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NOTA TÉCNICA  

 

Projeto de Lei n.º 133/XIV/1.ª (ILC) 

Procede à segunda alteração ao regime da carreira especial de técnico superior 

das áreas de diagnóstico e terapêutica - Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 Agosto -, 

à primeira alteração do regime legal da carreira aplicável aos técnicos superiores 

das áreas de diagnóstico e terapêutica, doravante designada TSDT, em regime de 

contrato de trabalho - Decreto-Lei n.º 110/2017, de 31 de Agosto - e à primeira 

alteração ao 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, que regulamenta o primeiro - Decreto-Lei n.º 

25/2019, de 11 de Fevereiro 
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I. Análise da iniciativa  

 

• A iniciativa  

Na extensa exposição de motivos da iniciativa em apreço os seus autores referem que 

a carreira de Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) foi precedida pela 

pretérita carreira de Técnico Diagnóstico e Terapêutica (TDT), com uma estrutura 

própria de a uma carreira técnica, sem correspondência com as carreiras técnicas 

superiores, as quais a lei identifica como sendo de grau de complexidade igual a 3. 

 

A carreira de TDT tinha cinco categorias, sendo que a primeira categoria começava na 

posição remuneratória de € 1020,06, ao passo que nas carreiras técnicas superiores a 

primeira posição remuneratória correspondia a € 1201,48. 

 

No entanto, com a conclusão do processo de Bolonha todas as profissões incluídas na 

carreira de TDT passaram a impor a conclusão de uma licenciatura, ou seja, passaram 

a corresponder a uma carreira de grau de complexidade igual a 3, sem que a sua 

estrutura remuneratória tivesse qualquer conexão com as novas exigências. 

 

Mencionam ainda que «A 1 de janeiro de 2009, com a entrada em vigor da Lei n.º 12-

A/2008, de 27 de fevereiro, criou-se a tabela remuneratória única e o regime de contrato 

de trabalho em funções públicas, que determinava a revisão de todas as carreiras 

especiais por forma a serem convertidas, com respeito pela nova legislação em vigor, 

em carreiras especiais ou para serem absorvidos em carreiras gerais.» 

 

Consequentemente, a pretérita carreira de TDT deveria ter sido revista no prazo de 180 

dias úteis a contar do dia 1 de janeiro de 2009, nos termos do artigo 101.º da Lei n.º 12-

A/2008, de 27 de fevereiro. Todavia, somente foi revista pelo Decreto-Lei n.º 111/2017, 

de 31 de agosto. 

 

De facto, o Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de agosto, veio instituir o regime legal da 

carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica (TSDT) e 

os respetivos requisitos de habilitação profissional. 

https://dre.pt/application/file/a/468709
https://dre.pt/application/file/a/468709
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/119405075/202002281605/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/119405075/202002281605/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
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Segundo os proponentes, «Muito embora, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do 

mencionado diploma, a carreira de TDT tenha sido extinta, a verdade é que a transição 

dos trabalhadores integrados na anterior carreira para a carreira especial de TSDT não 

ocorreu com a entrada em vigor deste diploma, que, por sua vez, relegou a definição 

das regras de transição e do regime remuneratório para diploma futuro, nos termos do 

n.º 2 do mesma norma.» 

 

Não obstante os prazos e metas estabelecidas em negociação sindical, o diploma de 

transição da carreira de TDT para a atual de TSDT somente foi aprovado em fevereiro 

de 2019, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, 

mantendo os trabalhadores integrados numa carreira com uma estrutura de progressão 

e de remuneração sem qualquer correspondência ao grau de complexidade 3, 

reconhecido nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de agosto. 

 

Os autores sustentam que «A sucessão destes regimes conduziu ao resultado ilegal e 

perverso de uma parte destes trabalhadores terem sofrido o processo de 

descongelamento na pretérita carreira de TDT e na estrutura remuneratória antiga, com 

regras diferentes de instituição para instituição e com a agravante de um grande número 

desses procedimentos de descongelamento, a esta data, não se encontrarem 

concluídos ou sequer iniciados. O referido resultado é ilegal, uma vez que estes 

trabalhadores foram descongelados numa carreira e tabela remuneratória 

expressamente revogada pelo mencionado Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de agosto, 

que criou a nova carreira de TSDT.»  

 

O referido resultado é ilegal e perverso porque a realidade do descongelamento criou e 

poderá ainda criar situações de manifesta injustiça e de violação do princípio da 

igualdade, tanto mais se considerarmos que o facto de o descongelamento ocorrer na 

pretérita carreira ter como consequência primordial o facto de a grande maioria dos 

trabalhadores, com 10, 15, 20 ou mais anos de serviço, ter transitado para uma posição 

remuneratória na carreira antiga, cujos valores remuneratórios são mais baixos que os 

atuais, o que implicará que a transição da grande maioria dos profissionais para a 1.ª 

posição remuneratória da categoria de base da nova carreira de TSDT. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/119386283/details/maximized?p_p_auth=kf5gZTyK
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O quadro comparativo que segue em anexo ilustra bem as alterações propostas no 

projeto de lei sub judice. 

 

• Enquadramento jurídico nacional 

O Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de agosto (consolidado), estabelece o regime legal 

da carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e de terapêutica, 

doravante designada TSDT, e os requisitos de habilitação profissional (cfr. artigo 1.º). 

Consequentemente, o novo regime jurídico criado pelo decreto-lei identificado revogou, 

nos termos do artigo 22.º, n.º 1, o edifício normativo resultante do Decreto-Lei n.º 564/99, 

de 21 de dezembro (consolidado), que havia criado, por sua vez, o estatuto legal da 

carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica (cfr. artigo 1.º). A retirada da ordem 

jurídica do Decreto-Lei n.º 564/99, de 21 de dezembro, foi acompanhada por uma norma 

transitória, o artigo 22.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de agosto, que 

manteve aquele decreto-lei em vigor, com as necessárias adaptações, para todas 

aquelas matérias que, ao abrigo da nova legislação, carecessem de regulamentação e 

para as quais ainda não existisse, designadamente em matéria de tramitação dos 

procedimentos de recrutamento e seleção, avaliação do desempenho, normas de 

organização do tempo de trabalho, incluindo o regime de trabalho e condições da sua 

prestação e regime remuneratório. 

 

Com relevância para a matéria em apreço, dever-se-á igualmente referir que o Decreto-

Lei n.º 110/2017, de 31 de agosto, estabelece o regime legal da carreira aplicável aos 

TSDT 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, os respetivos requisitos de habilitação profissional e o 

percurso de progressão profissional e de diferenciação técnico-científica (cfr. artigo 1.º). 

 

Finalmente, somos ainda a mencionar o Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, 

que veio regular o número de posições remuneratórias das categorias da carreira 

especial TSDT e identificar os respetivos níveis da tabela remuneratória única (cfr. artigo 

1., n.º 1). Para além do mais, este último decreto-lei define também as regras de 

transição dos trabalhadores integrados na carreira de técnico de diagnóstico e 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/119401087/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/119405075/202002201027/73669448/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/119405075/202002201027/73669473/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34569575/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34569575/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/521/202002201035/203629/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/119405075/202002201027/73669473/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/119386283/details/maximized?p_p_auth=kf5gZTyK
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terapêutica, prevista no Decreto-Lei n.º 564/99, de 21 de dezembro, para a carreira 

especial de TSDT (cfr. artigo 1.º, n.º 2). 

 

A estrutura da carreira especial de TSDT encontra-se prevista no artigo 7.º do Decreto-

Lei n.º 111/2017, de 31 de agosto. De acordo com o preceito legal, a carreira especial 

de TSDT é pluricategorial e estrutura-se nas seguintes categorias: a) técnico superior 

das áreas de diagnóstico e terapêutica; b) técnico superior das áreas de diagnóstico e 

terapêutica especialista; c) técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica 

especialista principal1. 

 

A previsão anual do número de postos de trabalho no mapa de pessoal do 

correspondente serviço ou estabelecimento, referente à categoria de técnico superior 

das áreas de diagnóstico e terapêutica especialista, é determinada em função do 

conteúdo funcional daquela categoria e da estrutura orgânica do respetivo serviço ou 

estabelecimento de saúde, não podendo exceder 50% do número total de postos de 

trabalho correspondentes aos da categoria de técnico superior das áreas de diagnóstico 

e terapêutica2. 

 

No que diz respeito à categoria de técnico superior das áreas de diagnóstico e 

terapêutica especialista principal, a previsão anual do número de postos de trabalho no 

mapa de pessoal do correspondente serviço ou estabelecimento é determinada em 

função do conteúdo funcional daquela categoria e da estrutura orgânica do respetivo 

serviço ou estabelecimento de saúde, não podendo exceder 30% do número total de 

postos de trabalho correspondentes aos da categoria de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica especialista3. As percentagens máximas mencionadas podem 

ser ultrapassadas mediante despacho dos membros do Governo responsáveis pelas 

áreas das finanças, da Administração Pública e da saúde, sob proposta fundamentada 

 
1 O artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 110/2017, de 31 de agosto, tem o mesmo conteúdo normativo. 

2 O artigo 6.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 110/2017, de 31 de agosto, tem o mesmo conteúdo normativo. 

3 O artigo 6.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 110/2017, de 31 de agosto, tem o mesmo conteúdo normativo. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34569575/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/119405075/202002201027/73669455/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/home/-/dre/108079189/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/108079189/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/108079189/details/maximized
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do serviço ou estabelecimento de saúde interessado e parecer favorável da 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.4 

 

Relativamente à avaliação de desempenho, dispõe o artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 

111/2017, de 31 de agosto, que a avaliação de desempenho dos trabalhadores 

integrados na carreira especial de TSDT rege-se por sistema de avaliação adaptado do 

SIADAP, a aprovar por portaria. 

 

No que concerne a transição para a carreira especial de TSDT por parte dos 

profissionais integrados na carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica5, o artigo 

20.º do Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de agosto, estatui que essa transição far-se-á 

nos termos a definir no diploma que estabelece o regime remuneratório aplicável à 

respetiva carreira 6 , permanecendo os trabalhadores na categoria que detêm e 

continuando sujeitos ao mesmo conteúdo funcional. Ademais, prevê a norma jurídica 

que, na transição para a carreira especial de TSDT, os trabalhadores são 

reposicionados de acordo com o regime jurídico estabelecido no artigo 104.º da Lei n.º 

12-A/2008, de 27 de fevereiro («Estabelece os regimes de vinculação, de carreiras e de 

remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas»), mantido em vigor 

pela alínea c) do n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pelas 

Leis n.os 84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, de 20 de junho, 42/2016, de 28 de dezembro, 

e 25/2017, de 30 de maio. 

 

As posições remuneratórias, bem como a identificação dos correspondentes níveis 

remuneratórios da tabela remuneratória única da carreira especial de TSDT, constam 

do Anexo I7 ao Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, do qual faz parte integrante 

(cfr. artigo 2.º, n.º 1). Na categoria de técnico superior das áreas de diagnóstico e 

terapêutica são criadas as posições remuneratórias complementares a que 

 
4 O artigo 6.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 110/2017, de 31 de agosto, tem o mesmo conteúdo normativo. 

5 Prevista e regulada no revogado Decreto-Lei n.º 564/99, de 21 de dezembro. 

6 Previsto e regulado no Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro. 

7  Consultar o anexo I do Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, na seguinte ligação: 

https://dre.pt/application/conteudo/119386283.  

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/119405075/202002201027/73669469/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/119405075/202002201027/73669471/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/119405075/202002201027/73669471/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981196/202002201210/73463732/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/119386283/details/maximized?p_p_auth=kf5gZTyK
https://dre.pt/home/-/dre/108079189/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34569575/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/119386283/details/maximized?p_p_auth=kf5gZTyK
https://dre.pt/application/conteudo/119386283
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correspondem os níveis remuneratórios constantes do Anexo II8 ao mesmo Decreto-Lei 

n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, do qual faz igualmente parte integrante (cfr. artigo 2.º, 

n.º 2). Nos termos do artigo 2.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, 

todos os trabalhadores que transitem para a categoria de técnico superior da área de 

diagnóstico e terapêutica e constem da 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, podem vir a ser posicionados, verificados os 

requisitos legais, nas posições remuneratórias complementares. Por fim, referir que a 

alteração da posição remuneratória na categoria efetua-se nos termos previstos no 

artigo 156.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (cfr. artigo 2.º, 

n.º 5, do Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro). 

 

No que diz respeito às regras de transição dos trabalhadores integrados na carreira de 

técnico de diagnóstico e terapêutica, prevista no Decreto-Lei n.º 564/99, de 21 de 

dezembro, para a carreira especial de TSDT, dispõe o artigo 3.º, n.º 1, do Decreto-Lei 

n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, que aqueles trabalhadores transitam para a carreira 

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

seguintes: 

 

a) Transitam para a categoria de técnico superior das áreas de diagnóstico e 

terapêutica especialista os trabalhadores que sejam titulares da categoria de 

técnico especialista de 1.ª classe; 

b) Transitam para a categoria de técnico superior das áreas de diagnóstico e 

terapêutica os restantes trabalhadores. 

 

Acresce que, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do mesmo diploma legal, o tempo de 

serviço a considerar para efeitos de recrutamento para integração na categoria superior 

será contado nos seguintes termos: 

 

 
8  Consultar o Anexo I do Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, na seguinte ligação: 

https://dre.pt/application/conteudo/119386283.  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/119386283/details/maximized?p_p_auth=kf5gZTyK
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/119386283/details/maximized?p_p_auth=kf5gZTyK
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/119386283/details/maximized?p_p_auth=kf5gZTyK
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981196/202002201210/73463737/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/57466875/view?w=2019-01-14
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34569575/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34569575/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/application/conteudo/119386283
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a) Para efeitos de recrutamento para a categoria de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica especialista principal, releva o tempo de serviço 

prestado na categoria de técnico especialista de 1.ª classe; 

b) Para efeitos de recrutamento para a categoria de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica especialista, releva o tempo de serviço prestado nas 

categorias de técnico de 2.ª classe, técnico de 1.ª classe, técnico principal e 

técnico especialista. 

 

Na transição para a carreira especial de TSDT, como resulta do n.º 3 do artigo 20.º do 

Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de maio, o reposicionamento remuneratório dos 

trabalhadores é realizado de acordo com o regime estabelecido 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. artigo 4.º, n.º 1, do Decreto-

Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro). Todavia, segundo o artigo 4.º, n.º 2, do Decreto-Lei 

n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, nos casos em que a remuneração base a que os 

técnicos de diagnóstico e terapêutica tivessem direito fosse inferior ao montante 

pecuniário correspondente ao nível remuneratório da primeira posição da categoria para 

que, legalmente, devessem transitar, o pagamento dos acréscimos remuneratórios a 

que o trabalhador tinha direito era faseado nos seguintes termos: 

 

a) Entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2019, 50 %; 

b) Entre 1 de julho e 31 de agosto de 2019, 75 %; 

c) A partir de 1 de setembro de 2019, 100 %. 

 

Finalmente, o artigo 5.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, enquanto 

norma transitória, dispõe que, enquanto não se encontrar concluído o reposicionamento 

de todos os técnicos de diagnóstico e terapêutica, a entidade empregadora pública 

apenas pode propor aos candidatos aprovados em procedimentos concursais para o 

recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho para 

qualquer uma das categorias em que a carreira especial de TSDT se desenvolve, a 

remuneração mais baixa que, no correspondente período de faseamento, seja aplicável. 

 

 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/119405075/202002201027/73669471/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981196/202002201210/73463732/diploma/indice?p_p_state=maximized
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II. Enquadramento parlamentar 

 

• Iniciativas pendentes  

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se que, neste 

momento, não se encontram pendentes iniciativas legislativas ou petições sobre a 

matéria da iniciativa legislativa em apreciação.  

 

• Antecedentes parlamentares 

Salientam-se as seguintes iniciativas apresentadas na XIII legislatura, sobre esta 

matéria:  

• Apreciação Parlamentar n.º 115/XIII/4.ª (BE) - 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». 

Esta iniciativa caducou em 1 de outubro de 2019; 

 

• Apreciação Parlamentar n.º 123/XIII/4.ª (PCP) - Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11de 

fevereiro, que «Estabelece o número de posições remuneratórias das categorias 

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

e identifica os respetivos níveis da tabela remuneratória única. Define ainda as 

regras de transição dos trabalhadores integrados na carreira de técnico de 

diagnóstico e terapêutica, prevista no Decreto-Lei n.º 564/96, de 21 de 

dezembro, para a carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico 

e terapêutica»;»; 

Esta apreciação parlamentar caducou em 1 de outubro de 2019; 

 

• Apreciação Parlamentar n.º 125/XIII/4.ª (PSD) - Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 

de fevereiro, que «Estabelece o regime remuneratório aplicável à carreira 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43427
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43502
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43542
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especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, bem como 

as regras de transição dos trabalhadores para esta carreira». 

Esta iniciativa caducou em 1 de outubro de 2019; 

 

• Projeto de Resolução n.º 1607/XIII/3.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que 

conclua rapidamente o processo negocial da carreira de técnico superior de 

diagnóstico e terapêutica. 

Este projeto de resolução foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, CDS-PP e 

PAN, a abstenção do BE, PCP e PEV e os votos contra do PS e do Deputado não 

inscrito Paulo Trigo Pereira em 1 de fevereiro de 2019; 

 

• Projeto de Resolução n.º 1942/XIII/4.ª (PAN) - Planeamento de recursos 

humanos no setor da saúde. 

Esta iniciativa legislativa foi aprovada por unanimidade em 1 de fevereiro de 2019; 

 

• Projeto de Resolução n.º 2266/XIII/4.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que 

assegure a realização de um estudo prévio que permita avaliar os termos da 

revisão da carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e 

terapêutica. 

Esta iniciativa foi rejeitada em 19 de julho de 2019, com os votos contra do PS, BE, 

PCP e PEV, a abstenção do CDS-PP e do Deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira 

e os votos a favor do PSD e PAN. 

 

Regista-se que, na anterior legislatura, deu entrada na Assembleia da República a 

Petição n.º 595/XIII/4.ª (Joana Margarida da Fonseca Fernandes Madureira e outros) — 

Solicitam a apreciação parlamentar do Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, 

aplicável aos trabalhadores da carreira especial de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica —, subscrita por 12 670 cidadãos e já concluída.  

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42612
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43316
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43923
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13280
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III. Apreciação dos requisitos formais 

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

A iniciativa em apreciação foi apresentada por uma comissão representativa de 

cidadãos, ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição e do artigo 

118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR), que consagram o poder de 

iniciativa da lei. 

 

É subscrita por mais de 20 000 cidadãos eleitores, observando o disposto no n.º 1 do 

artigo 6.º da Lei n.º 17/2003, de 4 de junho, que regula a Iniciativa Legislativa dos 

Cidadãos, e assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 

1 do artigo 119.º do RAR. 

 

A iniciativa encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz 

sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, 

cumprindo os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º do RAR e do no n.º 2 

do artigo 6.º da Lei n.º 17/2003, de 4 de junho. 

  

Observa igualmente os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do artigo 

120.º do RAR e no artigo 4.º da Lei n.º 17/2003, de 4 de junho, uma vez que define 

concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa9 e parece 

não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados, exceto quanto ao limite 

imposto pelo n.º 2 do artigo 167.º da Constituição e n.º 2 do artigo 120.º do RAR, 

conhecido como «lei-travão», que deve ser salvaguardado no decurso do processo 

legislativo, dado que a iniciativa acarreta um aumento das despesas previstas na lei do 

Orçamento do Estado, no ano económico em curso.  

 

 
9 Ainda que este aspeto deva ser melhorado: os artigos 15.º do Decreto-Lei n.º 111/2017,de 31 agosto, e 

6.º do Decreto-Lei n.º 110/2017,de 31 agosto, devem ser alterados diretamente por um novo ato normativo, 

e não indiretamente (através de uma redação dada ao Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro). 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/IniciativaLegislativaCidadaos_Simples.pdf
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O projeto de lei em apreciação deu entrada a 3 de dezembro de 2019. Foi admitido e 

baixou na generalidade à Comissão de Administração Pública, Modernização 

Administrativa, Descentralização e Poder Local (13.ª), em conexão com a Comissão de 

Saúde (9.ª) a 4 de fevereiro, por despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da 

República. Foi anunciado em sessão plenária a 5 de fevereiro. 

 

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 17/2003, de 4 de junho, o agendamento da 

discussão na generalidade deve ser promovido pelo Presidente da Assembleia da 

República para uma das 10 reuniões plenárias seguintes à receção do presente parecer 

da Comissão. 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

O título da presente iniciativa legislativa — «Procede à segunda alteração ao regime da 

carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica - Decreto-

Lei n.º 111/2017, de 31 Agosto -, à primeira alteração do regime legal da carreira 

aplicável aos técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica, doravante 

designada TSDT, em regime de contrato de trabalho - Decreto-Lei n.º 110/2017, de 31 

de Agosto - e à primeira alteração ao 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, que regulamenta o primeiro - Decreto-

Lei n.º 25/2019, de 11 de Fevereiro» — traduz o seu objeto, mostrando-se conforme ao 

disposto no n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, conhecida como lei 

formulário 10 , embora não sinteticamente, podendo ser objeto de aperfeiçoamento 

formal, em sede de apreciação na especialidade ou em redação final. 

 

 
10  Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, que estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a 

identificação e o formulário dos diplomas, alterada e republicada pelas Leis n.os 2/2005, de 24 de janeiro, 

26/2006, de 30 de junho, 42/2007, de 24 de agosto, e 43/2014, de 11 de julho. 

https://dre.pt/application/file/25346100
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Encontra-se de acordo com a regra de legística formal segundo a qual «o título de um 

ato de alteração deve referir o título do ato alterado, bem como o número de ordem de 

alteração» 11. 

 

Com efeito, caso se pretenda tornar o título mais conciso, sugere-se que seja analisada 

em apreciação na especialidade a possibilidade de o iniciar pelo substantivo, eliminando 

o verbo que o antecede, como recomendam, sempre que possível, as regras de legística 

formal 12: 

 

«Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 110/2017, de 31 de agosto, que define o regime 

legal da carreira aplicável aos técnicos superiores das áreas de diagnóstico e 

terapêutica (TSDT), em regime de contrato de trabalho no SNS, segunda alteração ao 

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

de TSDT, e primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, que 

estabelece o regime remuneratório aplicável à carreira especial de TSDT.» 

 

Segundo o n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, «Os diplomas que alterem outros devem 

indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações 

anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que 

incidam sobre outras normas». Para tal, neste momento bastaria indicar que o Decreto-

Lei n.º 111/2017, de 31 agosto, foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de 

fevereiro, uma vez que os restantes decretos-lei ainda não sofreram alterações até à 

data. 

 

O autor promoveu a republicação do Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, apesar 

de não se verificam quaisquer dos requisitos objetivos de republicação de diplomas 

alterados, previstos no artigo 6.º da lei formulário. Nos termos da alínea b) do n.º 4 do 

 
11 Duarte, D., Sousa Pinheiro, A. et al (2002), Legística. Coimbra, Editora Almedina, pág. 201. 

12 Duarte, D., Sousa Pinheiro, A. et al (2002), Legística. Coimbra, Editora Almedina, pág. 200. 
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mesmo artigo, deve proceder-se à republicação sempre que o legislador assim o 

determinar, pelo que a Comissão poderá decidir sobre esta questão. 

 

Em caso de aprovação esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro. 

 

No que respeita ao início de vigência, o artigo 6.º deste projeto de lei estabelece que a 

sua entrada em vigor ocorrerá no dia seguinte ao da sua publicação, mostrando-se 

assim conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, segundo o qual 

os atos legislativos «entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, 

o início de vigência verificar-se no próprio dia da publicação». 

 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em análise não nos suscita outras 

questões no âmbito da lei formulário. 

 

• Regulamentação ou outras obrigações legais  

Segundo o disposto no n.º 5 do artigo 2.º «A alteração obrigatória da posição 

remuneratória na categoria efetua-se segundo módulos de três anos na categoria, com 

avaliação de desempenho positivo, a definir nos termos da portaria prevista no art. 19.º 

do Decreto-Lei n.º 111/2017.» 

 

Nos termos do artigo 19.º «A avaliação de desempenho dos trabalhadores integrados 

na carreira especial de TSDT rege-se por sistema de avaliação, a aprovar por portaria 

no prazo de 90 dias após a entrada em vigor da primeira alteração ao presente decreto-

lei.» 
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IV. Consultas e contributos 

Atendendo à matéria versada nesta iniciativa, a Comissão promoveu a respetiva 

apreciação pública pelo prazo de 30 dias, para os efeitos consagrados na alínea d) do 

n.º 5 do artigo 54.º e na alínea a) do n.º 2 do artigo 56.º da Constituição, do artigo 16.º 

da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, 

dando cumprimento ao preceituado no artigo 134.º do RAR. 

 

V. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género 

O n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, que fixa o «Regime jurídico de 

avaliação de impacto de género de atos normativos», determina que são objeto de 

avaliação prévia de impacto de género (…) os projetos e as propostas de lei submetidos 

à Assembleia da República.  

 

Por outro lado, o mesmo regime estabelece normas sobre a adaptação de regras 

procedimentais (artigo 15.º) e sobre formação (artigo 16.º) que dificilmente seriam 

aplicáveis aos cidadãos subscritores de iniciativas legislativas.  

 

Destarte, não parece dever impor-se tal requisito às ILC, que dispõem de um regime 

próprio até ao momento da admissão, previsto em lei especial que consagrou a vontade 

do legislador em facilitar o exercício deste instrumento de democracia participativa. 

 

• Linguagem não discriminatória: 

Sem prejuízo de uma análise mais detalhada, na apreciação na especialidade ou na 

redação final, nesta fase do processo legislativo a redação do projeto de lei não nos 

suscita qualquer questão relacionada com a linguagem discriminatória em relação ao 

género. 

 

• Impacto orçamental 

Pese embora a medida preconizada na iniciativa possa previsivelmente vir a ter 

impactos orçamentais (mas também sociais e económicos para o País), não dispomos, 
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neste momento, de elementos no processo legislativo que nos permitam determinar ou 

quantificar os seus impactos sobre as receitas e despesas previstas no Orçamento do 

Estado.  
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Anexo I 

Quadro comparativo 

 

 

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 

 

Projeto de Lei n.º 133/XIV/1.ª - Procede à segunda alteração 

ao regime da carreira especial de técnico superior das áreas 

de diagnóstico e terapêutica - Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 

Agosto -, à primeira alteração do regime legal da carreira 

aplicável aos técnicos superiores das áreas de diagnóstico 

e terapêutica, doravante designada TSDT, em regime de 

contrato de trabalho - Decreto-Lei n.º 110/2017, de 31 de 

Agosto - e à primeira alteração ao 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, que 

regulamenta o primeiro - Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de 

Fevereiro 

 

 

 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

1. O presente projeto-lei procede à segunda alteração do 

Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de Agosto, que cria a carreira 

de Técnico Superior das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, 

à primeira alteração do regime legal da carreira aplicável aos 

técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica, 

em regime de contrato de trabalho – Decreto- Lei nº 110/2017, 

de 31 Agosto e à 1.ª alteração do 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. 

2. O presente projeto-lei republica o Decreto-Lei n.º 25/2019, 

de 11 de fevereiro. 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/119388377
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44233
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Artigo 2.º 

Alterações ao Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de Fevereiro 

Os artigos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, e 7.º do Decreto-Lei n.º 25/2019, 

de 11 de fevereiro, e o Anexo I e II passam a ter a seguinte 

redação: 

 

Artigo 2.º 

Posições remuneratórias 

1 — O número de posições remuneratórias das categorias 

da carreira especial de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica, aprovada pelo Decreto – Lei n.º 

111/2017, de 31 de agosto, bem como a identificação dos 

correspondentes níveis remuneratórios da tabela 

remuneratória única, constam do anexo I ao presente 

decreto-lei, do qual faz parte integrante. 

2 — Na categoria de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica são criadas as posições 

remuneratórias complementares a que correspondem os 

níveis remuneratórios constantes do anexo II ao presente 

decreto -lei, do qual faz parte integrante. 

3 — As posições remuneratórias complementares previstas 

no número anterior são consideradas para efeitos de 

aplicação do 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. 

4 — Todos os trabalhadores que transitem para a categoria 

de técnico superior da área de diagnóstico e terapêutica e 

constem da 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, podem vir a ser posicionados, 

verificados os requisitos legais, nas posições 

remuneratórias complementares. 

 

«Artigo 2.º 

Posições remuneratórias 

1 – (…) 

 

 

 

 

 

2 – (…) 

 

 

 

3 – (…) 

 

 

 

 

 

4 – (…) 
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5 — A alteração da posição remuneratória na categoria 

efetua-se nos termos previstos nos artigos 156.º e seguintes 

da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, na sua 

redação atual. 

 

 

5 - A alteração obrigatória da posição remuneratória na 

categoria efetua-se segundo módulos de três anos na 

categoria, com avaliação de desempenho positivo, a definir 

nos termos da portaria prevista no art. 19.º do Decreto-Lei n.º 

111/2017. 

6 - A avaliação do desempenho realizada em momento 

anterior ao processo de transição para a carreira especial de 

técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica 

releva, nesta carreira, para efeitos de alteração da posição 

remuneratória. 

 

 

Artigo 3.º 

Transição dos trabalhadores integrados na carreira 

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

 

1 — Os trabalhadores integrados na carreira de técnico 

de diagnóstico e terapêutica prevista no Decreto – Lei n.º 

564/99, de 21 de dezembro, transitam para a carreira 

especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e 

terapêutica, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 111/2017, de 

31 de agosto, nos termos seguintes: 

a) Transitam para a categoria de técnico superior das 

áreas de diagnóstico e terapêutica especialista os 

trabalhadores que sejam titulares da categoria de técnico 

especialista de 1.ª classe; 

b) Transitam para a categoria de técnico superior das 

áreas de diagnóstico e terapêutica os restantes 

trabalhadores. 

 

 

 

2 — O tempo de serviço a considerar para efeitos de 

recrutamento para integração na categoria superior será 

contado nos seguintes termos: 

a) Para efeitos de recrutamento para a categoria de 

técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica 

especialista principal, releva o tempo de serviço prestado 

na categoria de técnico especialista de 1.ª classe; 

 

Artigo 3.º 

Transição dos trabalhadores integrados na carreira 

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

 

1 - Os trabalhadores integrados na carreira de técnico de 

diagnóstico e terapêutica prevista no Decreto-Lei n.º 564/99, 

de 21 de dezembro, transitam para a carreira especial de 

técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, 

aprovada pelo Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de agosto, nos 

termos seguintes: 

a) Transitam para a categoria de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica especialista principal os 

trabalhadores que sejam titulares da categoria de técnico 

especialista de 1.ª classe; 

b) Transitam para a categoria de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica especialista os trabalhadores que 

sejam titulares da categoria de técnico especialista e técnico 

principal; 

c) Transitam para a categoria de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica os trabalhadores que sejam titulares 

da categoria técnico de 1.ª classe e técnico de 2.ª classe. 

2 - O tempo de serviço a considerar para efeitos de 

recrutamento para integração na categoria superior será 

contado nos seguintes termos: 

a) Para efeitos de recrutamento para a categoria de técnico 

superior das áreas de diagnóstico e terapêutica especialista 

principal, releva o tempo de serviço prestado pelos 

trabalhadores que sejam titulares da categoria de técnico 
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b) Para efeitos de recrutamento para a categoria de 

técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica 

especialista, releva o tempo de serviço prestado nas 

categorias de técnico de 2.ª classe, técnico de 1.ª classe, 

técnico principal e técnico especialista. 

especialista e técnico principal; 

b) Para efeitos de recrutamento para a categoria de técnico 

superior das áreas de diagnóstico e terapêutica especialista, 

releva o tempo de serviço prestado nas categorias de técnico 

de 2.ª classe e técnico de 1.ª classe. 

 

 

Artigo 4.º 

Reposicionamento remuneratório 

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, na 

transição para a carreira especial de técnico superior das 

áreas de diagnóstico e terapêutica, como resulta do n.º 3 

do artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 111/2017, de 31 de 

maio, os trabalhadores são reposicionados de acordo 

com o regime estabelecido 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. 

2 — Nos casos em que a remuneração base a que os 

técnicos de diagnóstico e terapêutica atualmente têm 

direito seja inferior ao montante pecuniário 

correspondente ao nível remuneratório da primeira 

posição da categoria para que, nos termos previstos no 

artigo anterior, devam transitar, o pagamento dos 

acréscimos remuneratórios a que o trabalhador tenha 

direito é faseado nos seguintes termos: 

a) Entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2019, 50 %; 

b) Entre 1 de julho e 31 de agosto de 2019, 75 %; 

c) A partir de 1 de setembro de 2019, 100 %. 

 

Artigo 4.º 

Reposicionamento remuneratório 

1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, na 

transição para a carreira especial de técnico superior das 

áreas de diagnóstico e terapêutica, como resulta do n.º 3 do 

artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de agosto, os 

trabalhadores são reposicionados de acordo com o regime 

estabelecido 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. 

 

2 – Na transição para a carreira especial de técnico superior 

das áreas de diagnóstico e terapêutica, os trabalhadores são 

reposicionados no nível remuneratório cujo montante 

pecuniário seja idêntico ao montante pecuniário 

correspondente à remuneração base a que tinham direito a 31 

de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

3 - Nos casos em que a remuneração base a que os técnicos 

de diagnóstico e terapêutica tinham direito a 31 de Dezembro 

de 2017, seja inferior ao montante pecuniário correspondente 

ao nível remuneratório da primeira posição da categoria para 

que, nos termos previstos no artigo anterior, devam transitar, 

o pagamento dos acréscimos remuneratórios a que o 

trabalhador tenha direito é faseado nos seguintes termos: 

a) Entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2019, 50 %; 

b) Entre 1 de julho e 31 de agosto de 2019, 75 %; 

c) A partir de 1 de setembro de 2019, 100 %. 
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4 – A transição para a nova carreira prevista nos números 

anteriores 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, por forma a que reposicionamento 

remuneratório decorrente da Lei do Orçamento de Estado de 

2018 possa ocorrer na carreira de técnico superior de 

diagnóstico e terapêutica, nos termos do artigo seguinte. 

 

 

Artigo 5.º 

Disposição transitória 

1 — Enquanto não se encontrar concluído o 

reposicionamento de todos os técnicos de diagnóstico e 

terapêutica, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 

anterior, a entidade empregadora pública apenas pode 

propor aos candidatos aprovados em procedimentos 

concursais para o recrutamento de trabalhadores 

necessários à ocupação de postos de trabalho para 

qualquer uma das categorias em que a carreira especial 

de técnico superior das áreas de diagnóstico e 

terapêutica se desenvolve, a remuneração mais baixa 

que, no correspondente período de faseamento, seja 

aplicável. 

2 — Nas situações previstas no número anterior, o 

trabalhador recrutado passa a estar sujeito, sendo o 

caso, às regras de faseamento previstas no n.º 2 do 

artigo anterior. 

3 — Durante o ano de 2019 é desenvolvido um 

levantamento de necessidades, tendo em vista a 

abertura de procedimentos concursais, neste mesmo 

ano, para preenchimento de postos de trabalho nas 

categorias de técnico superior das áreas de diagnóstico 

e terapêutica especialista e de técnico superior das áreas 

de diagnóstico e terapêutica especialista principal da 

carreira especial de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica. 

 

Artigo 5.º 

Disposição transitória 

1 - Enquanto não se encontrar concluído o reposicionamento 

de todos os técnicos de diagnóstico e terapêutica, nos termos 

previstos nos artigos 4.º e 4.º-A do presente diploma, a 

entidade empregadora pública apenas pode propor aos 

candidatos aprovados em procedimentos concursais para o 

recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de 

postos de trabalho para qualquer uma das categorias em que 

a carreira especial de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica se desenvolve, a remuneração mais 

baixa que, no correspondente período de faseamento, seja 

aplicável. 

 

2 - Nas situações previstas no número anterior, o trabalhador 

recrutado passa a estar sujeito, sendo o caso, às regras de 

faseamento previstas no n.º 3 do artigo 4.º. 

3 - Durante o ano de 2019 será desenvolvido um levantamento 

de necessidades, tendo em vista a abertura de procedimentos 

concursais, neste mesmo ano, para preenchimento de postos 

de trabalho nas categorias de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica especialista e de técnico superior 

das áreas de diagnóstico e terapêutica especialista principal 

da carreira especial de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica. 
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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  

 

Artigo 7.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de agosto 

O artigo 7.º, 15.º, 19 e 20.º do Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 

de agosto, passa a ter a seguinte redação: 

 

Artigo 7.º 

Estrutura da carreira 

1 - A carreira especial de TSDT é pluricategorial e estrutura-

se nas seguintes categorias: 

a) Técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica; 

b) Técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica 

especialista; 

c) Técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica 

especialista principal. 

2 - A previsão anual do número de postos de trabalho no 

mapa de pessoal do correspondente serviço ou 

estabelecimento, referente à categoria de técnico superior 

das áreas de diagnóstico e terapêutica especialista, é 

determinada em função do conteúdo funcional daquela 

categoria e da estrutura orgânica do respetivo serviço ou 

estabelecimento de saúde, não podendo exceder 50 % do 

número total de postos de trabalho correspondentes aos da 

categoria de técnico superior das áreas de diagnóstico e 

terapêutica. 

3 - A previsão anual do número de postos de trabalho no 

mapa de pessoal do correspondente serviço ou 

estabelecimento, referente à categoria de técnico superior 

das áreas de diagnóstico e terapêutica especialista 

principal, é determinada em função do conteúdo funcional 

daquela categoria e da estrutura orgânica do respetivo 

serviço ou estabelecimento de saúde, não podendo exceder 

30 % do número total de postos de trabalho 

correspondentes aos da categoria de técnico superior das 

áreas de diagnóstico e terapêutica especialista. 

4 - As percentagens máximas referidas nos números 

anteriores podem ser ultrapassadas mediante despacho 

dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças, da Administração Pública e da saúde, sob 

«Artigo 7.º 

(…) 

1 – (…); 

 

a) (…); 

b) (…); 

c) (…). 

 

2 - A previsão anual do número de postos de trabalho no mapa 

de pessoal do correspondente serviço ou estabelecimento, 

referente à categoria de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica especialista, é determinada em função 

do conteúdo funcional daquela categoria e da estrutura orgânica 

do respetivo serviço ou estabelecimento de saúde. 

 

 

 

3 — A previsão anual do número de postos de trabalho no mapa 

de pessoal do correspondente serviço ou estabelecimento, 

referente à categoria de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica especialista principal, é determinada 

em função do conteúdo funcional daquela categoria e da 

estrutura orgânica do respetivo serviço ou estabelecimento de 

saúde. 

 

https://dre.pt/application/file/a/108072165
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proposta fundamentada do serviço ou estabelecimento de 

saúde interessado e parecer favorável da Administração 

Central do Sistema de Saúde, I. P. 

 

 

Artigo 15.º 

Recrutamento 

1 - O recrutamento para os postos de trabalho 

correspondentes à carreira especial de TSDT, incluindo 

a mudança para categorias superiores, efetua-se 

mediante procedimento concursal. 

2 - Os requisitos e a tramitação do procedimento 

concursal previsto no número anterior são aprovados por 

portaria dos membros do Governo responsáveis pelas 

áreas da Administração Pública e da saúde, no prazo de 

90 dias após a entrada em vigor do presente decreto-lei. 

3 - Para efeitos dos números anteriores, são utilizados 

os seguintes métodos de seleção no procedimento 

concursal: 

a) Avaliação curricular; 

b) Prova pública de discussão curricular; 

c) Prova pública de discussão de monografia. 

 

 

Artigo 15.º 

(…) 

 

Artigo 19.º 

Avaliação do desempenho 

A avaliação de desempenho dos trabalhadores 

integrados na carreira especial de TSDT rege-se por 

sistema de avaliação adaptado do SIADAP, a aprovar 

por portaria no prazo de 90 dias após a entrada em vigor 

do presente decreto-lei. 

 

 

Artigo 19.º 

Avaliação do desempenho 

A avaliação de desempenho dos trabalhadores integrados na 

carreira especial de TSDT rege-se por sistema de avaliação, a 

aprovar por portaria no prazo de 90 dias após a entrada em vigor 

da primeira alteração ao presente decreto-lei. 

 

 

Artigo 20.º 

Transição para a nova carreira 

1 - É extinta a carreira de técnico de diagnóstico e 

terapêutica, criada nos termos do Decreto-Lei n.º 564/99, 

Artigo 20.º 

Transição para a nova carreira 

1 - (…) 
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de 21 de dezembro. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a 

transição dos trabalhadores integrados na carreira 

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

para a carreira especial de TSDT faz-se nos termos a 

definir no diploma que venha a estabelecer o regime 

remuneratório aplicável à carreira aprovada nos termos 

do presente decreto-lei, permanecendo os atuais 

trabalhadores na categoria atualmente detida, e 

continuando sujeitos ao mesmo conteúdo funcional. 

3 - O disposto no número anterior abrange todos os 

profissionais integrados na carreira de técnico de 

diagnóstico e terapêutica ora extinta, 

independentemente da profissão em que se integrem, 

desde que elencada no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

320/99, de 11 de agosto. 

4 - Na transição para a carreira especial de TSDT nos 

termos previstos nos números anteriores, os 

trabalhadores são reposicionados de acordo com o 

regime estabelecido 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, 

alterada pelas Leis n.os 84/2015, de 7 de agosto, 

18/2016, de 20 de junho, 42/2016, de 28 de dezembro, e 

25/2017, de 30 de maio. 

 

2 - (…) 

 

 

 

 

 

 

3 - (…) 

 

 

 

4 - Na transição para a carreira especial de TSDT nos termos 

previstos nos números anteriores, os trabalhadores são 

reposicionados de acordo com o regime estabelecido 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, alterada pelas Leis n.º 84/2015, de 7 de Agosto, 18/2016, 

de 20 de junho, 42/2016, de 28 de dezembro e 25/2017, de 30 

de maio, com as adaptações constantes do diploma que 

determina as regras de transição para a carreira especial de 

TSDT e o respetivo regime remuneratório.» 

 

 
 

Anexo I 

(a que se refere o n.º 1 do art. 2.º) 

Carreira especial de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica 

 

 

Categoria Posições Remuneratórias 

 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 

TSDT 

especialista 

38 42 47 52 57    
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principal 

Níveis 

remuneratórios 

da TU 

TSDT 

especialista  

Níveis 

remuneratórios 

da TU 

33 36 38 40 41    

TSDT  

Níveis 

remuneratórios 

da TU 

15 19 23 27 30 33 36 39 

 

 
 

Anexo II 

(a que se refere o n.º 2 do art. 2.º) 

Posições remuneratórias complementares 

Categoria Posições Remuneratórias Suplementares 

Categoria 

9.ª 

 

10.ª 

 

11.ª 12.ª 

Níveis 

remuneratórios 

da TU 

 

 

29 

 

31 35 38 

 

 

 

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 

 

 

Artigo 3.º 

Alterações ao Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de agosto 

Os artigos 7.º, 19.º e 20.º do Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de 

agosto, passam a ter a seguinte redação: 

 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/119405075/202002261028/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
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Artigo 7.º 

Estrutura da carreira 

1 - A carreira especial de TSDT é pluricategorial e estrutura-

se nas seguintes categorias: 

a) Técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica; 

b) Técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica 

especialista; 

c) Técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica 

especialista principal. 

2 - A previsão anual do número de postos de trabalho no 

mapa de pessoal do correspondente serviço ou 

estabelecimento, referente à categoria de técnico superior 

das áreas de diagnóstico e terapêutica especialista, é 

determinada em função do conteúdo funcional daquela 

categoria e da estrutura orgânica do respetivo serviço ou 

estabelecimento de saúde, não podendo exceder 50 % do 

número total de postos de trabalho correspondentes aos da 

categoria de técnico superior das áreas de diagnóstico e 

terapêutica. 

3 - A previsão anual do número de postos de trabalho no 

mapa de pessoal do correspondente serviço ou 

estabelecimento, referente à categoria de técnico superior 

das áreas de diagnóstico e terapêutica especialista 

principal, é determinada em função do conteúdo funcional 

daquela categoria e da estrutura orgânica do respetivo 

serviço ou estabelecimento de saúde, não podendo exceder 

30% do número total de postos de trabalho correspondentes 

aos da categoria de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica especialista. 

4 - As percentagens máximas referidas nos números 

anteriores podem ser ultrapassadas mediante despacho 

dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças, da Administração Pública e da saúde, sob 

proposta fundamentada do serviço ou estabelecimento de 

saúde interessado e parecer favorável da Administração 

Central do Sistema de Saúde, I. P. 

 

 

«Artigo 7.º 

(…) 

1 – (…); 

 

 

 

 

 

2 - A previsão anual do número de postos de trabalho no mapa 

de pessoal do correspondente serviço ou estabelecimento, 

referente à categoria de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica especialista, é determinada em função 

do conteúdo funcional daquela categoria e da estrutura orgânica 

do respetivo serviço ou estabelecimento de saúde. 

 

 

 

3 — A previsão anual do número de postos de trabalho no mapa 

de pessoal do correspondente serviço ou estabelecimento, 

referente à categoria de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica especialista principal, é determinada 

em função do conteúdo funcional daquela categoria e da 

estrutura orgânica do respetivo serviço ou estabelecimento de 

saúde. 
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Artigo 19.º 

Avaliação do desempenho 

A avaliação de desempenho dos trabalhadores integrados 

na carreira especial de TSDT rege-se por sistema de 

avaliação adaptado do SIADAP, a aprovar por portaria no 

prazo de 90 dias após a entrada em vigor do presente 

decreto-lei. 

 

Artigo 19.º 

(…) 

Avaliação de desempenho dos trabalhadores integrados na 

carreira especial de TSDT rege-se por sistema de avaliação, a 

aprovar por portaria no prazo de 90 dias após a entrada em vigor 

da primeira alteração ao presente decreto-lei. 

 

 

Artigo 20.º 

Transição para a nova carreira 

1 - É extinta a carreira de técnico de diagnóstico e 

terapêutica, criada nos termos do Decreto-Lei n.º 564/99, de 

21 de dezembro. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a transição 

dos trabalhadores integrados na carreira prevista no 

Decreto-Lei n.º 564/99, de 21 de dezembro, para a carreira 

especial de TSDT faz-se nos termos a definir no diploma 

que venha a estabelecer o regime remuneratório aplicável 

à carreira aprovada nos termos do presente decreto-lei, 

permanecendo os atuais trabalhadores na categoria 

atualmente detida, e continuando sujeitos ao mesmo 

conteúdo funcional. 

3 - O disposto no número anterior abrange todos os 

profissionais integrados na carreira de técnico de 

diagnóstico e terapêutica ora extinta, independentemente 

da profissão em que se integrem, desde que elencada no 

artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 320/99, de 11 de agosto. 

4 - Na transição para a carreira especial de TSDT nos 

termos previstos nos números anteriores, os trabalhadores 

são reposicionados de acordo com o regime estabelecido 

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, alterada pelas Leis n.os 

84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, de 20 de junho, 42/2016, 

de 28 de dezembro, e 25/2017, de 30 de maio. 

Artigo 20.º 

(…) 

1 - (…) 

 

2 - (…) 

 

 

 

 

 

 

3 - (…) 

 

 

 

4 - Na transição para a carreira especial de TSDT nos termos 

previstos nos números anteriores, os trabalhadores são 

reposicionados de acordo com o regime estabelecido 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, alterada pelas Leis n.º 84/2015, de 7 de Agosto, 18/2016, 

de 20 de junho, 42/2016, de 28 de dezembro e 25/2017, de 30 

de maio, com as adaptações constantes do diploma que 

determina as regras de transição para a carreira especial de 

TSDT e o respetivo regime remuneratório.» 
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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 

 

Artigo 6.º 

Estrutura da carreira 

1 — A carreira de TSDT é pluricategorial e estrutura – se 

nas seguintes categorias: 

a) Técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica; 

b) Técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica 

especialista; 

c) Técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica 

especialista principal. 

2 — A previsão anual do número de postos de trabalho no 

mapa de pessoal do correspondente serviço ou 

estabelecimento, referente à categoria de técnico superior 

das áreas de diagnóstico e terapêutica especialista, é 

determinada em função do conteúdo funcional daquela 

categoria e da estrutura orgânica do respetivo serviço ou 

estabelecimento de saúde, não podendo exceder 50 % do 

número total de postos de trabalho correspondentes aos da 

categoria de técnico superior das áreas de diagnóstico e 

terapêutica. 

3 — A previsão anual do número de postos de trabalho no 

mapa de pessoal do correspondente serviço ou 

estabelecimento, referente à categoria de técnico superior 

das áreas de diagnóstico e terapêutica especialista 

principal, é determinada em função do conteúdo funcional 

daquela categoria e da estrutura orgânica do respetivo 

serviço ou estabelecimento de saúde, não podendo exceder 

30 % do número total de postos de trabalho 

correspondentes aos da categoria de técnico superior das 

áreas de diagnóstico e terapêutica especialista. 

4 — A percentagem máxima referida nos números 

anteriores pode ser ultrapassada mediante despacho dos 

 

Artigo 4.º 

Alterações ao Decreto-Lei n.º 110/2017, de 31 de agosto 

O artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 110/2017, de 31 de agosto, passa 

a ter a seguinte redação: 

 

 

«Artigo 6.º  

Estrutura da Carreira 

 

1.(…); 

 

 

 

 

 

2. A previsão anual do número de postos de trabalho no mapa 

de pessoal do correspondente serviço ou estabelecimento, 

referente à categoria de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica especialista, é determinada em função 

do conteúdo funcional daquela categoria e da estrutura orgânica 

do respetivo serviço ou estabelecimento de saúde. 

 

 

 

3. A previsão anual do número de postos de trabalho no mapa 

de pessoal do correspondente serviço ou estabelecimento, 

referente à categoria de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica especialista principal, é determinada 

em função do conteúdo funcional daquela categoria e da 

estrutura orgânica do respetivo serviço ou estabelecimento de 

saúde». 

 

https://dre.pt/application/file/a/108072164
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membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças, da Administração Pública e da saúde, sob 

proposta fundamentada do serviço ou estabelecimento de 

saúde interessado e parecer favorável da Administração 

Central do Sistema de Saúde, I. P. 

 

 Artigo 5.º 

Aditamento ao Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro 

É aditado ao Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro o artigo 

4.º-A, 5.º-A e 6.º-A com a seguinte redação: 

 

«Artigo 4.º-A 

Reposicionamento remuneratório decorrente da Lei n.º 

114/2017, de 29 de dezembro 

1 - As valorizações remuneratórias previstas no art. 18º e ss. Da 

Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, que aprovou o orçamento 

de estado para o ano de 2018, deverão ocorrer já na nova 

carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e 

terapêutica. 

2 - Para efeito das valorizações remuneratórias do número 

anterior, deverão ser contabilizados os pontos correspondentes 

ao tempo de serviço e à avaliação de desempenho da pretérita 

carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica. 

3 - As referidas valorizações remuneratórias produzem efeitos, 

nos termos do n.º 1 do art. 18.º da Lei n.º 114/2017, a partir de 

01 de janeiro de 2018. 

 

 Artigo 5.º-A 

Âmbito de aplicação 

O presente regime aplica-se com as necessárias adaptações a 

todos os trabalhadores que, independentemente do vínculo 

contratual, estejam integrados na carreira especial de técnico 

superior das áreas de diagnóstico e terapêutica. 
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Artigo 6.º 

Estrutura da carreira 

1 — A carreira de TSDT é pluricategorial e estrutura – se 

nas seguintes categorias: 

a) Técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica; 

b) Técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica 

especialista; 

c) Técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica 

especialista principal. 

2 — A previsão anual do número de postos de trabalho no 

mapa de pessoal do correspondente serviço ou 

estabelecimento, referente à categoria de técnico superior 

das áreas de diagnóstico e terapêutica especialista, é 

determinada em função do conteúdo funcional daquela 

categoria e da estrutura orgânica do respetivo serviço ou 

estabelecimento de saúde, não podendo exceder 50 % do 

número total de postos de trabalho correspondentes aos da 

categoria de técnico superior das áreas de diagnóstico e 

terapêutica. 

3 — A previsão anual do número de postos de trabalho no 

mapa de pessoal do correspondente serviço ou 

estabelecimento, referente à categoria de técnico superior 

das áreas de diagnóstico e terapêutica especialista 

principal, é determinada em função do conteúdo funcional 

daquela categoria e da estrutura orgânica do respetivo 

serviço ou estabelecimento de saúde, não podendo exceder 

30 % do número total de postos de trabalho 

correspondentes aos da categoria de técnico superior das 

áreas de diagnóstico e terapêutica especialista. 

4 — A percentagem máxima referida nos números 

anteriores pode ser ultrapassada mediante despacho dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças, da Administração Pública e da saúde, sob 

Artigo 6.º-A 

Alterações ao Decreto-Lei n.º 110/2017, de 31 de agosto 

O artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 110/2017, de 31 de agosto, passa 

a ter a seguinte redação: 

 

 

«Artigo 6.º 

Estrutura da Carreira 

1 - (…); 

 

 

 

 

 

2 - A previsão anual do número de postos de trabalho no mapa 

de pessoal do correspondente serviço ou estabelecimento, 

referente à categoria de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica especialista, é determinada em função 

do conteúdo funcional daquela categoria e da estrutura orgânica 

do respetivo serviço ou estabelecimento de saúde. 

 

 

 

3 - A previsão anual do número de postos de trabalho no mapa 

de pessoal do correspondente serviço ou estabelecimento, 

referente à categoria de técnico superior das áreas de 

diagnóstico e terapêutica especialista principal, é determinada 

em função do conteúdo funcional daquela categoria e da 

estrutura orgânica do respetivo serviço ou estabelecimento de 

saúde». 
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NOTA TÉCNICA  
proposta fundamentada do serviço ou estabelecimento de 

saúde interessado e parecer favorável da Administração 

Central do Sistema de Saúde, I. P. 

 

 Artigo 6.º 

Entrada em vigor 

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação, sem prejuízo da data fixada para a produção dos 

efeitos remuneratórios previstos no n.º 3 do art. 4.º-A do presente 

diploma. 

 

 


