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Parecer:      Despacho: 

               

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste parecer resultam entendimentos passíveis de: 

FAQ’s ? Anotação de diploma? Publicação na Web? Elaboração de Circular? 

 

Informação n.º: INF/4/2020/381   Proc.:   Data: 03/01/2020 

 

 

Assunto: Mobilidade para a carreira subsistente de coordenador  

  

A Direção Regional … vem solicitar esclarecimentos a esta Direção Regional atinentes 

à carreira subsistente de Coordenador1, prevista no mapa VII do Decreto-Lei n.º 121/2008, de 

11 de julho, cuja última alteração foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 17 de junho, 

designadamente acerca da possibilidade de poder ser efetuada mobilidade da categoria de 
 

1 Carreira de chefia específica da Região Autónoma da Madeira, prevista no Decreto Legislativo Regional n.º 

23/99/M, de 26 de agosto. 
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coordenador técnico para esta carreira e respetivos requisitos, bem como da legalidade da 

criação de lugar no mapa de pessoal, pelo que importa referir o seguinte: 

 

 O  Decreto Regulamentar Regional n.º 23/99/M, de 26/08, diploma que estabeleceu 

regras sobre a adaptação às categorias específicas da Região Autónoma da Madeira do 

regime consagrado no então Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de dezembro, não contém 

nenhuma disposição que preveja as formas de recrutamento para a carreira de Coordenador, 

embora esta se encontre prevista no mapa anexo ao mesmo.  

Efetivamente, não existe uma definição geral da forma e área de recrutamento para a 

referida carreira, aspetos que vieram a ser previstos a nível das orgânicas dos serviços que 

entenderam incluir a mesma no seu mapa de pessoal. 

Como sabemos, esta carreira apresenta-se como específica da administração regional 

autónoma, estando integrada no grupo de pessoal de Chefia, compondo-se de duas 

categorias: a de coordenador e a de coordenador especialista. 

No tocante à forma de recrutamento para a citada carreira, a forma a prever para levar 

a cabo o recrutamento deve cingir-se ao concurso, quer para o ingresso na categoria de 

coordenador, como para o acesso à de coordenador especialista. 

Quanto à área de recrutamento para as categorias de coordenador e coordenador 

especialista, inicialmente as orgânicas previram que o recrutamento para as categorias de 

coordenador especialista e de coordenador far-se-ia, respetivamente, de entre coordenadores 

com três anos na respetiva categoria e de entre chefes de secção com comprovada 

experiência na área administrativa. 

Atualmente, apenas os aspetos remuneratórios são previstos, tendo em conta que é 

uma carreira a extinguir quando vagar (vide, a título de exemplo, o art. 10.º do Decreto 

Regulamentar Regional n.º 9/2015/M, de 14/08).  

No que concerne à mobilidade para esta carreira, tem sido entendido que, embora o 

legislador não tenha previsto expressamente a mobilidade intercarreiras de carreiras de 

regime geral para carreiras subsistentes, desde que reunidos os requisitos habilitacionais e 

profissionais necessários ao ingresso na nova carreira, é admissível a mobilidade 

intercarreiras ou intercategorias de carreiras não revistas e de carreiras subsistentes para as 

carreiras de regime geral e inversamente também. 

mailto:drapma@madeira.gov.pt
http://www.madeira.gov.pt/drapma


 

 

 

 

 

 

3 
Edifício do Governo Regional 
Av. Zarco, 3º. Andar – 9004-527 Funchal 
E-mail: drapma@madeira.gov.pt - http://www.madeira.gov.pt/drapma  

 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
Governo Regional 
Vice-Presidência 

DRAPMA - Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa 

 

No entanto, não tendo a entidade consulente previsão da carreira em causa no 

respetivo mapa de pessoal, a mesma não pode ser prevista, por se tratar de carreira 

subsistente, como decorre do próprio quadro legal aplicável a estas carreiras. 

Com efeito, nos termos do supra referido Decreto-Lei n.º 121/2008, as carreiras 

subsistentes traduzem-se em carreiras que se mantiveram nos moldes em que foram criadas, 

cujos trabalhadores não transitaram para as carreiras gerais, operada pela Lei n.º 12-A/2008, 

de 27 de fevereiro, não podendo ser previstas ex novo (cfr. art. 106.º desta Lei). 

 

À consideração superior. 
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