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Assunto: Processos de mobilidade intercarreiras e intercategorias pendentes de aprovação.

ml
1 — Várias queixas têm sido apesentadas a este órgão do Estado por trabalhadores que 

pretendem ver concretizada a sua colocação em mobilidade e cujos processos, tendo 

merecido a aprovação da Tutela dos respetivos serviços, se encontram pendentes da 

autorização do membro do Governo responsável pelas áreas das finanças, desde 2020.

2 — Estando em causa mobilidades intercarreiras e intercategorias — de que resultam 

acréscimos remuneratórios —, tem entendido a Direção-Geral do Orçamento que 

as mesmas se encontram sujeitas ao regime previsto no artigo 152.°, n.° 1, do Decreto-Lei 

n.° 84/2019, de 28 de junho, diploma de execução do Orçamento do Estado para 2019, 

que neste domínio consideram continuar em vigor'.

' Ao contrário, aliás, do que a este propósito entende a Direção-Geral da Administração e Emprego 
Público (DGAEP).
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Nos termos daquele preceito, os ‘‘‘processos dos quais possa resultar uma valorit^ação remuneratória, 

incluindo as situações previstas no n.° 3 do artigo 93.° da LTFP [mobilidade intercarreiras ou 

categorias], (...) dependem de despacho prévio favorável do membro do Governo responsávelpela área em 

que se integra o órgão, serviço ou entidade em causa, sendo posteriormente submetidos a autorirçação do 

membro do Governo responsávelpelas áreas das finanças e da administração públicd^.

3 — Nas situações que nos foram apresentadas os processos de mobilidade não só se 

encontram instruídos com os despachos favoráveis dos dirigentes máximos dos serviços 

de origem e de destino dos trabalhadores, como também foram igualmente objeto de 

despacho favorável do membro do Governo responsável pela área em que este último se 

integra, estando, pois, a sua concretização dependente apenas da autorização do membro 

do Governo responsável pela área das finanças.

4 — Para além de estarmos perante processos que se encontram pendentes desde 2020 e de 

mobilidades que — tendo merecido a aprovação dos dirigentes máximos dos serviços de 

destino e da respetiva Tutela - assentam em razões de conveniência de serviço e assim de 

interesse público, importa igualmente sublinhar que em alguns casos, sendo mobilidades 

no âmbito do mesmo serviço, os trabalhadores já se encontram há largo tempo a exercer 

funções próprias da categoria/carreira para que se opera a mobilidade.

O efetivo exercício de funções próprias de uma categoria profissional inteiramente distinta 

da que o trabalhador formalmente detém reconduz-se a um desajustamento funcional que 

reclama ser corrigido, tanto mais quanto aquele exercício sem a devida correspondência 

remuneratória traduzirá uma injustificada diferenciação em relação aos colegas que, 

detentores da “categoria de destino”, desempenham atividade com igual grau de 

complexidade, realidade que não deixará de ofender os princípios constitucionais que 

neste domínio são diretamente aplicáveis.

Acresce que em muitos casos os trabalhadores, tendo visto aprovada a mobilidade pelos 

serviços envolvidos e na legítima expetativa de que o procedimento em curso seria
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concluído em prazo razoável, foram prescindindo de outras oportunidades profissionais 

que lhes iam sendo proporcionadas.

5 — No contexto descrito, se por um lado não se ignora que a colocação em regime de 

mobilidade não constitui um direito dos trabalhadores, por outro, importará admitir que 

uma vez reconhecido o seu interesse público pelos serviços interessados e respetivas 

Tutelas, justifica-se que os procedimentos sejam concluídos.

A esta luz e atento o tempo entretanto decorrido, mostra-se premente a prolação de 

decisão sobre os pedidos de mobilidade pendentes, desde logo para que os serviços 

interessados possam, em função do seu teor, adotar as medidas que entendam adequadas 

ao suprimento das suas necessidades; e bem assim, para que os trabalhadores possam 

igualmente organizar a sua vida em função da decisão que vier a ser tomada.

6 — É, pois, para a necessidade de decisão daqueles pedidos que, tendo presente o 

disposto na alínea c) do n.” 1 do artigo 21.° do Estatuto do Provedor de Justiça^, entendi 

sensibilizar a V. Ex.*.

Com os meus respeitosos cumprimentos.

A Chefe do Gabinete

OÀL

(Selma Pedroso Bettencourt)

^ Nos termos da qual o Provedor de Justiça pode “procurar, em colaborarão com os órgãos e serviços competentes, as soluções mais 
adequadas à tutela dos interesses legítimos dos cidadãos e ao aperfeiçoamento da ação administrativa^.
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