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Forma da iniciativa: Proposta de Decreto Legislativo Regional 

N.º da iniciativa/LEG/sessão: 36/XII/2.ª 

Título da iniciativa: Estabelece as regras e procedimentos relativos ao 

processo de descongelamento da carreira especial de 

Técnico Superior das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica 

Proponente/s: Governo Regional 

Resumo/ Objeto: 

A iniciativa legislativa em apreço tem por objeto estabelecer 

as regras e procedimentos relativos ao processo de 

descongelamento da carreira especial de Técnico Superior 

das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, doravante 

designada por TSDT, a adotar pela administração pública 

regional e pelo setor público empresarial da Região 

Autónoma dos Açores.       

Factos que fundamentam a 

apresentação da iniciativa: 

De acordo com o proponente da presente iniciativa, a 

carreira especial de Técnico Superior das Áreas de 

Diagnóstico e Terapêutica foi alvo de revisão em 2017, “sem 

que, no entanto, tenha sido criado um subsistema de 

avaliação do desempenho dos trabalhadores da 

Administração Pública adaptado à referida carreira, tendo 

sido, em alternativa, mantido em vigor o sistema de avaliação 

de desempenho dos trabalhadores da carreira de Técnico de 

Diagnóstico e Terapêutica”. 

Acrescenta o autor do diploma que o referido “sistema de 

avaliação do desempenho não possui diferenciação de 

mérito, estando, portanto, desadequado às regras do 

 
– NOTA TÉCNICA – 

 

http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3413
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sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho da 

Administração Pública Regional dos Açores (…) sem ligação 

com o regime relativo à alteração de posicionamento 

remuneratório aplicável na administração Pública”, pelo que 

urge corrigir eventuais situações de penalização e de 

injustiça “em que trabalhadores desta carreira especial, com 

maior antiguidade, quer na categoria ou na categoria e na 

carreira, fiquem prejudicados e a auferir vencimentos 

inferiores aos trabalhadores da mesma carreira, mas com 

menor antiguidade na categoria e na carreira”. 

Data de entrada da Iniciativa: 31/05/2022 

Data de admissão: 02/06/2022 

Prazo para emissão de 

relatório: 
18/07/2022 

Comissão competente em 

razão da matéria e eventuais 

conexões: 

Comissão de Política Geral 

(Administração pública regional)  

A iniciativa cumpre o 

requisito formal (título que 

traduz sinteticamente o seu 

objeto) previsto no n.º 2 do 

artigo 7.º do DLR n.º 

25/2003/A, de 27 de maio, na 

atual redação? 

Embora o título conste no ofício,  

na proposta o mesmo está em falta. 

 

A iniciativa versa sobre 

legislação do trabalho, 

(artigo 124.º do Regimento, 

artigos 15.º e 16.º da LTFP e 

artigos 472.º a 475.º do CT)? 

Sim 

A decorrer audição pública de 10 a 30 de junho. 
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O proponente junta ficha de 

avaliação prévia de impacto 

de género (Lei n.º 4/2018, de 

9 de fevereiro)? 

Sim 

Existem iniciativas, até ao 

momento da 

admissibilidade, sobre a 

mesma matéria para 

apreciação nos termos do 

artigo 126.º do Regimento? 

Assim como Petições? 

Não 

A iniciativa foi 

definitivamente rejeitada na 

presente sessão legislativa 

(n.º 2 do artigo 116.º do 

Regimento e n.º 3 do artigo 

45.º do EPARAA)? 

 

Não 

Histórico na ALRAA de 

iniciativas legislativas e 

Petições sobre a mesma 

matéria: 

• Projeto de Resolução n.º 50/XII: Contabilização do tempo 

de serviço dos Técnicos Superiores das Áreas de 

Diagnóstico e Terapêutica do Serviço Regional de Saúde. 

– Dando origem à Resolução da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores n.º 24/2021/A, de 28 de 

abril. 

• Projeto de Resolução n.º 49/XII: Justiça e Equidade para 

os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica dos 

Açores. 

• Petição n.º 52/XII: Justiça e equidade para os TSDT 

Açores. 

http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3253
http://base.alra.pt:82/iniciativas/publicacao/XIIPPjR050.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/publicacao/XIIPPjR050.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/publicacao/XIIPPjR050.pdf
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3252
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/6/905
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• Projeto de Resolução n.º 247/XI: Processo de 

descongelamento da carreira de técnico superior de 

diagnóstico e terapêutica. – Dando origem à Resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

n.º 37/2020/A, de 8 de outubro. 

• Projeto de Resolução n.º 246/XI: Contabilização do tempo 

de serviço dos Técnicos Superiores das Áreas de 

Diagnóstico e Terapêutica do Serviço Regional de Saúde. 

• Projeto de Resolução n.º 100/XI: Recomenda ao Governo 

Regional que proceda ao pagamento em atraso relativo ao 

descongelamento da progressão das carreiras da 

Administração Pública Regional. 

Enquadramento legal em 

vigor na RAA, sobre o tema 

em apreço: 

A pesquisa legislativa efetuada sobre o tema não apresenta 

resultados relevantes para a presente iniciativa. 

Enquadramento legal em 

vigor na RAM, sobre o tema 

em apreço: 

• Decreto Legislativo Regional n.º 10/2021/M, de 17 de 

maio: Procede à primeira alteração ao Decreto Legislativo 

Regional n.º 8/2019/M, de 6 de agosto, que estabelece as 

regras e procedimentos a serem adotados pelo Serviço de 

Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM — 

SESARAM, EPERAM — no âmbito do processo de 

descongelamento das carreiras dos técnicos superiores 

das áreas de diagnóstico e terapêutica. 

• Decreto Legislativo Regional n.º 8/2019/M, de 6 de agosto: 

estabelece as regras e procedimentos a serem adotados 

pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, 

EPERAM — SESARAM, EPERAM — no âmbito do 

processo de descongelamento das carreiras dos técnicos 

superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica. 

http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3159
http://base.alra.pt:82/iniciativas/publicacao/XIPPjR247.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/publicacao/XIPPjR247.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/publicacao/XIPPjR247.pdf
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3158
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/2884
https://files.dre.pt/1s/2021/05/09500/0002300025.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/05/09500/0002300025.pdf
https://files.dre.pt/1s/2019/08/14900/0004200045.pdf
https://files.dre.pt/1s/2019/08/14900/0004200045.pdf
https://files.dre.pt/1s/2019/08/14900/0004200045.pdf
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Enquadramento legal 

nacional em vigor sobre o 

tema em apreço: 

• Lei n.º 34/2021, de 8 de junho: Altera 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. 

• Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro: Aprova a Lei de Bases 

da Saúde. 

• Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro: 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. 

• Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro: Orçamento do 

Estado para 2018. - (artigo 18.º). 

• Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de agosto: Estabelece o 

regime da carreira especial de técnico superior das áreas 

de diagnóstico e terapêutica. 

• Decreto-Lei n.º 110/2017, de 31 de agosto: Define o 

regime legal da carreira aplicável aos técnicos superiores 

das áreas de diagnóstico e terapêutica, em regime de 

contrato de trabalho nas entidades públicas empresariais 

e nas parcerias em saúde, em regime de gestão e 

financiamento privados, integradas no Serviço Nacional de 

Saúde. 

• Decreto-Lei n.º 564/99, de 21 de dezembro: Estabelece o 

estatuto legal da carreira de técnico de diagnóstico e 

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/34-2021-164798789
https://files.dre.pt/1s/2019/09/16900/0005500066.pdf
https://files.dre.pt/1s/2019/02/02900/0102101023.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2017-114425596
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2017-114425596-114430797
https://files.dre.pt/1s/2017/08/16800/0524405249.pdf
https://files.dre.pt/1s/2017/08/16800/0524005244.pdf
https://files.dre.pt/1s/1999/12/295a00/90839100.pdf
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terapêutica. – REVOGADO pelo Decreto-Lei n.º 111/2017, 

de 31 de agosto. 

Legística / Análise técnico-

jurídica da iniciativa: 

Da análise técnica efetuada à iniciativa em apreço, em 

conjugação com os diplomas citados nas remissões, importa 

referir:  

• As regras de transição dos trabalhadores integrados na 

carreira prevista no Decreto-Lei n.º 564/99, de 21 de 

dezembro, bem como o reposicionamento remuneratório, 

estão estabelecidos no regime aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 25/2019, de 11 de fevereiro,  com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 34/2021, de 8 de junho,  de acordo 

com os princípios e regras consagrados na Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho.  .  

• O EPARAA define no n.º 2 do artigo 127.º que as bases e 

regimes das carreiras são os definidos por lei para a 

administração pública do Estado.  

• O estatuto legal da carreira de técnico de diagnóstico e 

terapêutica estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 564/99, de 

21 de dezembro, foi integralmente revogado pelo n.º 1 do 

artigo 22.º do 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. Porém o 

n.º 2 do citado artigo, prevê a continuidade da aplicação, 

com as necessárias adaptações e até regulação das 

matérias que carecem de regulamentação, do regime 

anteriormente previsto no Decreto-Lei n.º 564/99, de 21 de 

dezembro. 

• O artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de agosto, 

prevê que a avaliação de desempenho dos trabalhadores 

integrados na carreira especial de TSDT rege-se por 

https://files.dre.pt/1s/1999/12/295a00/90839100.pdf
https://files.dre.pt/1s/1999/12/295a00/90839100.pdf
https://files.dre.pt/1s/2019/02/02900/0102101023.pdf
https://files.dre.pt/1s/2019/02/02900/0102101023.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/34-2021-164798789
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2014-57466875
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2014-57466875
https://files.dre.pt/1s/1999/12/295a00/90839100.pdf
https://files.dre.pt/1s/1999/12/295a00/90839100.pdf
https://files.dre.pt/1s/2017/08/16800/0524405249.pdf
https://files.dre.pt/1s/2017/08/16800/0524405249.pdf
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sistema de avaliação adaptado do SIADAP. Na Região, o 

SIADAP foi adaptado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 

41/2008/A, de 27 de agosto, que definiu o SIADAPRA.  

• O anterior sistema de avaliação do desempenho, contido 

no n.º 3 do artigo 29.º  do Decreto-Lei n.º 564/99, de 21 de 

dezembro,  prevê a não consideração do período avaliativo 

para efeitos de progressão e promoção na carreira no caso 

de avaliação negativa. Assim, a atribuição de pontuação 

negativa nos casos de avaliação negativa, conforme 

consta na alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º da proposta, é 

contrário ao estatuído e viola o princípio da não 

retroatividade da lei, consagrado no artigo 12.º do Código 

Civil. 

 

O Orçamento do Estado para o ano de 2018 aprovado pela 

Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, prevê no seu artigo 

18.º o processo de descongelamento para os titulares dos 

cargos e demais pessoal identificado no n.º 9 do artigo 2.º da 

Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, (onde se inclui a 

presente carreira) e fixou regras a verificar, assim: 

• O n.º 2 do artigo 18.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de 

dezembro, prevê a atribuição de um ponto aos 

trabalhadores que não tenham sido avaliados, contrário ao 

estabelecido no n.º 1 do artigo 3.º da proposta. 

• O n.º 3 do artigo 18.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de 

dezembro, prevê a atribuição de um ponto por cada ano 

aos trabalhadores que tenham sido avaliados com base 

em sistemas de avaliação de desempenho sem 

diferenciação por mérito, por forma a garantir a equidade 

entre trabalhadores, contrário ao estabelecido no artigo 3.º 

da proposta. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-legislativo-regional/2008-107749805
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-legislativo-regional/2008-107749805
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-34569575-180110308
https://files.dre.pt/1s/1999/12/295a00/90839100.pdf
https://files.dre.pt/1s/1999/12/295a00/90839100.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2017-114425596-114430797
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/75-2014-56747377
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• O n.º 13 do artigo 18.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de 

dezembro, indica que os atos praticados em violação ao 

disposto neste mesmo artigo são nulos e fazem incorrer os 

seus autores em responsabilidade civil, financeira e 

disciplinar. 

• O disposto no artigo 7.º da presente proposta não 

prevalece sobre  leis base ou leis de valor reforçado, como 

é o caso concreto da Lei n.º 114/2017, confirmado no seu 

artigo 2.º (Valor reforçado), sob pena de ilegalidade, por 

força da alínea b) do artigo 281.º da Constituição da 

República Portuguesa. 

Outras considerações: Em face da informação disponível, não é possível quantificar 

os encargos resultantes da aprovação da presente iniciativa. 

Importa, no entanto, referir que, sendo o proponente o 

Governo Regional, está salvaguardado o cumprimento do 

plasmado no n.º 2 do artigo 45.º do EPARAA e n.º 2 do artigo 

167.º da CRP. 

 

Elaborada por: Sónia Nunes, Érico Capelo, Jorge Silveira, Lisete Vargas e Carlos Viveiros 

Data: 23/06/2022 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2017-114425596-114430797
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2020-152803680-152773713

