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PROPOSTAS 
2019  

APRESENTADAS EM 
CONFERÊNCIA DE IM-

PRENSA A 31 DE JULHO 

VALORIZAR O 
TRABALHO E OS 

TRABALHADORES 

baixar de forma significativa, para 7,4% em Abril 

de 2018 (7,9% no 1º trimestre), aproximando-se 

dos níveis registados antes da crise financeira 

internacional 2008/2009. 

Relativamente à taxa de inflação média anual, a 

previsão do Governo é que esta estabilize em 

1,4% em 2018/19; contrariamente às estimativas 

do BP, CE e OCDE, todas prevendo uma acelera-

ção em 2019 (Quadro 1). 

1.ENQUADRAMENTO ECONÓMICO E SOCIAL  

Em 2017, a economia portuguesa cresceu 2,7% em 

termos homólogos reais, o ritmo mais elevado 

desde 2001, superando o da média da área do 

euro (AE).  

O emprego tem mantido um forte crescimento 

(3,1% em termos homólogos no 1º trimestre de 

2018), mais 150 mil pessoas empregadas. 

Igualmente, a taxa de desemprego tem vindo a 

lhador no setor público encolheram, tendo 

registado um crescimento médio nulo (abaixo dos 

0,9% para o total da economia) e desaceleraram 

fortemente face à década precedente (+4,8% 

entre 1998 e 2007). Foi de facto o período mais 

negro para a função pública, onde os trabalhadores 

tiveram cortes salariais (só totalmente revertidos 

em 2017); suspensão dos subsídios de férias e de 

natal em 2012; cortes nas horas extraordinárias/

ajudas de custo; congelamento das progressões nas 

carreiras profissionais e no subsídio de refeição 

entre 2010 e 2016.  

Apesar da melhoria do mercado de trabalho e do 

processo de regularização de trabalhadores 

precários em curso, a retoma económica está a 

ser caracterizada pela continuação da criação de 

emprego assente em vínculos precários 

(temporário e parcial, falsos recibos verdes, 

contratos a termo), com instabilidade laboral 

para muitos trabalhadores e salários baixos 

levando à manutenção de uma situação de 

pobreza de muitas famílias e à persistência de 

uma acentuada desigualdade salarial.  

Entre 2008 e 2017, as remunerações por traba-

Quadro 1 – Previsões dos Principais Indicadores Económicos e Sociais para Portugal 

(Taxa de variação homóloga, em %) 

 

Ministério das Finanças, Programa de Estabilidade 2018-2022, Abr/18; CE, OCDE e FMI, Mai/18. BP (Banco de Portugal), Jun/18. * Índice 

Harmonizado. P/ Taxa de Desemprego (Em % da População Ativa).  

MF BP CE OCDE FMI MF BP CE OCDE FMI

PIB 2,7 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 1,9 2,0 2,2 1,8

Taxa de Inflação 1,4 1,4 1,4* 1,2* 1,1* 1,6* 1,4 1,5* 1,6* 1,7* 1,6*
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Taxa de Desemprego 8,9 7,6 7,2 7,7 7,5 7,3 7,2 6,2 6,8 6,6 6,7

Remunerações p/trabalhador

Em termos nominais 1,1 2,1 : 1,8 1,0 : 2,1 : 2,0 2,0 :

Em termos reais -0,2 0,7 : 0,6 -0,1 : 0,7 : 0,4 0,3 :

20192018
2017
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Em termos reais e a preços de 2009, as remune-

rações brutas médias anuais p/trabalhador no 

setor público situaram-se em 28.231€ em 2017, 

em Portugal, representando uma diminuição de 

5.500€ face a 2009 (-16,3%) traduzindo 

também a subida expressiva da taxa de inflação 

em 2011/12 (6,4% acumulado nestes 2 anos) 

(Gráfico 1).  

Mesmo em 2017, apesar do fim do corte salarial dos 

trabalhadores da AP e da ligeira subida do subsídio 

de refeição (interrompendo o congelamento durante 

7 anos consecutivos), a remuneração bruta média 

anual p/trabalhador no setor público em Portugal 

foi de 31.248€, tendo diminuído 2.472€ face a 

2009 (33.720€) correspondendo a uma quebra de 

7,3% em termos homólogos nominais.  

Gráfico 1 – Remunerações brutas médias anuais por trabalhador no Setor Público, em Portugal 

(Anual, em euros) 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

em termos nominais 33 720 € 33 647 € 31 879 € 28 080 € 31 205 € 30 419 € 30 359 € 30 917 € 31 248 €

a preços de 2009 33 720 € 33 183 € 30 332 € 25 997 € 28 813 € 28 165 € 27 973 € 28 314 € 28 231 €

31 248 €

33 720 €

28 231 €

25 000 €

26 000 €

27 000 €

28 000 €

29 000 €

30 000 €

31 000 €

32 000 €

33 000 €

34 000 €

remuneratória que tem sido imposta aos trabalhado-

res da AP. Assim, é de salientar que em Portugal a 

despesa com o pessoal da AP diminuiu para 11% do 

PIB em 2017 (-2 p.p. em relação a 1998), a 3ª 

descida mais acentuada dos países da AE, a seguir à 

Lituânia e Malta. Face há última década, foi em 

Portugal que a descida mais se acentuou após a 

Irlanda (-3 p.p.) (Gráfico 2) 

Finalmente, as remunerações do trabalho têm vindo a 

perder peso no total da economia, em linha com a 

forte contenção salarial e com a redução do emprego 

registada ao longo dos últimos 20 anos na generalida-

de dos países da área do euro. Em Portugal, o peso 

das remunerações do trabalho no PIB caiu para 45%, 

em média, entre 2008 e 2017 (48%, em média, entre 

1998 e 2007) sobretudo em resultado da política 

Gráfico 2 – Despesa com o Pessoal da AP 

(Em % do PIB) 
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salário mínimo, os que têm um salário de 583,58€ ou 

590,00€, ambos pertencentes à categoria de 

assistente operacional também vão ter um acrésci-

mo salarial, de 16€/10€ por mês (+2,8% e +1,7% em 

termos homólogos nominais, respetivamente). 

 Nos últimos anos, a ausência de qualquer atualiza-

ção salarial da generalidade dos trabalhadores da 

AP tem levado a uma diminuição do leque salarial 

dos restantes salários da AP face ao salário 

mínimo, penalizando os trabalhadores mais 

qualificados, com maiores responsabilidades no 

desempenho das suas funções profissionais e com 

maior experiência laboral adquirida ao longo do 

tempo. Não atender a esta realidade é caminhar 

para o empobrecimento de um número significati-

vo de trabalhadores, cerca de 77% do total da 

AP. 

Assim, no sentido de atenuar esta situação, sugere-

se uma atualização da tabela salarial da função 

pública de 3% para compensar o aumento do custo 

de vida e parcialmente a perda remuneratória 

acumulada. 

 

Reposição de três dias de férias 

Retirados aquando da aprovação da Lei 35/2014, de 

20 de Junho. 

 

Aumento do subsídio de refeição para 6€  

Em 2018, o subsídio de refeição diário não teve 

qualquer alteração, tendo-se mantido em 4,77€ 

desde agosto de 2017.  

 

Revisão do SIADAP com a eliminação do sistema 

de quotas. 

 

Descida da taxa do desconto para a ADSE, dos 

actuais 3,5% da remuneração base para 2,5%, a 

pagar em 12 meses em vez de 14 meses. 

 

3.EMPREGO PÚBLICO  

Quanto ao emprego público, é fundamental 

assegurar recursos humanos necessários à 

prestação de serviços públicos de qualidade aos 

portugueses e a todos os que nos procuram. 

Ao mesmo tempo tornar mais célere o processo 

de regularização de trabalhadores precários, 

iniciado em 2017, e garantir que a precariedade 

não se torne efectiva nas relações de trabalho. 

2.SALÁRIOS 

Descongelamento mais célere das carreiras da 

AP  

Em 2019, deverá assistir-se à continuação do 

processo faseado do descongelamento das carreiras 

da AP, iniciado no ano em curso e nos seguintes 

termos: a) Em 2018, foi de 25% a 1 de janeiro e 

deverá ser de 50% a partir de 1 de setembro; b) Em 

2019, prevê-se que seja de 75% a partir de 1 de 

maio para finalizar a 100% a partir de 1 de 

dezembro, de acordo com o artº 18ª da Lei do OE-

2018.  

Neste aspeto, sugere-se a possibilidade do 

faseamento definido para 2019 (acima descrito) 

ser antecipado nos seguintes moldes: 75% a partir 

de janeiro e não 1 de maio e 100% a partir do início 

do 2º semestre (1 de julho) e não somente em 

dezembro.  

Convém, aliás, notar que o impacto do desconge-

lamento das carreiras no montante da despesa 

pública líquida para 2018, baixou de 211 milhões 

de € (segundo o Relatório do OE-2018) para 201 

milhões de € (de acordo com Programa de 

Estabilidade de Abr/18). Também, o efeito 

acumulado do descongelamento das carreiras nos 

3 anos (2018-2020) está avaliado em 592 

milhões de € (abaixo dos 600 milhões evocados 

pelo Governo).         

 

Atualização da Tabela de Remuneração Única 

(TRU) em pelo menos 3% 

Decorridos 10 anos sobre a entrada em vigor da 

Tabela de Remuneração Única, é chegado o 

momento do Governo dar um primeiro sinal de 

aumento salarial aos funcionários públicos (depois 

de quase uma década sem atualização, o último 

foi de 2,9% em 2009), mediante uma atualização 

do montante pecuniário dos níveis remuneratórios 

acima do 3º nível.  

Se for concretizada a subida do salário mínimo para 

600€ em 2019, +20€ do que em 2018 (+3,4% e 

+2,0% em termos homólogos nominais e reais, 

respetivamente), esta evolução irá novamente 

absorver os níveis remuneratórios mais baixos da 

função pública (à semelhança dos últimos anos), 

passando o nível 3 (atualmente de 583,58€) a 

assumir o novo patamar mínimo salarial da AP 

(600€). Para além dos trabalhadores que usufruem o 
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Para as restantes pensões mensais, cujos níveis se 

situam acima de 550€ até 858€, o aumento é de 

1,8% em 2018 (+0,4% em termos reais). Porém, 

para o patamar da pensão acima de 858€ (o 

primeiro aumento desde 2010) apesar de ter 

aumentado 1,3% ou 1,1% em 2018, dependendo se 

o nível ultrapassa ou não os 2.573€/mês, estas não 

deixam de registar uma quebra em termos reais 

(de -0,1% ou -0,4%, respetivamente) se se 

confirmar uma taxa de inflação de 1,4% (Quadro 2). 

4.PENSÕES 

Actualização das pensões em, pelo menos, 3% 

Um significativo número de pensionistas da Seguran-

ça social e da CGA (2,8 milhões) viram a sua pensão 

aumentada em 2018, de acordo com as Leis nº 53-

B/2006, de 29 de dezembro e nº 52/2007, de 31 de 

agosto, contrariando a contenção dos últimos anos. 

Para além disso, à semelhança do ocorrido em 2017, 

as pensões mais baixas, tiveram uma atualização 

extraordinária a partir de agosto de 2018. 

para as pensões até 874€ (2*IAS). Para pensões 

acima de 874€ até 2.622€, a subida é de 1,4% 

(igual a taxa de inflação); para as superiores a 

2.622€ até 5.245€, o acréscimo é de 1,15%, 

permanecendo congeladas acima desse montante, 

continuando a apresentar uma quebra no seu 

poder de compra (3ª coluna do Quadro 3).  

Se se aplicar, em 2019, a atualização das 

pensões de acordo com a fórmula da Lei 53-

B/2006, que criou o Indexante de Apoios 

Sociais (IAS) e alterada pela Lei do OE-2017 

(que alarga para 2*IAS o limite mais baixo), 

obtemos um aumento do IAS para cerca de 

437€ (+1,9%), remetendo este mesmo aumento 

idade e 46/48 anos de serviço efetivo de 

funções), sugere-se que o mesmo seja alargado 

a um universo mais amplo de potenciais 

beneficiários, nomeadamente para os que 

tenham mais de 40 anos de contribuições, 

independentemente da idade do potencial 

Regras menos penalizadoras para pensões com 

carreiras contributivas longas 

Apesar do novo regime de despenalização de 

reformas antecipadas (que entrou em vigor em 

outubro de 2017) para trabalhadores com 

carreiras contributivas muito longas (60 anos de 

Quadro 2 – Esquema do Aumento Mensal das Pensões em 2018 

 

 

valor mensal da pensão variação nominal variação real 

1,8% a partir de jan/18 e perfazendo +6€ ou +10€ a partir de ago face a  -

dez/17, consoante a pensão tenha sido atualizada ou não entre 2011 e 2015 -

> 550€ até 857,8€ 1,8% 0,4%

>857,8€ até 2.573€ 1,3% -0,1%

>2.573€ até 5.147€ 1,05% -0,4%

> 5.147€ 0,0% -1,4%

(I.A.S. = 428,90€ e Taxa de Inflação Prevista = 1,4%)

pensões mínimas  e abaixo de 550€ 

Quadro 3 – Esquema do Aumento Mensal das Pensões em 2019  

 
Cálculos feitos baseados na Lei nº 53-B/2006, de 29 de Dezembro e alterada pela Lei do OE-2017, admitindo a 
hipótese da taxa de inflação anual disponível a 30 de Novembro de 2018 ser de 1,4% e do crescimento real do PIB 
médio anual dos últimos 2 anos, terminados no 3º trimestre de 2018, ser pelo menos de 2% e inferior a 3%  

 

valor mensal da pensão variação nominal variação real 

1,8% a partir de jan/18 e perfazendo +6€ ou +10€ a partir de ago face a  -

dez/17, consoante a pensão tenha sido atualizada ou não entre 2011 e 2015 -

Até 874€ 1,9% 0,5%

>874,10€ até 2.622€ 1,4% 0,0%

>2.622€ até 5.245€ 1,15% -0,3%

> 5.245€ 0,0% -1,4%

(I.A.S. = 437,05€ e Taxa de Inflação Prevista = 1,4%)

pensões mínimas  e abaixo de 550€ 
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torno de 1,5%, em linha com a taxa de inflação 

prevista para o próximo ano (1,4%) para que o 

aumento dos salários e pensões não sejam 

totalmente prejudicados em sede de IRS. 

  

Aumento da dedução específica em IRS  

Face à dedução específica do IRS, que permite 

calcular o rendimento sujeito a imposto, é de 

referir que o atual montante (4.104€) permanece o 

mesmo desde 2010, calculado ainda sobre o salário 

mínimo mensal de 475€, hoje largamente 

ultrapassado. Neste sentido, deve ser feita 

atualização em 2019.  

        

Subida da dedução anual para 507/508€ das 

Rendas de Habitação em IRS  

Para as rendas de habitação, em 2019 o limite anual 

de dedução dos encargos com as rendas de 

habitação deve subir para 507/508€ (502€ nos 

últimos anos) acréscimo em cerca de 1%, uma vez 

que estas para além de ter aumentado 1,12% em 

2018 (a taxa mais elevada desde 2014) deverão 

tornar a subir em torno de 1% em 2019.  

 

Regresso à dedução de 30% com a despesa de 

saúde em IRS  

Relativamente aos encargos das famílias com a 

saúde, a dedução deve regressar aos 30% destes 

encargos (em vez dos 15% atuais), especialmente 

para os agregados familiares mais dependentes de 

medicamentos e de cuidados de saúde e que 

comprovem a extrema dependência medicamentosa, 

podendo abranger nomeadamente alguns pensionis-

tas e outros, podendo manter-se o limite de 1.000€. 

 

Diminuição da taxa do IVA da electricidade e 

do gás natural para 6%  

O IVA da eletricidade e do gás natural de 23% 

desde outubro de 2011, deve regressar a 6%, 

permitindo aliviar a fatura destes serviços 

essenciais para as famílias portuguesas (uma das 

mais elevadas da UE) visando atenuar a forte 

subida dos preços com a habitação. 

beneficiário (o único fator atenuante existente 

atualmente refere-se apenas a quem tem mais 

de 65 anos de idade).  

 

Despenalização das reformas antecipadas 

através do corte do fator de sustentabilidade  

Convém relembrar que a idade legal da reforma sem 

penalizações vai novamente aumentar em 2019, para 

66 anos + 5 meses (+1 mês do que em 2018) e o 

fator de sustentabilidade (o qual representa um 

novo corte no cálculo da pensão antecipada) 

também deverá ser alterado em 2019, dependendo 

da esperança média de vida aos 65 anos em 2018 (-

14,5% em 2018). Portanto, se não forem alteradas 

as condições para a reforma antecipada, os 

pensionistas que enveredem por uma reforma 

antecipada em 2019, assistirão a cortes mais 

acentuados no cálculo das suas pensões. 

No sentido de atenuar a penalização que incide 

sobre as reformas antecipadas, os cortes 

associados a estas pensões devem ser atenuados 

pela via do corte gradual do fator de sustenta-

bilidade. Assim, a aplicação deste fator poderia 

ser substituído, numa 1ª fase pelo que vigorava 

antes do Decreto-Lei nº 167-E/2013, de 31 de 

dezembro e, nessa hipótese, seria equivalente a 

um corte de 7,8% em 2018 (em vez de 14,5%). 

Esta sugestão permitiria fomentar o rejuvenesci-

mento do emprego nas empresas e, no caso da 

Administração Pública, poderia ser um contributo 

para combater o envelhecimento deste setor, 

facilitando a entrada de mais jovens nos quadros 

da função pública. 

Ao conceder maior facilidade às pessoas para se 

reformarem, atenuando os cortes aplicados às 

reformas antecipadas, estas duas últimas 

sugestões, podem contribuir indiretamente para 

as políticas de apoio à natalidade, um dos 

maiores problemas atuais do país, na medida em 

que os avós têm a oportunidade de estar mais 

disponíveis para dar apoio aos seus agregados 

familiares.    

 

5.JUSTIÇA FISCAL   

Atualização dos escalões do IRS em 1,5%  

Para 2019, atualização dos escalões do IRS em 
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Visto na imprensa em  
julho de 2018 

Livro de Reclamações Electrónico 

recebeu 50 mil reclamações no primeiro 

plano 

O balanço é positivo, ao fim de um ano de funciona-

mento do livro de reclamações electrónicas. O Livro 

foi lançado no dia 1 de Julho de 2017 para os 

«serviços essenciais» como a energia, os resíduos as 

comunicações eletrónicas e s serviços postais. A 

Direcção-Geral do Consumidor propôs que houvesse 

um período de alargamento para a adesão dos 

agentes económicos, por haver uma «multiplicidade 

de sectores de actividade». O Governo aceitou. 

Assim, entre 1 de Julho de 2018 e 1 de Julho de 

2019, os agentes económicos poderão aderir 

voluntariamente. 

(Fonte: Diário de Notícias, 02-07) 

 

Estado gastou mais, divulgada pelas 

Finanças, 768 milhões com bancos falidos.  

Segundo as contas da CGE-Conta Geral do Estado, 

«a despesa realizada no ano passado por causa dos 

tais veículos financeiros (que carregam os activos 

menos bons e maus dos antigos Banif e BPN) 

ascendeu a 768,2 milhões de euros, mais dez 

milhões face ao que estava previsto no Orçamento»: 

A este valor ainda teremos de acrescentar «1,2 

milhões de euros com operações herdadas do antigo 

BES». A CGE ainda não disponibiliza os valores 

efectivamente executados, relativamente às 

cobranças e pagamentos. 

(Fonte: Jornal Notícias, 03-07) 

O que vai mudar na protecção dos 

recibos verdes? 

Os trabalhadores independentes terão o acesso 

facilitado ao subsídio de desemprego, ao subsídio 

por doença, ao subsídio por assistência a filho ou 

neto, tal como acontece com os trabalhadores por 

conta de outrem. Estas alterações foram publicadas 

no DR e estão vertidas no Decreto-Lei n.º 

53/2018 - Diário da República n.º 125/2018, 

Série I de 2018-07-021. 

(Fonte: Público, 03-07) 

 

Subsídios milionários sem controlo 

O Relatório do Conselho Coordenador do Sistemas 

de Controlo do Estado revela que o Estado está a 

atribuir subvenções financeiras a Instituições de 

Solidariedade Social, a Empresas Privadas e a 

Fundações e outras sem que exista uma lei que 

garanta que essa atribuição seja feita com rigor e 

objectividade. Em 2016, 528 entidades publicas 

atribuíram 92.558 beneficiários um total de 4,3 

milhões de euros. Esta entidade de controlo 

permitiu conseguiu apurar inúmeras situações de 

incumprimento. Detectaram que houve entidades 

públicas que não comunicaram à Inspecção-Geral de 

Finanças a atribuição de apoios no valor de 300 

milhões de euros, obrigação prevista na lei. 

(Fonte: Correio da Manhã, 04-07) 

Recorde de faturação nos grupos privados 

de saúde 

Actualmente o número de hospitais privados 

superara já os públicos. Como era de esperar o 

número é maior nas grandes cidades do que no 

interior. O peso das unidades privadas é cada vez 
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maior e a facturação também. Em 2017 o número de 

vales emitidos pelo SNS para intervenções no 

privado aumentou 76%. Segundo o presidente da 

Associação de Hospitalização Privada, está previsto 

um investimento de 500 milhões de euros para a 

Madeira e os Açores mas a maior parte deste 

investimento será em tecnologia. O crescimento do 

privado também se justifica com a existência dos 

subsistemas de saúde e seguradoras. 

(Fonte: Diário de Notícias, 01-07) 

Salários crescem três vezes menos que 

nos países ricos  

Portugal irá, este ano, ver crescer 1% a remunera-

ção média por trabalhador, pelo que será 3 vezes 

mais devagar do que o que acontece na OCDE e 

metade na zona euro, 2,9% e 2,2%, respectivamen-

te. Segundo o Ministério do Trabalho o salário 

médio declarado à Segurança Social, em Abril, 

aumentou apenas 1,6%, face aos primeiros quatro 

meses do ano passado. «As projecções do chamado 

clube dos ricos mostram que o aumento médio, em 

2018 e 20019, por trabalhador pode ascender a 

3,1% no território da OCDE, o que significa que em 

Portugal os ordenados estão a crescer a metade do 

ritmo, até menos. A média estimada para a Zona 

Euro é de 2,3%. 

Fonte: Jornal de Notícias, 01-07) 

Há trabalhadores com vínculo ilegal há 15 

anos  

Os 81 trabalhadores precários do Centro de 

Medicina de Reabilitação da Região Centro (Rovisco 

Pais) exigem a abertura do concurso para integra-

ção no mapa de pessoal. As suas candidaturas ao 

PREVPAP foram admitidas pela Comissão Bipartida 

da Saúde, há sete meses, e homologadas pela tutela 

mas os procedimentos concursais ainda nem se 

iniciaram. Aguardam até ao final do mês e se até lá 

nada acontecer irão pedir explicações aos Ministé-

rios das Finanças e da Saúde. 

(Fonte: Correio da Manhã, 11-07) 

Seis eurodeputados portugueses 

ganharam meio milhão por fora  

Um Relatório da Transparency International, 

divulgado em Bruxelas, ontem, conclui que os 

deputados europeus exercem outras actividades, 

para além do cargo para que foram eleitos como 

gestão de empresas, consultoria, ensino, participa-

ção em conferências, programas de televisão, etc. O 

Relatório divulga também que seis dos 21 eurodepu-

tados portugueses «declaram exercer desde 

empregos regulares a lugares em administrações de 

empresas ou outros mandatos políticos», pelo que 

receberam um mínimo de 404 mil euros, acrescido 

ao vencimento base, suportado pelos contribuintes 

de 8.484 euros. Estes valores estão subestimados 

uma vez que as quase 2.000 declarações possuem 

«intervalos largos para encaixar os rendimentos». O 

Relatório «denuncia que até 30 eurodeputados 

terão ganho mais dinheiro por exercerem funções 

extras do que por aquelas para que foram eleitos». 

O problema parece estar na fraca supervisão ética 

por parte do Parlamento europeu. 

(Fonte: Público, 11-07) 

 Bolseiros culpam reitores por atraso 

na aplicação da lei  

Um grupo de docentes investigadores e bolseiros 

entregou uma carta ao primeiro-ministro solicitando 

a sua intervenção junto dos reitores das universida-

des que se recusam a aceitar que estes trabalhado-

res estão também abrangidos pelo PREVPAP. Alguns 

destes investigadores/bolseiros já desempenham 

funções permanentes há mais de 15 anos.  

(Fonte: Jornal de Notícias, 11-07) 

Protecção Civil integra precários  

A Autoridade Nacional de Protecção Civil vai abrir 

concurso para integrar os 610 trabalhadores com 

vínculo precário. Estes trabalhadores estão a 

exercer funções na Força Especial de Bombeiros e 
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nos Comandos Nacional e Distritais de Operações 

de Socorro. 

(Fonte: Correio, 12-07) 

Ferro quer que os partidos 

apresentem menos projectos de resolução  

O presidente da Assembleia quer uma alteração ao 

sistema de funcionamento da AR e muito em 

especial no que diz respeito à apresentação de 

recomendações ao Governo por parte dos partidos 

com assento parlamentar. Justifica que essas 

recomendações «não têm qualquer efeito prático» e 

que são usadas sem moderação. A Assembleia já 

tem instrumentos fiscalizadores do Governo e os 

partidos utilizam demasiado o recurso às recomen-

dações. Assim, pela sua inutilidade, parece que 

terão os dias contados. Ferro Rodrigues incumbiu 

Duarte Pacheco do PSD e Joge Lacão do PSde 

apresentarem até o dia 18 de Julho, uma proposta 

de alteração do sistema em vigor. 

(Fonte: Jornal de Notícias, 13-07) 

 Multiplicai-vos. Chumbado o 

reforço de verbas para esterilização de animais  

Em Junho 2016 foi aprovada, por unanimidade, a lei 

que proíbe o abate dos animais nos canis municipais, 

que entra em vigor no próximo mês de Outubro. 

Para dar continuidade a esta lei e reforçar o 

programa de apoio à esterilização, o BE e o PAN 

apresentaram dois projectos de resolução. Ontem, 

foram chumbados no parlamento com os votos 

contra do PS e a abstenção do PSD, CDS e do 

deputado socialista Paulo Trigo. Este chumbo vem 

por em causa a aplicação da lei de 2016, uma vez que 

as Câmaras Municipais terão muitas dificuldades, 

em alternativa ao abate dos animais, fazer a sua 

esterilização, por as verbas serem escassas. Para 

Margarida Garrido, responsável pela CEEA 

(Campanha de Esterilização de Animais Abandona-

dos) «os partidos que chumbaram estas recomenda-

ções mostram um cinismo e ambiguidade das suas 

políticas» porque aprovaram «por unanimidade a lei 

de proibição dos abates, mas depois cortam nos 

meios de a viabilizar». Acrescenta, ainda, que a 

Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária tem 

falhado na divulgação do Programa de apoio às 

esterilizações, porque começou tarde e a informa-

ção não está a chegar às Câmaras,  muitas delas nem 

sabem que o Governo disponibilizou, em Abril, uma 

verba de 500 mil euros para apoiar a esterilização. 

(Fonte: i, 19-07) 

Salários e pensões pressionam Centeno 

no Orçamento Estado  

No cargo de presidente do Eurogrupo, Mário 

Centeno terá de estar atento às regras comunitá-

rias, mas também não terá a vida facilitada quando 

se vier a tratar de aumentos para salários e pensões 

da administração pública. As negociações já 

começaram, mas há já algumas exigências dos 

parceiros que sustentam o Governo. Em primeiro 

lugar, o Governo estabelece limites para a meta do 

défice e só depois, de acordo com as margens do 

OE, é que se vai ajustando as escolhas dos 

parceiros. Os aumentos salariais da Administração 

pública empurram para cima os salários do sector 

privado. «Os números de execução orçamental 

apontam a meta de 0,7 do PIB como plausível para 

este ano – e isso implica que, para cumprir as regras 

de Bruxelas, o défice de 2019 não poderá ser 

superior a 0,2%» 

(Fonte: Negócios, 25-07) 

Marcelo promete receber bolseiros para 

a semana 

O Presidente prometeu receber na próxima semana 

os bolseiros de investigação científica, após lhe ter 

sido entregue, em mão, um manifesto sobre a 

precariedade no sector. Os bolseiros manifestaram-

se, ontem, no dia do encerramento das comemora-

ções do dia da universidade. Os investigadores 

reclamam tratamento igual no que respeita à 

integração dos precários, ao abrigo do programa 

PREVPAP. 

(Fonte: Jornal de Notícias, 26-07 



Página 10 

 
I N F O Q U A D R O S  

LEGISLAÇÃO - JULHO 2018 

Recomenda ao Governo que crie um contrato de 
transparência com os futuros pensionistas que os 
informe sobre a expectativa dos valores a receber ao 
atingirem a idade legal de reforma 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 99/2018 - 

Diário da República n.º 139/2018, Série I de 2018-07

-20115740683 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Designa a presidente do conselho diretivo do Instituto 
de Proteção e Assistência na Doença, I. P. 

Resolução da Assembleia da República n.º 

198/2018 - Diário da República n.º 140/2018, Série I 

de 2018-07-23115740743 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que garanta a estabilidade 
contratual e salarial dos psicólogos que trabalham nos 
estabelecimentos prisionais 

Resolução da Assembleia da República n.º 

200/2018 - Diário da República n.º 140/2018, Série I 

de 2018-07-23115740745 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que tome medidas para 
impedir a entrada da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa no capital da Caixa Económica Montepio Geral 

Resolução da Assembleia da República n.º 

221/2018 - Diário da República n.º 146/2018, Série I 

de 2018-07-31115814339 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a realização de um concurso 
extraordinário para recrutamento de inspetores na 
área da educação e ciência 

Resolução da Assembleia da República n.º 

222/2018 - Diário da República n.º 146/2018, Série I 

de 2018-07-31115814340 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a agilização dos processos 
de recrutamento de profissionais de saúde para o 
Serviço Nacional de Saúde 

Decreto-Lei n.º 58/2018 - Diário da República n.º 

140/2018, Série I de 2018-07-23115740753 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece um sistema de registo e seguro de 
responsabilidade civil obrigatório aplicável aos 
sistemas de aeronaves civis não tripuladas («drones») 

Portaria n.º 194/2018 - Diário da República n.º 

127/2018, Série I de 2018-07-04115642178 
FINANÇAS 

Portaria que estabelece critérios para as aquisições 
de serviços de viagens e alojamento realizadas ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 30/2018, de 7 de maio 

Resolução da Assembleia da República n.º 

154/2018 - Diário da República n.º 127/2018, Série I 

de 2018-07-04115642175 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que garanta o financiamento 
transitório dos investigadores doutorados cujas bolsas 
cessaram enquanto se aguarda a aplicação das 
alterações ao Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de 
agosto 

Resolução da Assembleia da República n.º 

156/2018 - Diário da República n.º 129/2018, Série I 

de 2018-07-06115652953 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que dê maior autonomia às 
entidades do Serviço Nacional de Saúde para 
substituição de trabalhadores em ausência temporária 

Resolução da Assembleia da República n.º 

168/2018 - Diário da República n.º 132/2018, Série I 

de 2018-07-11115678418 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo um plano de emergência 
para o Serviço Nacional de Saúde 

Resolução da Assembleia da República n.º 

169/2018 - Diário da República n.º 132/2018, Série I 

de 2018-07-11115678419 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a adoção de medidas para 
melhoria do Serviço Nacional de Saúde 

Resolução da Assembleia da República n.º 

170/2018 - Diário da República n.º 132/2018, Série I 

de 2018-07-11115678420 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo medidas para o bom 

funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, de 

forma a garantir o acesso a cuidados de saúde de 

qualidade e em tempo útil 

R E S O L U Ç Ã O  D A  A S S E M B L E I A  D A  

R E P Ú B L I C A  N . º  1 7 4 / 2 0 1 8  -  D I Á R I O  

D A  R E P Ú B L I C A  N . º  1 3 2 / 2 0 1 8 ,  

S É R I E  I  D E  2 0 1 8 - 0 7 - 1 1 1 1 5 6 7 8 4 2 4  
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que seja prestada aos 

reformados e pensionistas informação detalhada 

sobre os valores das suas pensões e reformas pelo 

Centro Nacional de Pensões 

Resolução da Assembleia da República n.º 

183/2018 - Diário da República n.º 133/2018, Série I 

de 2018-07-12115688976 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
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n.º 93, de 15 de maio de 2018 

Decreto-Lei n.º 57/2018 - Diário da República n.º 

133/2018, Série I de 2018-07-12115688982 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Define o estatuto das orquestras regionais e 
estabelece as condições para a atribuição de 
incentivos pelo Estado ao desenvolvimento da sua 
atividade 

Lei Orgânica n.º 2/2018 - Diário da República n.º 

128/2018, Série I de 2018-07-05115643970 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Alarga o acesso à nacionalidade originária e à 
naturalização às pessoas nascidas em território 
português, procedendo à oitava alteração à Lei n.º 
37/81, de 3 de outubro, que aprova a Lei da Nacionali-
dade 

Lei n.º 27/2018 - Diário da República n.º 128/2018, 

Série I de 2018-07-05115643972 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Primeira alteração, por apreciação parlamentar, 
ao Decreto-Lei n.º 95/2017, de 10 de agosto, que 
regula a transferência para a Caixa Geral de 
Aposentações, I. P., do encargo financeiro com os 
complementos de pensão dos trabalhadores da Carris 

Lei n.º 29/2018 - Diário da República n.º 135/2018, 

Série I de 2018-07-16115698899 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Transpõe a Diretiva (UE) 2015/1794 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de outubro de 2015, na 
parte em que altera a Diretiva 2001/23/CE do 
Conselho, de 12 de março de 2001, e a Diretiva 
2009/38/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 6 de maio de 2009, no que respeita aos marítimos, 
procedendo à segunda alteração à Lei n.º 15/97, de 
31 de maio, e à primeira alteração à Lei n.º 146/2015, 
de 9 de setembro 

Lei n.º 31/2018 - Diário da República n.º 137/2018, 

Série I de 2018-07-18115712240 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Direitos das pessoas em contexto de doença 
avançada e em fim de vida 

Lei n.º 32/2018 - Diário da República n.º 137/2018, 

Série I de 2018-07-18115712241 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Institui a obrigatoriedade de as instituições bancárias 
refletirem totalmente a descida da taxa Euribor nos 
contratos de crédito à habitação, procedendo à 
primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 74-A/2017, de 23 
de junho 

Lei n.º 33/2018 - Diário da República n.º 137/2018, 

Série I de 2018-07-18115712242 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Regula a utilização de medicamentos, preparações e 
substâncias à base da planta da canábis, para fins 
medicinais 

Portaria n.º 195/2018 - Diário da República n.º 

128/2018, Série I de 2018-07-05115645078 
FINANÇAS E ECONOMIA 

Define o conceito de setor tecnológico para efeitos do 
disposto no artigo 43.º-C do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de 
julho 

Declaração de Retificação n.º 23/2018 - Diário da 

República n.º 131/2018, Série I de 2018-07-10115674376 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - SECRETA-

RIA-GERAL 

Retifica a Portaria n.º 182/2018, de 22 de junho, da 
Administração Interna, Justiça, Cultura, Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, Saúde, Economia, 
Ambiente, Agricultura, Florestas e Desenvolvimento 
Rural e Mar sobre portaria de condições de trabalho 
para trabalhadores administrativos não abrangidos por 
regulamentação coletiva específica, publicada no 
Diário da República, 1.ª série, n.º 119, de 22 de junho 
de 2018 

Portaria n.º 201/2018 - Diário da República n.º 

132/2018, Série I de 2018-07-11115678433 
ADMINISTRAÇÃO INTERNA 

Fixação do número de estágios no âmbito da primeira 
fase da 6.ª edição do Programa de Estágios Profissio-
nais na Administração Local 

Portaria n.º 208/2018 - Diário da República n.º 

135/2018, Série I de 2018-07-16115698905 
FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURAN-

ÇA SOCIAL 

Portaria que aprova os valores dos coeficientes de 
revalorização a aplicar na atualização das remunera-
ções anuais registadas que servem de base de 
cálculo às pensões iniciadas durante o ano de 2018 

Decreto-Lei n.º 53/2018 - Diário da República n.º 

125/2018, Série I de 2018-07-02115620691 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera os regimes jurídicos de proteção social nas 
eventualidades de doença, desemprego e parentalidade 

  

Decreto Regulamentar n.º 6/2018 - Diário da 

República n.º 125/2018, Série I de 2018-07-02115620692 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera a regulamentação do Código dos Regimes 
Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança 
Social 

 

Declaração de Retificação n.º 22/2018 - Diário da 

República n.º 131/2018, Série I de 2018-07-10115674375 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - SECRETA-

RIA-GERAL 

Retifica o Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio, da 
Presidência do Conselho de Ministros que estabelece 
as normas de execução do Orçamento do Estado 
para 2018, publicado no Diário da República, 1.ª série, 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115688982/details/maximized?serie=I&day=2018-07-12&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115688982/details/maximized?serie=I&day=2018-07-12&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115643970/details/maximized?serie=I&day=2018-07-05&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115643970/details/maximized?serie=I&day=2018-07-05&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/564050/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/564050/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115643972/details/maximized?serie=I&day=2018-07-05&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115643972/details/maximized?serie=I&day=2018-07-05&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107987276/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115698899/details/maximized?serie=I&day=2018-07-16&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115698899/details/maximized?serie=I&day=2018-07-16&date=2018-07-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L1794
https://dre.pt/application/external/eurolex?01L0023
https://dre.pt/application/external/eurolex?09L0038
https://dre.pt/application/external/eurolex?09L0038
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/352173/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70236274/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115712240/details/maximized?serie=I&day=2018-07-18&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115712240/details/maximized?serie=I&day=2018-07-18&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115712241/details/maximized?serie=I&day=2018-07-18&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115712241/details/maximized?serie=I&day=2018-07-18&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107561581/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115712242/details/maximized?serie=I&day=2018-07-18&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115712242/details/maximized?serie=I&day=2018-07-18&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115645078/details/maximized?serie=I&day=2018-07-05&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115645078/details/maximized?serie=I&day=2018-07-05&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/620928/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115674376/details/maximized?serie=I&day=2018-07-10&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115674376/details/maximized?serie=I&day=2018-07-10&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115561641/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115678433/details/maximized?serie=I&day=2018-07-11&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115678433/details/maximized?serie=I&day=2018-07-11&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115698905/details/maximized?serie=I&day=2018-07-16&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115698905/details/maximized?serie=I&day=2018-07-16&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115620691/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115620691/details/maximized
http://data.dre.pt/eli/resolassrep/150/2018/07/02/p/dre/pt/html
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115620692/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115620692/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115674375/details/maximized?serie=I&day=2018-07-10&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115674375/details/maximized?serie=I&day=2018-07-10&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115312061/details/normal?l=1
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CULTURA E LAZER  

SINDICATO DOS 

QUADROS TÉCNICOS DO 

ESTADO E ENTIDADES 

COM FINS PÚBLICOS 

 

Lisboa - Sede 

R. Braamcamp,88,2º Dto. 

1269-111 Lisboa  

Tel.: 213 860 055   

(3 linhas) 

Tel. Móvel: 961724106/ 

961880239/963773017 

Fax: 213 860 785 

ste@ste.pt 

Horário de atendimento: 

2ª a 6ª - 9:00-21:00 

Sec. Regional do Porto 

R. da Alegria, 248,1º Esq.  

 4000-034  Porto  

 Tel./Fax: 222 004 630  

Tel. Móvel: 938648672  

porto@ste.pt 

Horário de atendimento: 

2ª, 4ª e 6ª - 10:00-18:00 

3ª e 5ª - 11:00-19:00 

Sec. Regional de Coimbra 

Av. Fernão de Magalhães, 

676, 3º andar - Sala 3  

3000-174 Coimbra  

Telef.: 239 838 176  

Fax: 239 825 186 

Tel. Móvel: 925783119 

coimbra@ste.pt 

Horário de atendimento: 

2ª,a  6ª - 14:00-19:00 

Sec. Regional de Évora 

Alcárcova de Baixo, 54 

Sala B 

7000-841 Évora 

Tel.e Fax: 266 744 771  

evora@ste.pt 

Sec. Regional do Algarve 

Edifício Ninho de 

Empresas 

Piso 2, Gab. 13 

Estrada da Penha 

8000-489 Faro 

Tel. Móvel: 

925494067/925494065 

algarve@ste.pt 

Sec. Regional da Guarda 

R. Alm. Gago Coutinho,  

  10, 1º - Centro Dto. Fte. 

6300-Guarda 

guarda@ste.pt 

Tel. Móvel: 961724137 

Sec. Regional de Viseu 

R. do Gonçalinho, 53  

Sala 6 

3500-137 Viseu 

viseu@ste.pt 

Tel. Móvel: 961879731 

Sec. Regional dos Açores 

R. do Rego, 24 - 1º andar 

9700-161 Angra do 

Heroismo  

Tel.e Fax: 295 217 079 

acores@ste.pt 

Sec. Regional da Madeira 

R. Câmara Pestana, 6  

1º andar - Sala D 

9000-043 Funchal   

Tel. Móvel: 

925494067/925494065 

madeira@ste.pt 
 

Diretora 

Rosa Sousa 

 

Periodicidade: Mensal 
 

Presépio dos Marqueses 

de Belas 

CAMPANHA DE SUBSCRIÇÃO PÚBLICA 

TODOS SOMOS MECENAS 
 

Ajude o Museu Nacional de Arte Antiga a restaurar o «Presépio dos Marqueses 

de Belas» 
 

Adquirido em 1937 por José de Figueiredo, primeiro diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, 

este presépio pertencia na altura a Sebastião de Carvalho Daun e Lorena, descendente do 

Marquês de Pombal. É conhecido ainda hoje por «Presépio dos Marqueses de Belas», provavel-

mente por ter sido obra dirigida pelo escultor Joaquim José de Barros, dito Barros Laborão, de 

quem o Marquês era mecenas. Na verdade, a documentação conhecida mostra que o presépio foi 

encomendado a Barros Laborão, no final do século XVIII, por José Joaquim de Castro, um 

colecionador de Lisboa, não tendo nunca pertencido aos marqueses de Belas. Obra de transição, 

com características ainda do século XVIII mas com alguns apontamentos modernos, é o maior de 

todos os presépios da coleção do MNAA. É também o único que não foi ainda intervencionado. 

Pela sua monumentalidade (358 x 422 x 162 cm), a conservação e restauro deste presépio – 

limpeza e consolidação das suas mais de 100 peças de barro cozido policromado, do cenário que 

as envolve e da «maquineta», ou armário, que o guarda – é um processo minucioso e complexo. 

 

Com o seu contributo, pequeno ou grande, ajude-nos a reunir os €40.000 

necessários para restaurar este presépio. 
 

Fonte: http://www.museudearteantiga.pt/exposicoes/todos-somos-mecenas 

http://www.museudearteantiga.pt/exposicoes/todos-somos-mecenas

