da Lei n.º 114/2017, de 

29 de dezembro, e no artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, Orçamentos do Estado para 

2018 e 2019, respetivamente, devem ocorrer na nova carreira especial de técnico superior das áreas 

de diagnóstico e terapêutica, sem efeitos retroativos de natureza pecuniária (cfr. n.º 1 do artigo 4.º- A 

do Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, na redação atual). Para tanto, importa ficcionar a 

transição para as categorias da carreira de TSDT, conforme o disposto na Lei n.º 34/2021, de 8 de 

junho, atendendo à remuneração detida a 31/12/2017 e, considerando os pontos de avaliação do 

desempenho acumulados, aplicar, após 1/01/2018 e 1/01/2019, as regras resultantes do 

descongelamento. 

 

8ª Pergunta: Os TSDT que alteraram o seu posicionamento remuneratório a 01/01/2018, perdem 

os pontos utilizados? 

Resposta: Não. A transição para a nova carreira de TSDT não equivale a alteração da posição 

remuneratória obrigatória, mantendo todos os trabalhadores a totalidade dos pontos obtidos na pretérita 

carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica. 
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Exemplos com 10 pontos:  

1.º 

Antes da Lei n.º 34/2021, de 8 de junho: 

• Em 31/12/2017, o trabalhador detinha a categoria de TDT Especialista, posicionado no 2.º 

escalão, e auferia a remuneração de 1.655,36€; 

• Em 01/01/2018, alterou o seu posicionamento remuneratório, na categoria de TDT especialista, 

passando a auferir a remuneração de 1.744,84€ correspondente ao 3.º escalão; 

• Em 12/02/2019 transitou para a nova carreira, para a categoria de TSDT Especialista em 

posição virtual (entre a 1.ª e a 2.ª posição remuneratória da categoria). 

 

Depois da Lei n.º 34/2021, de 8 de junho: 

• Em 31/12/2017, o trabalhador detinha a categoria de TDT Especialista, posicionado no 2.º 

escalão, e auferia a remuneração de 1.655,36€; 

• Em 01/01/2022, considerando as novas regras de transição, a nova tabela remuneratória, bem 

como os efeitos do descongelamento, é reposicionado na 2.ª posição remuneratória 

correspondente à categoria de TSDT Especialista (2 310,27€) 

2.º 

Antes da Lei n.º 34/2021, de 8 de junho: 

• Em 31/12/2017, o trabalhador detinha a categoria de TDT 2.ª classe, posicionado no 5.º 

escalão, e auferia a remuneração de 1.207,97€; 

• Em 01/01/2018, após o descongelamento, alterou o seu posicionamento remuneratório, na 

categoria de TDT de 2.ª classe, passando a auferir a remuneração de 1.297,46€, 

correspondente ao 6.º escalão; 

• Em 12/02/2019 transitou para a nova carreira, para a categoria de TSDT em posição virtual 

(entre a 1.ª e a 2.ª posição remuneratória da categoria). 
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Depois da Lei n.º 34/2021, de 8 de junho: 

• Em 31/12/2017, o trabalhador detinha a categoria de TDT de 2.ª classe, posicionado no 5.º 

escalão, e auferia a remuneração de 1.207,97€;  

• Em 01/01/2022, considerando a nova tabela remuneratória, bem como os efeitos do 

descongelamento, é reposicionado na 2.ª posição remuneratória da categoria de TSDT 

(1.424,38€) 

3.º 

Antes da Lei n.º 34/2021, de 8 de junho: 

• Em 31/12/2017, o trabalhador detinha a categoria de TDT principal, posicionado no 4.º escalão, 

e auferia a remuneração de 1.610,62€; 

• Em 01/01/2018, após o descongelamento, alterou o seu posicionamento remuneratório, na 

categoria de TDT principal, passando a auferir a remuneração de 1.700,10€ correspondente, 

ao 5.º escalão; 

• Em 12/02/2019 transita para a nova carreira, para a categoria de TSDT, em posição virtual 

(entre a 4.ª e a 5.ª posição remuneratória da categoria). 

 

Depois da Lei n.º 34/2021, de 8 de junho: 

• Em 31/12/2017, o trabalhador detinha a categoria de TDT principal, posicionado no 4.º escalão, 

e auferia a remuneração de 1.610,92€;  

• Em 01/01/2022, considerando a nova tabela remuneratória e os efeitos do descongelamento, 

é reposicionado na 4.ª posição remuneratória da categoria de TSDT (1 841,26€) 

 

9ª Pergunta: O que sucede relativamente aos procedimentos concursais abertos para as 

categorias de TSDT especialista principal e especialista não concluídos?  

Resposta: Nos termos da norma do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, 

na redação dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 34/2021, de 8 de junho, (i) os TDT especialista que, em 

mailto:geral@acss.min-saude.pt
http://www.acss.min-saude.pt/


 

 

 

 

 

                                                                                              Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

 

                                                    Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16 | Avenida do Brasil, 53 | 1700-063 Lisboa | Portugal 

                                                Tel. Geral: 21 792 58 00 | Fax: 21 792 58 48 | Email: geral@acss.min-saude.pt | www.acss.min-saude.pt 

                                                                                                                                                                                                                                          Página 8 de 11 

12/02/2019, transitaram para a categoria de TSDT da carreira de TSDT, transitam agora para a 

categoria de TSDT especialista (ii) e os TDT especialista de 1.ª classe que, em 12/02/2019, transitaram 

para a categoria de TSDT especialista, transitam agora para TSDT especialista principal. 

I 

Consideradas as categorias da carreira de TSDT criadas pelos Decretos-Lei n.ºs 110 e 111/2017, de 

31 de agosto, foi autorizada, em 2020, a [“promoção” de 826 profissionais para a categoria de técnico 

superior das áreas de diagnóstico e terapêutica especialista e de 80 profissionais para a categoria de 

técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica especialista principal, das carreiras de técnico 

superior das áreas de diagnóstico e terapêutica e especial de técnico superior das áreas de diagnóstico 

e terapêutica, mediante os correspondentes procedimentos concursais.] 

Podiam ser candidatos ao procedimento concursal para TSDT especialista principal, os TSDT 

especialista, ex-TDT especialista de 1.ª classe que transitaram, de acordo com o Decreto-Lei n.º 

25/2019, de 11 de fevereiro, para TSDT especialista. Para o efeito, tinham de reunir as condições de 

admissão a TSDT especialista principal (TSDT especialista com um mínimo de 6 anos de experiência 

efetiva de funções na categoria de TSDT especialista e avaliação de desempenho positivo). Ocorre que 

consideradas as regras de transição consagradas no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 25/2019, de 

11 de fevereiro, na redação dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 34/2021, de 8 de junho, os TDT especialista 

de 1.ª classe transitam para TSDT especialista principal a partir de 01/01/2022 (data da entrada em 

vigor da Lei). Logo, o concurso aberto para TSDT especialista principal, que não tenha sido concluído 

antes de 01/01/2022, perde a sua utilidade porque os candidatos ao referido procedimento, de acordo 

com as regras de transição consagradas na Lei n.º 34/2021, transitam automaticamente para a 

categoria de TSDT especialista principal, com efeitos a 1/1/2022, não carecendo do procedimento 

concursal para esse efeito. Logo, há que aplicar as normas da Lei n.º 34/2021, de 8 de junho, para 

encontrar a posição remuneratória devida a 01/01/2022 em TSDT especialista principal. 

Exemplo: (aplicação da Lei n.º 34/2021, de 8 de junho) 

• 31/12/2017: TDT especialista de 1.ª classe, escalão 1, 1.744,84€; 

• 1/01/2022: Considerando as novas regras de transição, a nova tabela remuneratória, bem 

como, os efeitos do descongelamento (assumindo que o profissional totalizava 12 pontos), é 
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reposicionado em TSDT especialista principal, 2.ª posição, 2 622,94€ e são contabilizados os 

pontos remanescentes do descongelamento operado em 2018 (2) a que acrescem os pontos 

entretanto obtidos. 

II 

No caso do procedimento concursal para TSDT especialista, podiam ser candidatos ao procedimento 

concursal os TSDT que reunissem os pressupostos de admissão (TSDT com um mínimo de 6 anos de 

experiência efetiva de funções na categoria de TSDT e avaliação desempenho positivo). Ou seja, 

consideradas as regras de transição consagradas no Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, 

podiam concorrer os TDT de 2.ª e 1.ª classes, principal e especialista, que transitaram, à luz do Decreto-

Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, na sua redação originária, para a categoria de TSDT. Atentas as 

regras de transição consagradas no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, 

na redação dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 34/2021, de 8 de junho, os TDT especialista transitam para 

TSDT especialista a partir de 1/01/2022 (data da entrada em vigor da Lei). Logo, o procedimento 

concursal aberto para TSDT especialista que não tenha sido concluído antes de 01/01/2022, ao qual 

tenham sido apenas opositores candidatos que, à luz do Decreto-Lei n.º 564/99, de 21 de dezembro, 

eram detentores da categoria de TDT especialista, perde a sua utilidade porque tais candidatos, de 

acordo com as regras de transição consagradas na Lei 34/2021, de 8 de junho, transitam para a 

categoria de TSDT especialista, com efeitos a 1/1/2022, não carecendo do procedimento concursal 

para integrar aquela categoria. 

Ainda assim, porque ao procedimento concursal para TSDT especialista, também podiam ser 

candidatos, os TSDT (ex-TDT principal, ex-TDT de 1.ª classe e ex-TDT de 2.ª classe) que reunissem 

os pressupostos de admissão (TSDT com um mínimo de 6 anos de experiência efetiva de funções na 

categoria de TSDT e avaliação de desempenho positivo), o concurso aberto para TSDT especialista 

que não tenha sido concluído antes de 01/01/2022 e a que tenham sido opositores candidatos que, de 

acordo com as novas regras de transição, se mantenham integrados na categoria de TSDT, mantém a 

sua utilidade porque, reitera-se, aqueles trabalhadores permanecem na categoria de base da carreira 

de TSDT. Logo, há que aplicar, nos seus termos, a Lei n.º 34/2021, de 8 de junho, e, em 01/01/2022, 

posicionar o trabalhador em TSDT de acordo com o posicionamento remuneratório devido, ou seja, o 
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de acordo com as normas conjugadas da Lei n.º 34/2021, de 8 de junho. Findo o procedimento 

concursal, e caso em função da lista de ordenação sejam selecionados, transitam por concurso, para 

a categoria de TSDT especialista. Neste caso, os pontos ainda detidos enquanto TSDT perdem-se. 

 

10ª Pergunta: Como se aplicam as regras de transição nos casos de promoção por procedimento 

concursal aberto e concluído?  

Resposta: Apresenta-se o seguinte exemplo: 

Antes da Lei n.º 34/2021, de 8 de junho: 

• Em 31/12/2017, o trabalhador detinha a categoria de TDT especialista de 1.ª classe 

posicionado no 1.º escalão, e auferia a remuneração de 1.744,84€; 

• Em 01/01/2018, detinha 12 pontos, pelo que, com a aplicação do descongelamento, alterou o 

seu posicionamento remuneratório, na categoria de TDT especialista de 1.ª classe, passando 

a auferir a remuneração de 1834,32€ correspondente ao 2.º escalão; 

• Em 12/02/2019 transita para a nova carreira, para a categoria de TSDT especialista em posição 

virtual (entre a 1.ª e a 2.ª posição remuneratória da categoria), auferindo 1834,32€; 

• Em 30/06/2021, concluído o procedimento concursal para TSDT especialista principal, é 

posicionado na 1ª posição remuneratória a que correspondiam 2.341,30€, perdendo os pontos 

obtidos na categoria anterior. 

 

Depois da Lei n.º 34/2021, de 8 de junho: 

• Em 31/12/2017, o trabalhador detinha a categoria de TDT especialista de 1.ª classe, 

posicionado no 1.º escalão, e auferia a remuneração de 1.744,84€;  

• Em 01/01/2022, considerando as novas regras de transição, a nova tabela remuneratória, bem 

como os efeitos do descongelamento e assumindo que o profissional totalizava 12 pontos, 

transita para a 2.ª posição remuneratória da categoria de TSDT especialista principal (2 

622,94€). 
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11ª Pergunta: Há lugar à publicitação de lista nominativa relativa às novas transições para a 

carreira de TDT? 

Resposta: Sim. Face às novas regras de transição, entendemos ser de publicitar a lista nominativa 

referida no artigo 109.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, mantido em vigor pela alínea c) do n.º 

1 do artigo 42.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual. 

 

12ª Pergunta: Como se contabilizam os pontos para efeitos de aplicação do descongelamento? 

Resposta: Mantém-se as orientações emanadas a este respeito na altura da aplicação do art.º 18.º da 

Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, ou seja, a contabilização de 1 ponto para a avaliação do 

desempenho de Satisfaz a partir de 1/01/2009. 

 

 

 

ACSS, IP, 26 de janeiro de 2022 
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