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FUNÇÃO PÚBLICA

Reestruturação 
da função pública 
vai ter limites 
às progressões

Modernizar o Estado passa, para o Governo, por uma 
reorganização da função pública com critérios actuais. 
E tendo em conta o impacto orçamental dos salários

São José Almeida

A 
adopção de novos crité-

rios para a promoção na 

carreira dos funcionários 

públicos, que podem pôr 

fi m a progressões automá-

ticas, deverá fazer parte 

da reestruturação de carreiras que 

o Governo está a preparar, soube o 

PÚBLICO junto de um responsável 

governamental.

O Governo quer que as carreiras 

da função pública passem a obede-

cer a critérios que passam por uma 

limitação às progressões na carreira. 

“É preciso mais gestão de recursos 

humanos, com uma nova lógica, atra-

vés de prémios e promoções e não 

apenas uma lógica de progressões 

automáticas”, explicou ao PÚBLICO 

o mesmo responsável governamen-

tal, acrescentando que a reestrutu-

ração das carreiras da função públi-

ca terá de ter em conta “o impacto 

orçamental”.

A estratégia do Governo tem um 

prossuposto: a promoção e progres-

são na carreira pressupõe mais des-

pesa — e a necessidade de controlar 

a despesa do Estado com salários 

não vai desaparecer tão cedo. Dito 

de outra forma: até agora o que o 

Governo fez foi repor os salários do 

Estado aos níveis de 2009, mas estes 

não poderão disparar. Pelo que uma 

reestruturação de carreiras deverá 

levar à alteração dos actuais critérios 

(introduzidos pelo primeiro Governo 

de José Sócrates), que fez depender 

a progressão automática da avalia-

ção. Foram então criadas duas vias 

de promoção: uma obrigatória/auto-

mática, em que a progressão se dava 

com a acumulação de dez pontos na 

avaliação. A outra, gestionária, que 

dependia da avaliação e decisão do 

responsável pelo serviço (mas com 

quotas a limitar a progressão).

Assumida como uma das vertentes 

da reforma do Estado que o Governo 

está a pôr em curso e que inclui a 

descentralização, a simplifi cação e 

a modernização administrativas, a 

reestruturação da função pública de-

verá ser negociada com os partidos 

de esquerda que apoiam o Governo, 

bem como com os sindicatos, para 

entrar em vigor no Orçamento do 

Estado para 2018.

Ainda que com um alcance mais 

amplo, esta reestruturação engloba 

medidas já anunciadas e negociadas 

com o BE e o PCP, como a integração 

dos trabalhadores precários nos qua-

dros da Administração Pública.

O Estado hoje
O Governo optou por analisar o 

problema de forma alargada e par-

tir para uma reestruturação global 

das carreiras da função pública, 

por considerar não ser possível 

descongelar carreiras e integrar os 

precários mantendo os quadros do 

Estado tal como estão hoje em dia. 

E acreditando que a libertação ou 

descongelamento das carreiras tem 

de ser feita tendo em conta a lógica 

das necessidades do Estado hoje.

De acordo com as informações 

recolhidas pelo PÚBLICO, o pro-

blema é que não há nenhuma re-

estruturação global e profunda de 

carreiras na função pública desde 

o fi nal do segundo Governo de Ca-

vaco Silva, quando em 1990/91, a 

então secretária de Estado do Or-

çamento, Manuela Ferreira Leite, 

procedeu a uma reforma da organi-

zação dos trabalhadores do Estado.

Depois disso, houve uma rees-

truturação que criou três carreiras 

gerais, levada a cabo pelo secretá-

rio de Estado da Administração Pú-

blica, João Figueiredo, no primeiro 

Governo de José Sócrates. Antes 

disso apenas houve alterações sec-

toriais — como as feitas pelo mi-

Se descongelasse 
simplesmente as 
carreiras, o Governo 
socialista teria um 
“rombo” imediato 
nas despesas com 
pessoal. A solução 
passa por mudar 
as regras das 
promoções em 2018
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nistro da Educação de Guterres, 

Guilherme d’Oliveira Martins, ou a 

desencadeada pelo ministro da Ad-

ministração Interna, Jorge Coelho.

A este longo período de mais de 

25 anos sem nenhuma moderniza-

ção global e de fundo das carreiras, 

acresce um outro problema: é que 

tem havido sucessivas fusões de or-

ganismos e de departamentos no Es-

tado, desde o primeiro Governo de 

José Sócrates (com o PRACE), pas-

sando pelo de Passos Coelho (com 

o Premac). E essa fusão faz com que 

não se possa apenas descongelar a 

progressão na carreira, já que hou-

ve quadros de pessoal que simples-

mente desapareceram.

Por outro lado, a integração dos 

precários tem de ser feita de acordo 

com a lógica e as necessidades admi-

nistrativas do Estado hoje e muitas 

das funções que desempenham não 

têm qualquer respaldo na moldura 

de carreiras tal como foram desenha-

das há um quarto de século. Logo, a 

integração dos precários obedecerá 

à necessidade de desempenharem 

funções permanentes, mas tendo em 

conta as carreiras necessárias ao ac-

tual funcionamento dos serviços.

A estes problemas acresce um ou-

tro que ajuda a tornar mais complexa 

a reestruturação da função pública: a 

descentralização. Isto porque o dese-

nho sobre o futuro das carreiras terá 

de ter em conta também os serviços 

que passam para os municípios, ou 

seja, que integrarão a administração 

local e deixarão a central.

Congeladas em excesso
O responsável governativo ouvido 

pelo PÚBLICO assumiu que este ob-

jectivo do Governo de reestruturar 

as carreiras “vai ser difícil, pois a 

pressão é grande devido ao facto de 

as carreiras estarem congeladas há 

tanto tempo”. Razão pela qual “há 

prejuízos irreversíveis para quem 

tem mais de 50 anos e já não terá 

tempo de atingir o topo”.

É que, além de não serem reestru-

turadas há 25 anos, as carreiras es-

tão praticamente congeladas desde 

o Governo de Durão Barroso (2003-

2005), quando Manuela Ferreira Lei-

te era ministra das Finanças. Desde 

então, só houve um ano em que elas 

foram descongeladas, em 2009, pelo 

Governo Sócrates.

O mesmo responsável salienta que 

a valorização das carreiras da função 

pública é para o Governo “uma com-

ponente fundamental da reforma do 

Estado”. Presente na decisão do exe-

cutivo de avançar com esta reestrutu-

ração está a necessidade de “tornar 

a função pública atractiva e tornar 

estimulante ser funcionário público 

e ter perspectiva de carreira”. Caso 

contrário, “a função pública deixará 

de ser atractiva para chamar gente fa-

ce ao mercado”. Isto num momento 

em que o Estado já é pouco atracti-

vo, acrescenta o mesmo responsável: 

“Há imensas áreas novas em que não 

há carreiras com competitividade 

com o mercado, como, por exem-

plo a informática.”

Assumindo que o que mais o “tem 

impressionado” enquanto respon-

sável público é perceber as conse-

quências que “a crise provocou nos 

funcionários públicos”, conclui: “Há 

um enorme grau de desmotivação e 

de descapitalização humana dos ser-

viços. É aterrador. A média etária é 

altíssima, com gente que em mais de 

metade da sua carreira no Estado a 

viu congelada e sofreu uma desvalo-

rização e uma estigmatização sociais 

muito grandes.”

Daí que frise que o Governo tem já 

posto em prática um novo olhar so-

bre a função pública com o objectivo 

de a dignifi car. E avança com o exem-

plo da nomeação da nova direcção 

da Cresap — Comissão de Recruta-

mento e Selecção para a Administra-

ção Pública. “A direcção da Cresap é 

toda composta por altos quadros da 

função pública, a começar pela presi-

dente, Maria Neves Murta Ladeira”, 

que foi secretária-geral do Ministério 

das Finanças e antes subdirectora ge-

ral do Instituto de Informática, presi-

dente do conselho de administração 

do Instituto das Tecnologias de Infor-

mação na Justiça e directora-geral do 

Serviço de Informática do Ministério 

da Justiça.

sao.jose.almeida@publico.pt

A 
reestruturação da Admi-

nistração Pública que o 

Governo prepara vai mais 

longe do que prevêem os 

acordos de entendimento 

político-governativo assi-

nados pelo PS com o BE, o PCP e o 

PEV a 10 de Novembro de 2015 e que 

estão na base da maioria de esquer-

da que garante o apoio parlamentar 

ao Governo socialista liderado por 

António Costa.

A ideia de descongelar as carrei-

ras da função pública surge, origi-

nalmente, na Agenda para a Déca-

da apresentada por António Costa 

como moção de estratégia global 

da sua liderança ao Congresso do 

PS, em Novembro de 2014. Nesse 

documento lê-se a promessa de 

“eliminar os obstáculos jurídicos 

à evolução dos trabalhadores nas 

suas carreiras e à atribuição de 

prémios de desempenho, man-

tendo somente as condicionan-

tes que resultam das capacida-

des orçamentais dos serviços”.

Esta ideia foi transposta para 

o Programa de Governo, onde fi -

cou decidido “iniciar em 2018 o 

processo de descongelamento das 

Acordos com BE, 
PCP e PEV não iam tão longe

carreiras e de limitação das perdas 

reais de remuneração que deve-

rão ser avaliadas tendo em conta 

o impacto transversal de algumas 

carreiras em vários programas or-

çamentais”.

E foi a 25 de Outubro de 2016, 

no debate parlamentar do Orça-

mento do Estado para 2017, que 

a esquerda questionou o ministro 

das Finanças sobre o descongela-

mento de carreiras e promoções 

no Estado. Mário Centeno não 

fugiu à questão e admitiu que o 

assunto estava a ser estudado, con-

siderando da “máxima importân-

cia” resolver o “maior fl agelo da 

Administração Pública”. E frisou 

que esse era um compromisso as-

sumido no Programa de Estabili-

dade e Crescimento.

Nos textos dos entendimentos 

assinados pelo Governo com o BE, 

o PCP e o PEV surgem algumas 

medidas relativas à função públi-

ca que respeitam a reposições de 

rendimentos já efectuadas. Mas há 

compromissos ainda por cumprir 

relativos aos trabalhadores do Es-

tado e que constam de forma idên-

tica nos três entendimentos.

Essas questões são, em suma, as 

seguintes: o “combate decidido à 

precariedade”, o “fi m do regime 

de requalifi cação/mobilidade espe-

cial”, o “cumprimento do direito à 

negociação colectiva na Adminis-

tração Pública”. Neste momento, 

está já no Parlamento uma propos-

ta de lei sobre requalifi cação.

Em nenhum ponto dos acor-

dos existe qualquer referência 

a descongelamento de carreiras 

e apenas aparece a expressão 

“descongelamento” em rela-

ção aos salários da função pú-

blica, o que está já cumprido.

Os pontos dos acordos entre PS, 

BE, PCP e PEV que permanecem 

por realizar, no que se refere a tra-

balhadores do Estado, são assim 

uma parte apenas do que pode 

estar em causa numa reestrutura-

ção de carreiras da função públi-

ca em preparação pelo Governo. 

São José Almeida
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para esta reforma
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atractiva e ter uma 
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FUNÇÃO PÚBLICA

PERGUNTA E RESPOSTA

As progressões na carreira 
estão proibidas?
Há vários anos que os 
trabalhadores do Estado 
estão impedidos de progredir 
na carreira, mesmo que 
cumpram os requisitos 
previstos na lei. As progressões 
foram congeladas ainda em 
2010 num dos pacotes de 
austeridade anunciados pelo 
governo de José Sócrates 
e, no Orçamento do Estado 
(OE) para 2011, a medida foi 
reforçada com a proibição de 
valorizações remuneratórias 
logo a partir de Janeiro desse 
ano. Essa proibição tem sido 
renovada todos os anos e o 
compromisso do Governo, 
assumido no OE para 2017, é 
repor as progressões a partir 
de 2018.
Essas alterações são 
automáticas?
A Lei dos Vínculos, Carreiras 
e Remunerações, publicada 
em 2008, prevê dois tipos de 
progressões — as obrigatórias 
e as gestionárias — e ambas 
dependem das notas obtidas 
pelos funcionários públicos na 
avaliação do seu desempenho. 
Essas notas, por seu lado, estão 
sujeitas a quotas.
Como funcionam as 
progressões obrigatórias?
A progressão obrigatória 
ocorre quando o trabalhador 
acumulou dez pontos na sua 
avaliação de desempenho. 
Esses pontos são contados da 
seguinte forma: seis pontos 
por cada nota máxima, 
quatro pontos por cada nota 
imediatamente inferior à 
máxima, dois pontos pela nota 
inferior à anterior e dois pontos 
negativos por cada nota 
correspondente ao nível mais 
baixo da avaliação. Embora as 
progressões estejam proibidas, 
os trabalhadores continuam a 
acumular pontos na avaliação e 
quando as progressões forem 
descongeladas poderão ver 
a sua posição remuneratória 

alterada, caso já tenham os dez 
pontos necessários.
E as gestionárias?
Estas progressões abrangem 
os trabalhadores que no 
ano anterior tiveram nota 
máxima na avaliação de 
desempenho, que tiveram 
duas avaliações seguidas 
com notas imediatamente 
inferiores à máxima ou três 
anos seguidos com notas de 
desempenho inferiores às 
anteriores, desde que tenham 
sido positivas. Apesar de 
estarem ligadas à avaliação, 
essas progressões só podem 
ocorrer se o dirigente reservar 
parte do orçamento do serviço 
para esse fim. Se a verba se 
esgotar, os trabalhadores, 

mesmo que reúnam as 
condições, não podem 
progredir.
Por que é que os governos têm 
adiado o descongelamento das 
progressões?
Embora as carreiras estejam 
congeladas, a avaliação de 
desempenho continua a produzir 
efeitos e os trabalhadores 
foram acumulando pontos que 
dão acesso a novas posições 
remuneratórias. Uma parte 
significativa dos funcionários 
públicos já tem os dez pontos 
necessários para beneficiar das 
progressões obrigatórias, o 
que se traduzirá num aumento 
repentino das despesas com 
pessoal.

Em Novembro do ano 

passado, no final de uma reunião 
com a secretária de Estado 
da Administração Pública, os 
sindicatos alertaram que o 
Governo estaria a preparar-
se para alterar o sistema de 
avaliação de desempenho dos 
funcionários públicos (SIADAP), 
receando que houvesse 
também uma reformulação 
das regras de progressão na 
carreira, impedindo que o 
descongelamento abranja a 
generalidade dos funcionários.
Os prémios de desempenho 
também estão congelados?
Genericamente, sim. Mas desde 
2015, as leis do Orçamento 
do Estado prevêem que 
possam ser atribuídos, com 
carácter excepcional, prémios 

de desempenho com o 
limite máximo de 2% dos 
trabalhadores do serviço, 
tendo como referência a última 
avaliação de desempenho 
efectuada — e desde que 
não haja aumento global 
da despesa com pessoal 
na entidade em que aquela 
atribuição tenha sido decidida.  
Quando foi a última vez 
que houve uma revisão das 
carreiras na função pública?
Em 2008, com a Lei dos 
Vínculos, Carreiras e 
Remunerações, o Governo 
socialista de José Sócrates 
determinou a integração de 
várias carreiras e categorias 
dispersas em apenas três 
carreiras gerais: técnico 
superior, assistente técnico 
e assistente operacional. 
Todas as carreiras que não 
foram integradas deveriam 
ser revistas, algo que só 
aconteceu parcialmente, 
mantendo-se várias carreiras 
“subsistentes”. As carreiras 
especiais também deviam ter 
sido alvo de uma revisão, o que 
não aconteceu.
Têm sido criadas novas 
carreiras?
Sim. O Governo PDS/CDS 
criou duas carreiras especiais. 
Em Janeiro de 2015, anunciou 
que seria criada uma carreira 
especial para integrar os 
técnicos superiores da 
Direcção-Geral do Orçamento 
(DGO), da Direcção-Geral do 
Tesouro e Finanças (DGTF) e 
do Gabinete de Planeamento 
(GPEARI). A medida era 
justificada com a dificuldade 
em recrutar técnicos para 
aqueles organismos e com a 
exigência das funções, não 
compatível com uma carreira 
do regime geral. Em Junho, foi 
a vez da carreira especial para 
onde transitaram os técnicos 
superiores do Instituto 
Nacional de Estatística (INE) 
e implicava uma valorização 
salarial mínima de 52 euros.

Como funcionam as progressões nas carreiras da Administração Pública? E funcionam mesmo? Um guia para saber tudo
ADRIANO MIRANDA
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