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FAQ  

APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N.º 51/2022, DE 26 DE JULHO 

Alteração de posição remuneratória por detenção/obtenção de Grau Doutor e alteração de 

níveis remuneratórios da carreira geral de Técnico Superior e Assistente Técnico 

 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 51/2022, de 26 de julho, o Governo pretendeu honrar os 

compromissos assumidos no que respeita à valorização, capacitação, rejuvenescimento e 

robustecimento da Administração Pública, valorizando a carreira de técnico superior com o 

aumento do “valor pecuniário de ingresso na carreira, de forma a tornar mais atrativa a opção pelo 

vínculo de emprego público”, bem como, a valorização da posição remuneratória dos 

trabalhadores titulares do grau de doutor, como medida de reforço “qualificação e criando 

condições de maior atratividade para a fixação de talentos”.  

Face às várias questões que têm sido colocadas, divulgam-se, para os devidos efeitos as 

seguintes Perguntas/Respostas, considerando-se assim esclarecidos todos os pedidos 

apresentados junto destes serviços: 

1. A que trabalhadores se aplica o artigo 39.º-B da LTFP, aditado pelo artigo 3.º do Decreto-

Lei n.º 51/2022, de 26 de julho? 

Resposta: Aos trabalhadores com vínculo de emprego público:  

➢ Integrados na carreira geral de técnico superior (cf. n.º 1 do artigo 39.º-B da LTFP) 

➢ Integrados em outras carreiras de nível de complexidade 3 (cf. n.º 2 do artigo 39.º-B da 

LTFP), isto é, carreiras cujo ingresso exige a titularidade de licenciatura ou de grau 

académico superior a esta. 
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2. A valorização do grau de doutor aplica-se a todos os trabalhadores integrados em outras 

carreiras de nível de complexidade 3? 

Resposta: Não. A valorização não se aplica às carreiras de grau de complexidade 3 em que se 

exija a titularidade de grau de doutor ou a obtenção do referido grau académico seja valorizado no 

desenvolvimento das mesmas (cf. n.º 4 do artigo 39.º-B da LTFP). 

 

3. Nos serviços e estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde existem 

carreiras de grau de complexidade 3 em que se exige a titularidade de grau de doutor ou 

em que a obtenção do referido grau académico é valorizada no desenvolvimento das 

mesmas? 

Resposta: Sim. A generalidade das carreiras de nível de complexidade 3 existentes naqueles 

serviços e estabelecimentos de saúde não exigem ou valorizam, nos respetivos regimes jurídicos, 

a aquisição do grau de doutor. Todavia, existe a carreira de investigação científica cujo ingresso 

depende da posse do grau de doutor na área científica do concurso ou em área científica 

considerada pelo conselho científico como afim daquela para que é aberto o concurso ou, ainda, 

os que, embora doutorados em área diversa, possuam currículo científico relevante nessas áreas 

– cfr. artigo 10.º em conjugação com o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 124/99, de 20 de abril. 

 

4. Quais são as carreiras especiais da saúde, incluindo as carreiras ainda não revistas, de 

grau de complexidade 3 existentes nos serviços e estabelecimentos de saúde do Serviço 

Nacional de Saúde? 

Resposta: As carreiras médicas, de enfermagem, farmacêutica, dos técnicos superiores de saúde 

e dos técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica (cf. alínea c) do n.º 1 do artigo 

86.º da LTFP). 

No que concerne à carreira de Administração Hospitalar, o disposto no artigo 39.º -A da LTFP 

apenas se aplica aos administradores que estão a ser remunerados em conformidade com o 

Decreto Regulamentar n.º 6/95. Os que exercem funções como administradores de classe – 
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ocupam postos de trabalho da tabela II anexa ao Decreto-Lei n.º 101/80, de 8 de maio, na sua 

redação atual - são remunerados como pessoal dirigente. 

 

5. Qual a posição remuneratória mínima do técnico superior com o grau de doutor? 

Resposta: A posição remuneratória mínima do técnico superior com o grau de doutor é a 4.ª 

posição remuneratória da tabela remuneratória da carreira geral de técnico superior (cf. alínea a) 

do n.º 1 do artigo 39.º-B da LTFP). 

 

6. Qual a posição remuneratória do técnico superior com o grau de doutor que se encontra 

já posicionado na 4.ª posição remuneratória, ou superior, da tabela remuneratória da 

carreira de técnico superior? 

Resposta: O técnico superior com o grau de doutor que se encontra já posicionado na 4.ª posição 

remuneratória, ou superior, da tabela remuneratória da carreira de técnico superior deve ser 

reposicionado na posição remuneratória imediatamente seguinte àquela em que se encontra (cf. 

alínea b) do n.º 1 do artigo 39.º-B da LTFP). 

 

7. Como é posicionado em termos remuneratórios o trabalhador integrado em carreira de 

grau de complexidade 3 que tenha ou venha a obter o grau de doutor? 

Resposta: O trabalhador integrado em carreira de grau de complexidade 3 que tenha ou venha a 

obter o grau de doutor é reposicionado nos seguintes termos: 

➢ Na posição remuneratória da categoria da carreira, ainda que automaticamente criada 

para o efeito, que corresponda ao nível 23 da tabela remuneratória única quando a 

remuneração que aufira seja de montante inferior (cf. alínea a) do n.º 2 do artigo 39.º-B da 

LTFP); 

➢ Na posição remuneratória imediatamente seguinte àquela em que se encontra, no âmbito 

da mesma categoria, quando já esteja posicionado em posição remuneratória a que 
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corresponda o nível 23 da tabela remuneratória única ou em posição superior a essa (cf. 

alínea b) do n.º 2 do artigo 39.º-B da LTFP). 

 

8. A alteração de posicionamento remuneratório implica a perda dos pontos obtidos na 

anterior posição? 

Resposta: Não. O trabalhador mantém os pontos e correspondentes menções qualitativas de 

avaliação do desempenho para efeitos de futura alteração de posicionamento remuneratório (cf. 

n.º 3 do artigo 39.º-B da LTFP). Contudo, há perda de pontos e correspondente avaliação 

qualitativa nos casos em que do impulso pela obtenção do grau de doutor resulte uma alteração 

remuneratória superior à posição imediatamente seguinte à posição em que o trabalhador 

originariamente se encontrava. 

 

9. O presente Decreto-Lei aplica-se aos trabalhadores que desenvolvam funções 

correspondentes às estabelecidas para a carreira geral de técnico superior ou outras 

carreiras de grau complexidade 3 existentes nos serviços e estabelecimentos de saúde do 

Serviço Nacional de Saúde titulares de contrato de trabalho sem termo (Código do 

Trabalho)? 

Resposta: Sim. Nos serviços e estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde com a 

natureza de entidade pública empresarial, sem prejuízo do regime transitório dos trabalhadores 

com vínculo de emprego público previsto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 52/2022, de 4 de 

agosto, que aprova o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, ”Os trabalhadores do 

estabelecimento de saúde, E. P. E., estão sujeitos ao regime do contrato de trabalho, nos termos 

do Código do Trabalho, bem como ao regime constante dos (…) instrumentos de regulamentação 

coletiva de trabalho (…).”– cf. n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 52/2022.  

Nessa medida, as normas relativas aos trabalhadores com contratos de trabalho em funções 

públicas têm sido aplicadas aos demais trabalhadores que desempenham funções nos serviços e 

estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde, nos termos do Acordos Coletivos que 
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foram celebrados entre as entidades públicas empresariais e os Sindicatos representativos dos 

trabalhadores, os quais remetem, na sua generalidade, para a tabela remuneratória aplicável aos 

trabalhadores com vínculo de emprego público.  

 

10. O disposto no Decreto-Lei n.º 51/2022, de 26 de julho, aplica-se aos trabalhadores que 

se encontram a realizar formação em pré-carreira (internato médico, residência 

farmacêutica e estágio de ingresso na carreira de técnico superior de saúde)? 

Resposta: Não. O Decreto-Lei n.º 51/2022, de 26 de julho, só se aplica aos trabalhadores 

integrados em carreira, o que não sucede com aqueles trabalhadores. 

 

11. A alteração dos níveis remuneratórios previstos nos artigos 4.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 

51/2022, de 26 de julho, aplica-se a outras carreiras ou categorias profissionais que não as 

aí previstas? 

Resposta: Não. O Decreto-Lei n.º 51/2022, de 26 de julho, apenas procedeu à alteração dos níveis 

remuneratórios das expressamente previstas carreiras gerais e categorias de técnico superior e 

de assistente técnico, não se mostrando viável, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 51/2022, de 26 de 

julho, a alteração dos níveis remuneratórios de outras carreiras a que correspondem tabelas 

remuneratórias próprias. 

 

12. A alteração dos níveis remuneratórios previstos nos artigos 4.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 

51/2022, de 26 de julho, aplica-se ao trabalhadores, técnicos superiores e assistentes 

técnicos, detentores de contrato individual de trabalho celebrado com estabelecimentos de 

saúde integrados no Serviço Nacional de Saúde com a natureza de entidades públicas 

empresariais? 

Resposta: Sim. A aplicação das normas previstas para os  trabalhadores com contratos de trabalho 

em funções públicas aos demais trabalhadores que desempenham funções nos serviços e 
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estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde deve ser feita ao abrigo dos Acordos 

Coletivos de Trabalho de carreira que foram celebrados entre as entidades públicas empresariais 

e os sindicatos representativos dos trabalhadores, os quais remetem na generalidade para a tabela 

remuneratória aplicável aos trabalhadores com vínculo de emprego público. 
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