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Assunto: Indefinição da categoria e ausência de carreira de ET 
 

 

 

 

 

Em primeiro lugar gostaríamos de agradecer a amabilidade e paciência que V. Ex.ª tem tido em todo este 

processo. 

 

A Comissão de Defesa dos Encarregados de Trabalhos tem vindo a solicitar a adopção de medidas 

legislativas com vista à integração dos Encarregados de Trabalhos nas carreiras técnica e técnica superior 

da função pública, tendo em conta as habilitações de que são titulares, com a salvaguarda da contagem de 

tempo de serviço prestado, e com a consequente extinção da categoria de ET. 

 

Contrariamente ao exposto no número 5, do parecer, e com a Ref 2004/1992/DRHFP, de 20/09/2004, sobre 

a Comissão de Defesa para uma Carreira para os Encarregados de Trabalhos, onde embora as 

especificidades da carreira estejam traduzidas no disposto no n.º 6 do art.º ( do DL 185/81 – execução de 

trabalhos de campo e técnicas laboratoriais, é impossível distinguir o conteúdo funcional desta carreira e da 

carreira técnica superior e técnica. 

 

Os Encarregados de Trabalho, na prática, são responsáveis, designadamente, pela implementação e 

validação de técnicas laboratoriais, participação em projectos de investigação, na apresentação de soluções 

técnicas, desenvolvimento de novas ferramentas, (tecnologias de informação e comunicação), 

implementação de sistemas de qualidade, análise critica de relatórios técnicos, elaboração de manuais de 

apoio a actividades de laboratório, gestão de instalações, apoio a actividades científicas, pedagógicas, de 

investigação, formação ou avaliação. 
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Ora, do exposto resulta que, os encarregados de trabalho, no exercício das suas funções têm ampla 

autonomia e responsabilidade, claro que sob a supervisão dos docentes, mas não resumem a sua 

actividade a um trabalho de mera execução.  

 

Trata-se efectivamente de funções de âmbito especializado executadas com autonomia e responsabilidade 

requerendo como formação básica um curso superior, funções que se integram na caracterização genérica 

do conteúdo funcional das carreiras técnica superior ou técnica, (Mapa I, anexo ao DL 248/85 de 15 de 

Julho). 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Pela Mesa da Comissão de Defesa de uma Carreira para os Encarregados de Trabalhos: 
 
Maria João Carneiro Madureira – ISEP/Porto 
Sandra Gambôa – ESAC/Coimbra 
Carlos Miguel Soares da Silva – ISEP/Porto 
Fernando Jorge Rebelo – ESTV/Viseu 
Isabel Maria Nunes Barraca – ISEC/Coimbra 
Gustavo Filipe Lopes Correia Pinto – ISEP/Porto 
 
Sérgio Nuno de Matos Branco – ESACB/Castelo Branco 
(e-mail: sbranco@esa.ipcb.pt  Telemóvel: 917357260) 


