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Assunto: Pandemia – Enfermeiros: Resolver problemas 
     Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) 

     Carreira Especial de Enfermagem: Transição para a categoria de Enfermeiro 

Especialista – incorrecto reposicionamento salarial 

     Alteração obrigatória de posição remuneratória efectuada a 1 de janeiro de 2018 

e/ou de 2019: Não processamento do acréscimo salarial relativo “à (última) fase 

de 1 de dezembro de 2019” 

 

Mercê do descongelamento de carreiras da Administração Pública operado pela Lei do 

Orçamento do Estado para 2018, passaram a ser permitidas alterações obrigatórias de 

posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão, sendo que, como 

igualmente se extrai daquele diploma legal, o pagamento de eventuais acréscimos remuneratórios 

decorrentes dessas alterações teria de ser feito de forma faseada. 

 

Nessa medida, e à semelhança do que ocorreu com os demais trabalhadores em funções 

públicas, os enfermeiros – onde se incluem, para o que aqui importa considerar, os associados do 

Sindicato dos Enfermeiros Portugueses -, desde que reunidas as condições para o efeito, viram 

alterado o respectivo posicionamento remuneratório, sendo o consequente pagamento efectuado 

nos sobreditos termos. 

 

Sucede que, por força da alteração à estrutura da carreira de enfermagem e da carreira 

especial de enfermagem introduzida pelo Decreto-Lei º 71/2019, de 27 de Maio, inúmeros 

enfermeiros então integrados na categoria de enfermeiro, transitaram ope legis, para a nova 

categoria de enfermeiro especialista.  

 

 



 

 

Ora, como resulta do no n.º 1 do artigo 9.º daquele diploma legal, “[n]a transição para a 

carreira especial de enfermagem prevista nos n.ºs 1 e 2 do artigo anterior, os trabalhadores 

enfermeiros são reposicionados na posição remuneratória da tabela constante do anexo I ao 

presente decreto-lei, de nível remuneratório não inferior ao da primeira posição da categoria para 

a qual transitam, correspondente ao somatório da remuneração base mensal a que atualmente 

têm direito e do suplemento remuneratório de função, consoante o caso, de enfermeiro 

especialista e de chefia, respetivamente, de (euro) 150 e de (euro) 200, auferidos nos termos do 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 122/2010, de 11 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 27/2018, 

de 27 de Abril”.  

 

Acresce que – di-lo o n.º 2 desse mesmo artigo – “[s]em prejuízo do disposto no número 

anterior, em caso de falta de identidade, os trabalhadores são reposicionados em posição 

remuneratória automaticamente criada, cujo montante pecuniário seja igual ao montante 

pecuniário a considerar para efeitos de reposicionamento”. 

 

A questão é que, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E considerou para efeitos 

da dita transição a 1 de Junho de 2019, que a remuneração a tomar em conta seria a que estava 

a ser paga com base no faseamento a que se refere a al. b) do n.º 8 do artigo 18.º da Lei n.º 

114/2017. 

 

Porém, resulta, claramente, dos n.ºs 1 e 7 do artigo 18.º daquele diploma legal, que a partir 

do momento em que o trabalhador adquiriu o direito à alteração do posicionamento remuneratório, 

passou a caber-lhe a remuneração base correspondente ao nível remuneratório da posição 

remuneratória imediatamente seguinte àquela em que se encontrava, ainda que, por contingências 

orçamentais, se tenha estabelecido que o pagamento da mesma seria faseado.  

 

Na verdade, o dito pagamento faseado tem subjacente uma situação específica, de 

natureza orçamental, que implicou a prolação de normas, de carácter excepcional e temporário, a 

determinar o pagamento faseado das valorizações remuneratórias resultantes das alterações 

obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão, que 

operaram a 1.01.2018 e ou a 1.01.2019 para a generalidade dos trabalhadores em funções 

públicas. 

 

Por assim ser, para efeitos de reposicionamento remuneratório não pode considerar-se uma  

remuneração temporária – a resultante do faseamento – mas, isso sim, aquela a que, 

efectivamente, o trabalhador adquiriu direito, na sua esfera jurídica, por força das regras de 

alteração obrigatória do posicionamento remuneratório, ou, o mesmo é dizer, a posição 

remuneratória imediatamente seguinte àquela em que se encontrava. 



 

 

É insofismável que o pagamento faseado a que alude o n.º 8 do artigo 18.º da Lei n.º 

114/2017 não implica a criação de posições remuneratórias adicionais ou virtuais em que os 

trabalhadores vão, durante cada uma das quatro fases ali previstas, sendo posicionados, mas sim 

- e apenas - o pagamento faseado do acréscimo remuneratório a que adquiriram direito. 

 

Para efeitos do reposicionamento decorrente do Decreto-Lei n.º 71/2019, não pode, pois, 

ficcionar-se uma posição remuneratória para, a partir daí, proceder à transição dos enfermeiros, 

porquanto essa transição há-de ter em conta, necessariamente, o posicionamento remuneratório 

a que os trabalhadores têm direito e não – por manifestamente contrário ao que decorre do artigo 

156.º da LGTFP - a remuneração que nesse momento recebam mercê do sobredito pagamento 

faseado. 

 

Esta é, estamos em crer, a única leitura da lei que não subverte as regras de alteração de 

posicionamento remuneratório, e, aliás, aquela que é feita pela totalidade de serviços e 

estabelecimentos do SNS. Por essa razão, causa perplexidade que o CHUA, em contracorrente, 

decidam fazer a transição nos termos expostos, ou seja, ficcionando posições remuneratórias com 

base no pagamento faseado. 

 

Todas as instituições onde existia este problema e sobre as quais expusemos junto de 

V.ª Ex.ª e/ou ACSS (Centros Hospitalares Universitários do Porto e São João; Centros 

Hospitalares de Vila Nova de Gaia, Barreiro/Montijo e Setúbal) já foram resolvidas.  

Justamente por isso, vimos, junto de V. Exa., solicitar a necessária intervenção em ordem à 

uniformização de procedimentos e ao tratamento igualitário – e conforme à lei, nos termos 

expostos – de todos os profissionais de enfermagem. 

 

Com os melhores e mais respeitosos cumprimentos, subscrevemo-nos atenciosamente 

 

Pel´A Direcção; 

 

 

 

(José Carlos Martins, Presidente) 


