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Deliberação n.º DEL/6/CD/2019 

 

Assunto: Prémios de desempenho e alterações do posicionamento remuneratório dos trabalhadores em 

funções públicas 

 

Nos termos previstos no artigo 37.0 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em 

anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, estando previsto em orçamento os encargos 

relativos a prémios de desempenho e a alterações do posicionamento remuneratório, compete ao 

Conselho Diretivo da FCT decidir sobre o respetivo montante máximo, no prazo de 15 dias após o início da 

execução do orçamento. 

A Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento de Estado para 2019 (LOE 2019) prevê a 

atribuição de prémios de desempenho, a alteração de posicionamento remuneratório obrigatória e a 

alteração de posicionamento remuneratório por opção gestionária. 

Atento ao orçamento disponível e à situação de restrições orçamentais que impossibilitaram as 

valorizações remuneratórias durante um longo período de tempo, e prosseguindo uma política de recursos 

humanos orientada para o reconhecimento e motivação dos trabalhadores que todos os dias contribuem 

de forma decisiva para a missão e atribuições da FCT, o Conselho Diretivo deliberou, em reunião de 18 de 

janeiro de 2019, maximizar o número de trabalhadores abrangidos, canalizando o orçamento disponível 

para as alterações de posicionamento remuneratório obrigatórias e por opção gestionária, de forma a que 

os trabalhadores que preencham as condições adstritas a cada tipo de alteração do posicionamento 

remuneratório desta possam beneficiar. 

Atendendo a esta decisão, deliberou ainda o Conselho Diretivo, no uso de competência própria, o seguinte: 

1. Prémios de desempenho 

Considerando o enquadramento efetuado, o Conselho Diretivo decidiu não alocar verbas à atribuição de 

prémios de desempenho. 

2. Alteração do posicionamento remuneratório 

2.1. Alteração obrigatória do posicionamento remuneratório 

Nos termos do n.º 2 do artigo 16.º da LOE 2019, são permitidas alterações obrigatórias de posicionamento 

remuneratório ou de escalão (carreira não revista de Informática), relevando para o efeito os pontos ainda 

não utilizados que o trabalhador tenha acumulado durante o período de proibição de valorizações 

remuneratórias, sendo o pagamento dos acréscimos remuneratórios a que o trabalhador tenha direito por 

via de situações ocorridas em 2018 ou que ocorram em 2019 processado com o faseamento previsto para 

2019 no n.º 8 artigo 18.º da Lei do Orçamento de Estado para 2018, aprovada pela Lei n.º 114/2017, de 29 

de dezembro. 
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Assim, ao abrigo do n.º 7 do artigo 156.º da LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 22 de junho, na 

atual redação, foi deliberado afetar a este encargo, a dotação de 55.500,00€. 

Caso o montante afeto seja superior ao necessário, o remanescente acresce ao montante previsto para as 

alterações do posicionamento remuneratório por opção gestionária. Se existir necessidade de reforço, as 

reafectações de dotação serão as previstas na LTFP.  

2.2. Alteração do posicionamento remuneratório por opção gestionária 

Nos termos do n.º 3 do artigo 16.º da LOE 2019, são permitidas alterações gestionárias de posicionamento 

remuneratório, nos termos do artigo 158.º da LTFP, dentro da dotação inicial aprovada para este 

mecanismo, com aplicação do faseamento previsto para 2019 no n.º 8 artigo 18.º da Lei do Orçamento de 

Estado para 2018, aprovada pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro. 

Estando reunidos os pressupostos orçamentais necessários para o efeito, o Conselho Diretivo deliberou 

afetar ao encargo com alterações de posicionamento remuneratório por opção gestionária a dotação de 

178.500,00€, tendo definido como universo de aplicação da opção gestionária todos os trabalhadores que 

não tenham alterado de posição remuneratória em 2018 e que, nos termos do n.º 2 do artigo 156.º da 

LTFP, tenham obtido, nas últimas avaliações do seu desempenho referentes às funções exercidas, durante 

o posicionamento remuneratório em que se encontram: 

a) Uma menção máxima (Excelente); 

b) Duas menções consecutivas imediatamente inferiores às máximas (Relevante), ou; 

c) Três menções consecutivas imediatamente inferiores às referidas na alínea anterior, desde que 

consubstanciem desempenho positivo. 

Os trabalhadores serão ordenados por ordem decrescente da classificação obtida na última avaliação do 

seu desempenho, até ao limite do montante máximo dos encargos fixados. 

Nos termos do n.º 5 do artigo 158.º e do n.º 2 do artigo 166.º da LTFP, a presente deliberação é tornada 

pública por divulgação na página eletrónica da FCT e por afixação junto da Divisão de Gestão de Recursos 

Humanos. 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., 1 de fevereiro de 2019 

 

O Presidente do Conselho Diretivo 

 

 

Paulo Ferrão 
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