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detentores da RMMG, os funcionários públicos 
que tinham um salário mensal entre o 1º e 2º nível 
e entre o 2º e o 3º nível abaixo dos 557€ também 
vão ter um acréscimo do seu salário em 2017, 
embora de forma menos acentuada (casos de 540 
e de 550€ neste estudo). 
A subida do salário mínimo vai abranger cerca de 
627 mil trabalhadores do país, englobando cerca 
de 20 mil trabalhadores da AP, devendo atingir a 
categoria de assistente operacional, especialmen-
te os auxiliares do Ministério da Educação. 

I – Síntese  

A subida do salário mínimo (RMMG) de 530€/mês 
para 557€/mês em 2017 (+27€) representando 
um aumento de 5,1%, veio alterar a Tabela 
remuneratória única (TRU) da função pública. 
Assim, o nível 1 (1ª posição da categoria de 
assistente operacional) da TRU desaparece e o 
nível 2 (que era de 532,08€ e relativa à 2ª 
posição da mesma categoria profissional) passará 
a corresponder ao salário mínimo, equivalente ao 
nível salarial mais baixo na AP. Para além dos 

SUBIDA DO SALÁRIO MÍNIMO BAIXA LEQUE 
SALARIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

Quadro 1 – Evolução do Salário Mínimo anual (RMMG)  
Vencimento da RMMG 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

557€/mês em 2017

Salário Bruto Anual Nominal 1,8% 5,7% 5,6% 5,6% 2,1% 0,0% 0,0% 1,2% 2,9% 5,0% 5,1%

Taxa de Inflação 2,5% 2,6% -0,8% 1,4% 3,7% 2,8% 0,3% -0,3% 0,5% 0,6% 1,5%

Salário Bruto Anual Real -0,7% 3,0% 6,5% 4,1% -1,5% -2,7% -0,3% 1,5% 2,4% 4,3% 3,5%

+20,3% (2017-2007) em termos reais

Variação Homóloga 

+34,9% (2017-2007) em termos nominais
Variação Homóloga Acumulada do Salário Bruto  

 
       * Para Taxa de Inflação, previsão do OE-2017.  
 

face ao salário mínimo num cenário de ausência 
de qualquer atualização dos salários da função 
pública em 2017 e de inexistência de quaisquer 
valorizações remuneratórias e de congelamento 

dos efeitos das promoções e progressões nas 

carreiras.  

Outra consequência da tendência de subida do 
salário mínimo nos últimos anos (cujo acréscimo é 
de 35% e de 20% em termos homólogos 
acumulados em 2017 face a 2007, em termos 
nominais e reais, respetivamente) é a diminuição 
do leque salarial dos restantes salários da AP 

Gráfico 1 – Evolução do Salário Mínimo (RMMG) 
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mínimo em 2017 (557€); quando era 1,14 e 1,16 
mais elevado do que a retribuição mínima em 2010 
(Gráfico 2).  
Igualmente, o vencimento mensal de 800€ 
(congelado desde 2010) situa-se, em 2017, 
apenas 1,44 mais elevado do que o salário 
mínimo, o rácio mais baixo desde 2010 (quando 
era de 1,68 nesse ano) resultando não somente 
do contraste entre a subida do salário mínimo e 
a estabilização salarial desta categoria 
profissional, como também da suspensão de 
parte dos subsídios de férias e de natal, em 
2012, assim como dos cortes no vencimento nos 
5 primeiros meses de 2014 desta categoria 
profissional (Gráfico 3).  

II – Leque Salarial desce na AP  

Nos últimos anos, a política remuneratória na AP 
em Portugal tem privilegiado a subida do salário 
mínimo em detrimento de vencimentos com 
reduções salariais consecutivas entre 2011 e 
2016, tendo apenas terminado recentemente.  
Em consequência desta orientação fortemente 
restritiva dos salários da AP, o leque salarial* 
encontra-se, em 2017, ao nível mais baixo 

desde 2010 para os casos dos vencimentos 

mensais da AP de 540€, 550€ e 800€ (os dois 
primeiros assistentes operacionais e o último 
assistente técnico).  
De facto, o salário de base mensal de 540€ e de 
550€ (entre 2010 e 2016) vai igualar o salário 

 
Gráficos 2 a 4 - Leque Salarial* na Administração Pública  
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embora os valores mínimos tenham sido 
atingidos em 2012 (ano da acumulação dos 
cortes salariais e da suspensão da 
totalidade dos subsídios de férias e de 
natal) (Gráfico 4).   

O leque salarial dos técnicos superio-

res da AP (vencimentos de 1.500€, 

2.000€, 2.500€ e 3.000€) face ao 

salário mínimo  também apresenta uma 

tendência descendente desde 2010 ,  

* Indicador que mede a diferença salarial entre os demais níveis de vencimento e o salário mínimo. Rácio 
entre a remuneração bruta anual do vencimento de assistente operacional (casos de 540 € e de 550€); de 
assistente técnico (caso de 800€) e de técnicos superiores (casos de 1.500€; 2.000€; 2.500€ e 3.000€) e 
a remuneração bruta anual do salário mínimo. 



Página 4 

 

aumentar por força da atualização do salário 
mínimo, mas este acréscimo mensal de 17€ e 
de 7€, respetivamente (+3,1% e +1,3% em 
termos homólogos) vai ficar aquém da subida 
do salário mínimo; 

� os restantes níveis salariais não têm 
qualquer atualização em 2017, mantendo-se 
assim congelados desde 2009/2010 (casos 
demonstrados a partir da 4ª linha dos 
Quadros). 

III – Perspetivas Salariais da AP para 2017 

Com exceção do salário mínimo e dos 
vencimentos situados entre o 1º e 2º nível e 
entre o 2º e 3º nível da TRU à data de 2016 
abaixo dos 557€, não existe qualquer 
atualização salarial para os restantes 
trabalhadores da AP em 2017. 
É de considerar que: 
� os salários situados entre o 2º e 3º nível da 
TRU (casos de 540€ e de 550€) vão 

Técnicos Superiores (entre os níveis 20º e 21º; 30º e 31º; 40º e 41º e 

entre 49º e 50º) da TRU 

3,16
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2010 2017

* Para 2016, exclui-se o duodécimo do subsídio de natal para todos os níveis remuneratórios 
e é considerado o valor do último trimestre para vencimentos mensais acima de 1.500€, 
período em que se deu a reversão integral dos cortes salariais (3 últimas linhas do Quadro). 
Para 2017, exclui-se a metade do duodécimo do subsídio de natal p/ todos os níveis.   

Quadro 2 - Salário Bruto Mensal da Administração Pública 

2010 2016* 2017*

Em euros Em %

RMMG - 2º (em 2017) 475 € 530 € 557 € 27 € 5,1%

540 € 540 € 557 € 17 € 3,1%

550 € 550 € 557 € 7 € 1,3%

entre o 7º e 8º 800 € 800 € 800 € 0 € 0,0%

entre o 20º e 21º 1.500 € 1.500 € 1.500 € 0 € 0,0%

entre o 30º e 31º  2.000 € 2.000 € 2.000 € 0 € 0,0%

entre o 40º e 41º 2.500 € 2.500 € 2.500 € 0 € 0,0%

entre o 49º e 50º 3.000 € 3.000 € 3.000 € 0 € 0,0%

Salário Bruto Mensal da Função PúblicaVariação Mensal Nominal  

2017-2016

Em euros

entre o 2º e 3º (em 2016)

Níveis Remuneratórios
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(acima de 1.705€/mês até cerca de 3.000€/
mês, 3 últimas linhas dos Quadros).     
Em termos anuais, a variação do salário bruto 
da função pública em 2017 face a 2016 vai 
sobretudo penalizar os trabalhadores 

(assistente técnico e alguns técnicos 

superiores) que permanecem com os salários 

congelados desde 2009/10 e que não vão ter 

qualquer reversão dos cortes salariais em 

2017 (4ª e 5ª linhas dos Quadros).  
Se compararmos o salário bruto anual de 2017 
com o de 2010, as únicas categorias profissio-
nais que apresentam um aumento são os 
detentores de salários mais baixos, nomeada-
mente o salário mínimo (+1.148€) e os 
assistentes operacionais entre o 1º e 2º nível e 
entre o 2º e 3º nível da TRU (3 primeiras linhas 
dos Quadros), embora estes últimos de forma 
menos pronunciada, dado que vão ter, em 2017, 
o primeiro aumento desde 2010. Já em relação 
aos assistentes técnicos e técnicos 

superiores, os salários permanecem 

estagnados e iguais aos de 2009/2010 (entre 
a 4ª e 8ª linhas dos Quadros). 

No entanto, convém referir que, para além de 
não estar consagrada qualquer atualização 
salarial para a generalidade dos funcionários 
públicos, todos os trabalhadores (com 

exceção dos detentores de salário mínimo e 

do caso dos 540€ em 2016) vão ter, ao 

longo de todo o ano de 2017, uma quebra 

mensal do seu salário face a dezembro de 

2016, dado que o duodécimo sobre o subsídio 
de natal vai ser reduzido para metade, estando 
programado o pagamento dos restantes 50% 
em novembro de 2017, modalidade, aliás, que 
difere do setor privado, em que existe a 
possibilidade de opção por parte do trabalha-
dor.   
Esta diminuição do salário mensal líquido vai 
dar-se apesar do aumento do subsídio de 
refeição por duas vezes em 2017; da eliminação 
da sobretaxa do IRS para os vencimentos 
situados no 2º escalão do IRS (acima de 800€ e 
até 1.705€/mês, caso do vencimento mensal de 
1.500€ neste estudo) e da eliminação da 
sobretaxa do IRS dos vencimentos situados no 
3º escalão, a partir do 2º semestre do ano 

Quadro 3 - Salário Bruto Anual da Administração Pública 

2010 2010 2016 2017

Em euros Em % Em euros Em %

RMMG - 2º (em 2017) 475 € 6.650 € 7.420 € 7.798 € 378 € 5,1% 1.148 € 17,3%

540 € 7.560 € 7.560 € 7.798 € 238 € 3,1% 238 € 3,1%

550 € 7.700 € 7.700 € 7.798 € 98 € 1,3% 98 € 1,3%

entre o 7º e 8º 800 € 11.200 € 11.200 € 11.200 € 0 € 0,0% 0 € 0,0%

entre o 20º e 21º 1.500 € 21.000 € 21.000 € 21.000 € 0 € 0,0% 0 € 0,0%

entre o 30º e 31º  2.000 € 28.000 € 27.699 € 28.000 € 301 € 1,1% 0 € 0,0%

entre o 40º e 41º 2.500 € 35.000 € 34.355 € 35.000 € 645 € 1,9% 0 € 0,0%

entre o 49º e 50º 3.000 € 42.000 € 41.011 € 42.000 € 989 € 2,4% 0 € 0,0%

2017-2010

entre o 2º e 3º (em 2016)

Salário Bruto  AnualSalário Bruto Mensal

Em euros

Níveis Remuneratórios

Variação Anual Nominal  

2017-2016

 

escalões do IRS (0,8%; comparado com 0,5% em 
2016); à subida do subsídio de refeição por duas 
vezes, para 4,77€ a partir de agosto (4,27€ entre 
2009 e 2016); à eliminação da sobretaxa do IRS 

A melhoria salarial em 2017 será para os níveis 
remuneratórios mais baixos (os únicos que vão ter 
um aumento do seu vencimento em 2017). Esta 
evolução deve-se a uma ligeira atualização dos 
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I N F O Q U A D R O S  

(especialmente do IRS, incluindo a 

sobretaxa) e dos descontos da ADSE.  
Por outro lado, o modelo desenhado para 

os 5 escalões do IRS (criado em 2013) e 

as respetivas taxas mantêm-se 

inalteradas em 2017, pelo 5º ano 

consecutivo. 

De facto, para um mesmo salário bruto 

anual, regista-se um aumento significa-

tivo do peso da totalidade dos descontos 

em 2017 face a 2010 para todas as 

categorias estudadas, destacando-se 

uma subida especialmente acentuada para 

os casos do vencimento bruto mensal de 

1.500€; 2.500€ e 3.000€ (em torno de 

+6,0 p.p.). A forte subida do IRS é o 
fator que mais tem condicionado a 

Apesar do esforço recente na completa 
reversão do corte salarial da generalidade 
dos técnicos superiores da AP, o 

vencimento líquido anual em 2017 da 

generalidade dos funcionários públicos 

vai continuar abaixo do de 2010, de 

forma particularmente acentuada para os 

vencimentos mensais a partir de 1.500€. 

Com efeito, de acordo com os 4 últimos 

casos do Quadro 4, o salário líquido 

anual em 2017 deverá representar entre 

-1.233€ e -2.451€ face a 2010, 

correspondendo a uma quebra entre 7,5% 

e 8,8%, respetivamente.  

Esta situação demonstra o aumento 

brutal da carga fiscal sobre o trabalho 

registado sobretudo desde 2013 

trabalhadores com salários mensais de 800€ e 

de 1.500€ tenderão a perder poder de compra 

em 2017; isto porque, o aumento da sua 
remuneração líquida (de 0,9% e 1,2%, em termos 
homólogos nominais) deverá ser inferior à taxa de 
inflação prevista (1,5%). 

para o 2º escalão do IRS (caso de 1.500€ dos 
Quadros) e à já referida reversão integral dos 
cortes salariais acompanhada pela diminuição da 
sobretaxa do IRS para o 3º escalão do IRS (de 
1,75% em 2016, para 0,88% em 2017) abrangendo 
os técnicos superiores da AP (3 últimas linhas dos 
Quadros). No entanto, mais uma vez, os 

 Quadro 4 - Salário Líquido Anual, incluindo o subsídio de refeição 
Salário Bruto Mensal 

da Função Pública

em 2010 2010 2016 2017

Em euros Em % Em euros Em %

475 (RMMG) 6.642 € 6.888 € 7.239 € 351 € 5,1% 597 € 9,0%

540 € 7.349 € 6.987 € 7.239 € 251 € 3,6% -110 € -1,5%

550 € 7.457 € 7.087 € 7.239 € 152 € 2,1% -219 € -2,9%

800 € 10.117 € 9.563 € 9.651 € 88 € 0,9% -466 € -4,6%

1.500 € 16.467 € 15.055 € 15.235 € 180 € 1,2% -1.233 € -7,5%

2.000 € 20.353 € 18.388 € 18.773 € 385 € 2,1% -1.580 € -7,8%

2.500 € 24.121 € 21.499 € 22.106 € 606 € 2,8% -2.016 € -8,4%

3.000 € 27.890 € 24.611 € 25.439 € 828 € 3,4% -2.451 € -8,8%

Em euros

2017-2016 2017-2010

Salário Líquido Anual Variação do Salário Anual Líquido Nominal

 
Salário Líquido = Salário Bruto – Totalidade dos Descontos (IRS + Sobretaxa + 
Contribuições p/CGA/SS + ADSE). 
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I N F O Q U A D R O S  

gradual das progressões das carreiras, visando 
atenuar a situação de fraco nível salarial de 
muitos trabalhadores, nomeadamente dos 
detentores de uma qualificação mais alta e de 
assumirem postos de trabalho de maior 
responsabilidade, evitando-se, assim, o 
prosseguimento da tendência de diminuição do 
leque salarial na AP, como tem existido nos 
últimos anos.  
Se a opção for a de continuar a trilhar este 

caminho, o resultado é evidente: todos 

continuamos pobres. 

IV – Conclusão  

A Tabela remuneratória única (TRU) da função 
pública que entrou em vigor em 2009 encontra-
se, hoje, completamente desajustada da 
realidade e precisa de ser revista. Na carreira de 
assistente operacional, o nível remuneratório 1 da 
1ª posição da TRU desaparece e os níveis 
intermédios até à RMMG atual foram absorvidos 
por este nível salarial, passando o nível 2 a 
assumir o patamar mínimo salarial da AP (557€). 
Para além da revisão da TRU, existe toda a 
necessidade de antecipar o descongelamento 

1.500€ e de 2,8 p.p. para as restantes 

duas categorias, entre estes dois anos 

(Gráficos 5 e 6).  

tendência ascendente da totalidade dos 

descontos, cujo aumento é de 3 p.p. 

para o caso do vencimento mensal de 
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I N F O Q U A D R O S  I N F O Q U A D R O S  

LEGISLAÇÃO - JANEIRO 
Regula as condições e as regras de atribuição 

e de cálculo das pensões de reforma do 

regime de proteção social convergente e das 

pensões de invalidez e velhice do regime 

geral de segurança social dos militares das 

Forças Armadas e dos militares da Guarda 

Nacional Republicana subscritores do regime 

convergente e contribuintes do regime geral 

 

Decreto-Lei n.º 4/2017 - Diário da República 
n.º 5/2017, Série I de 2017-01-06105711789 
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGU-
RANÇA SOCIAL 
Regula as condições e as regras de atribuição 

e de cálculo das pensões de reforma do 

regime convergente e das pensões de 

invalidez e velhice do regime geral de 

segurança social do pessoal com funções 

policiais da Polícia de Segurança Pública, do 

pessoal da carreira de investigação e 

fiscalização do Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras, do pessoal da carreira de 

investigação criminal, da carreira de seguran-

ça e pessoal das demais carreiras de apoio à 

investigação criminal responsável por funções 

de inspeção judiciária e recolha de prova da 

Polícia Judiciária e do pessoal do corpo da 

Guarda Prisional 

Decreto-Lei n.º 7/2017 - Diário da República 
n.º 6/2017, Série I de 2017-01-09105726273 
SAÚDE 
Cria o Instituto de Proteção e Assistência na 

Doença, I. P. 

 

Portaria n.º 15/2017 - Diário da República 
n.º 7/2017, Série I de 2017-01-10105711866 

FINANÇAS E SAÚDE 
Transfere as competências do Departamento 

de Saúde Pública da Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. 

(ARSLVT, I. P.), na parte relativa ao Laborató-

rio de Saúde Pública - Unidade Analítica de 

Apoio à Autoridade de Saúde, para o Instituto 

Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. 

(INSA, I. P.) 

 

Lei n.º 3/2017 - Diário da República n.º 
11/2017, Série I de 2017-01-16105762364 

Portaria n.º 3/2017 - Diário da República n.º 
2/2017, Série I de 2017-01-03105687066 

FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE 
E SEGURANÇA SOCIAL 
Portaria que procede à atualização do valor de 

referência do complemento solidário para 

idosos 

 
Portaria n.º 4/2017 - Diário da República n.º 
2/2017, Série I de 2017-01-03105687067 

FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE 
E SEGURANÇA SOCIAL 
Portaria que procede à atualização anual do 

valor do indexante dos apoios sociais (IAS) 

 

Portaria n.º 5/2017 - Diário da República n.º 
2/2017, Série I de 2017-01-03105687068 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGU-
RANÇA SOCIAL 
Portaria que procede à alteração da Portaria 

n.º 257/2012, de 27 de agosto -  Fixação do 

valor de referência do RSI para 2017 em 

(euro) 183,84. 

 

Portaria n.º 6/2017 - Diário da República n.º 
3/2017, Série I de 2017-01-04105679763 

CULTURA E TRABALHO, SOLIDARIEDADE 
E SEGURANÇA SOCIAL 
Aprova o Regulamento de Gestão de 

Documentos da Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa e revoga a Portaria n.º 509/2004, de 

14 de maio 

 

Portaria n.º 34/2017 - Diário da República 
n.º 13/2017, Série I de 2017-01-18105770337 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGU-
RANÇA SOCIAL 
Portaria que regula a criação da medida 

Contrato-Emprego, que consiste na conces-

são, à entidade empregadora, de um apoio 

financeiro à celebração de contrato de 

trabalho com desempregado inscrito no 

Instituto do Emprego e da Formação 

Profissional, I. P. 

Decreto-Lei n.º 3/2017 - Diário da República 
n.º 5/2017, Série I de 2017-01-06105711788 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGU-
RANÇA SOCIAL 
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I N F O Q U A D R O S  I N F O Q U A D R O S  

emprego através da redução da taxa contributi-

va a cargo da entidade empregadora 

Portaria n.º 31/2017 - Diário da República n.º 
13/2017, Série I de 2017-01-18105770334 

FINANÇAS 
Portaria que aprova as instruções de preenchi-

mento da Declaração Mensal de Remunera-

ções (AT), destinada a dar cumprimento à 

obrigação declarativa a que se refere a 

subalínea i) da alínea c), e a alínea d), do n.º 1 

do artigo 119.º do Código do IRS, anexas à 

presente portaria 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Consagra um regime transitório de opção pela 

tributação conjunta, em sede de imposto sobre 

o rendimento das pessoas singulares (IRS), em 

declarações relativas a 2015 entregues fora 

dos prazos legalmente previstos 

Decreto-Lei n.º 11-A/2017 - Diário da 
República n.º 12/2017, 1º Suplemento, Série 
I de 2017-01-17105770317 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURAN-
ÇA SOCIAL 
Cria uma medida excecional de apoio ao 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Série I de 2017-01-02105669749 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINIS-
TROS 
Fixa regras de gestão relativas às Lojas e 

Espaços do Cidadão 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 
5/2017 - Diário da República n.º 3/2017, 
Série I de 2017-01-04105679762 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo o reforço da forma-

ção em cuidados paliativos em Portugal 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma da Madeira n.º 1/2017/M - 
Diário da República n.º 8/2017, Série I de 
2017-01-11105746101 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
Solicita ao Estado Português a aplicação de 

uma taxa de juro de 2 % no Empréstimo do 

Programa de Ajustamento Económico e 

Financeiro da Região Autónoma da Madeira 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma da Madeira n.º 2/2017/M - 
Diário da República n.º 8/2017, Série I de 
2017-01-11105746102 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
Recomenda ao Governo da República incluir 

no Orçamento do Estado para 2017 a constru-

ção do novo hospital da Madeira 

Resolução da Assembleia da República n.º 
1/2017 - Diário da República n.º 1/2017, 
Série I de 2017-01-02105669745 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo que promova uma 

campanha de divulgação e incentivo ao 

registo do testamento vital 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 
2/2017 - Diário da República n.º 1/2017, 
Série I de 2017-01-02105669746 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo que reative a Linha 

Saúde 24 Sénior 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 
3/2017 - Diário da República n.º 1/2017, 
Série I de 2017-01-02105669747 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo a avaliação do apoio 

judiciário no âmbito dos crimes de violência 

doméstica e da regulação das responsabilida-

des parentais 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 
4/2017 - Diário da República n.º 1/2017, 
Série I de 2017-01-02105669748 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo que reforce a 

formação dos profissionais de saúde na área 

da Geriatria 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
1/2017 - Diário da República n.º 1/2017, 
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estão ainda disponíveis para o conceder. Por muito 
que nos custe, uma prerrogativa não é um direito. 
(Fonte: i , 06-12) 

No Museu do Design e da Moda 
(Mude) impera a precariedade   
Foi aprovada, ontem, uma 
recomendação na Assembleia 

Municipal «em que repudia a contratação pelo 
Mude -Museu Municipal de trabalhadores com 
«falsos recibos verdes», pelo valor de 3 euros 
a hora, através da empresa Hospedeiras de 
Portugal. Esta situação de precariedade já vem 
desde 2011, tendo nessa altura, foram 
detectados 70 vínculos desta natureza. O 
documento aprovado recomenda «um processo 
de reconhecimento dos vínculos permanentes» 
dos trabalhadores e anule o «recurso a 
empresas intermediárias no processo de 
contratação». 
O recurso a vínculos precários para ocupação 
de posto de trabalho permanentes é 
inaceitável. É de lamentar que a administração 
Local e Central, neste ponto, sejam um exemplo 
a não seguir. 
(Fonte: Público, 07-12) 

Saúde analisa troca de privados 

pelo sector público  
A Entidade Reguladora da Saúde vai 
analisar casos de utentes que estão 
a ser tratados nos hospitais 

privados e chegam aos hospitais públicos a meio 
do tratamento, por terem já chegado ao limite do 
tecto do seguro de saúde, especialmente os 
doentes ou outros tratamentos mais dispendio-
sos. «Temos de ter uma abordagem transversal 
neste âmbito. O doente não pode ser prejudicado. 
Se alguma coisa correu mal neste processo temos 
de saber porquê, tentar reverter ou impedir 
novos casos semelhantes, mas não podemos 
prejudicar o utente». Estão prometidas «para 
breve regras que definam, com transparência e 
equidade, o acesso destes utentes que vêm do 
sector privado», disse o Secretário de Estado. 
Aguarda-se rapidamente as regras Sr. Secretário 
de Estado, os privados não podem só ter os lucros. 
Os Hospitais públicos podem ter as suas falhas mas 
são ainda o melhor local onde podemos ser tratados 
dos problemas fáceis e difíceis, em especial. 
(Fonte: Diário de Notícias, 07-12) 

ADSE perdeu mais de cem mil 
beneficiários desde 2010    
Segundo os Relatórios da ADSE os 
beneficiários tem vindo a decrescer 

desde 2010. Já são menos 100.000, sendo que o 
decréscimo se fez mais sentir nos beneficiários no 
activo. Em contraponto o grupo dos beneficiários 
aposentados aumentou mais 36.355. A ADSE 
entende que esta «diminuição que, para já, pode ser 
vista como uma mais-valia». No entanto, «é 
importante que o universo dos beneficiários não 
sofra novas quebras». 
Como sabemos a ADSE tem sido um balão de 
oxigénio para o SNS e a saída de beneficiários 
deste subsistema irá sobrecarregar ainda mais o 
SNS. Por essa razão e, como já apontamos na nossa 
proposta para 2017, reduzir dos 3,5% para 2,25 é 
urgente! 
(Fonte: Diário de Notícias, 28-10) 

Empresas e Estado obrigados a 
garantir horário flexível   
O regime de horário flexível, 
contemplado no CT, possibilita à 
trabalhadora e/ou trabalhador 

escolher as horas do início e do fim do seu período 
de trabalho, mantendo-se, no entanto, a carga 
horária. 
Tanto o Estado como as empresas devem 
proporcionar aos seus trabalhadores horário 
flexível, tendo em vista conciliar a vida profissional 
com a vida familiar e pessoal mas, na verdade, nem 
sempre isso acontece. Só até ao dia 9 de novembro 
a Comissão para a Igualdade no Trabalho (CITE) 
elaborou 387 pareceres, sendo o texto central 
comum a todos eles «O empregador deve 
proporcionar à trabalhadora condições de trabalho 
que favoreçam a conciliação da actividade 
profissional com a vida familiar e pessoal e, na 
elaboração dos horários de trabalho, deve facilitar 
à trabalhadora essa mesma conciliação». 
Os pedidos de parecer têm vindo a aumentar, 
começando já a destacar-se os pedidos feitos por 
trabalhadores, «que já representam 11,85% do 
total». 
Apraz-nos saber que já se destacam os pedidos de 
trabalhadores para usufruírem de horário flexível 
para a conciliação da vida profissional, familiar e 
pessoal. É bom saber que a mentalidade está a 
mudar. O ponto negativo é que as empresas não 

Visto na Imprensa - Outubro 2016 a Janeiro 2017 
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Devolvidos 18 milhões a reformados 
da GNR      
O novo regime de aposentação dos 
militares das Forças Armadas, da GNR e 
do pessoal militarizado da Marinha, da 

Polícia Marítima e do Exército que entrou em vigor 
dia 7 de janeiro, «determina que os cortes 
indevidos nas pensões dos reformados da GNR 
serão devolvidos entre os anos de 2017 e 2010». 
Assim, os pensionistas da GNR irão ver o corte na 
pensão de reforma, desde 2006, revertido pelo 
Governo. O impacto orçamental desta medida será 
de 68,8 milhões de euros entre 2017 e 2020. 
Medida justa. Pena é que não se reflicta em todos 
os aposentados, reformados e trabalhadores que 
viram privados de uma parcela da sua pensão, 
reforma ou salário. 
(Fonte: Correio da Manhã, 10-01) 

Cônjuges idosos impedidos de se 
inscreverem na ADSE    
A ADSE irá possibilitar a inscrição 
de cônjuges de funcionários e 
pensionistas, em princípio, a partir 

de março «mas o Diretor-Geral esclarece que, por 
uma questão de equilíbrio das contas, haverá um 
limite máximo de idade para a inscrição, que poderá 
ser de 60, 65 ou 66 anos e estuda-se uma taxa 
acima de 2% que será descontada no salário ou na 
pensão do beneficiário atual. A ADSE estima a 
adesão de 600 mil novos associados. 
A entrada no subsistema traz também uma 
diminuição do salário. O limite de idade a impor é 
mais uma regra não solidária contrária às origens da 
ADSE. Mais entradas também representa mais 
despesa. Aguardemos. 
(Fonte: Negócios, 09-01) 

PERGUNTA 

Período Anual de férias 
Artigo 126.º LTFP 

Anualmente, a quantos dias de férias tenho direito? 

O JURISTA RESPONDE 

O período anual de férias tem a duração de 22 dias úteis. A este período acresce um dia útil de 
férias por cada 10 anos de serviço efectivamente prestado. 

PERGUNTA 

Marcação do Período de férias 
(Artigo 241.º CT) 

Como posso gozar as férias? 

O JURISTA RESPONDE 

Pode gozar o período de férias seguido ou interpolado, desde que goze obrigatoriamente um 

mínimo de 10 dias seguidos. 

O empregador elabora o mapa de férias, com indicação do início e do termo dos períodos de 

férias de cada trabalhador, até 15 de abril de cada ano e mantém-no afixado nos locais de 

trabalho entre esta data e 31 de outubro. 

Tem dúvidas sobre a sua 

situação laboral? 
 

O jurista responde . . . 
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SEDE 
R. Braamcamp, 88 -  

2º andar Dto. 
1269-111 LISBOA  

Telef.:  213 860 055  
Fax: 213 860 785 

Tlm.: 96 136 41 23/96 
172 41 06 

correio eletrónico: 
ste@ste.pt 

PORTO 
R. da Alegria, 248 - 1º 

andar Esq.  
 4000-034  PORTO   

 Telef.e Fax: 222 004 630 
Tlm.93 864 86 72  
correio eletrónico: 

porto@ste.pt 
COIMBRA  

Av. Fernão de Magalhães, 
676  

3º andar - Sala 1  
3000-174 COIMBRA  
Telef.: 239 838 176  
Fax: 239 825 186 
correio eletrónico: 
coimbra@ste.pt 

ÉVORA 
Alcárcova de Baixo, 54 - 

Sala B 
7000-841 Évora 

Telef.e Fax: 266 744 771  
Tlm.: 96 172 41 37 
correio eletrónico: 

evora@ste.pt 
ALGARVE 

Edifício Ninho de 
Empresas 

Piso 2, Gab. 13-Estrada da 
Penha 

8000-489 FARO 
Tlm.: 92 549 40 67 

c. eletrónico: 
ste.algarve@gmail.com 

GUARDA 
R. Almirante Gago 

Coutinho, 10 
1º andar - Sala J 
6300-GUARDA 
c. eletrónico: 

ste.guarda@sapo.pt 
Tlm.: 96 172 41 37 

VISEU 
R. do Gonçalinho, 53 - Sala 

6 
3500-137 VISEU 

c. eletrónico: 
ste.viseu@gmail.com 
Tlm.: 96 187 97 31 

AÇORES 
R. do Rego, 24 - 1º andar 

9700-161 ANGRA DO 
HEROISMO  

Telef.e Fax: 295 217 079 
c. eletrónico: 

steacores@post.com 
MADEIRA 

R. Câmara Pestana, 6  
1º andar - Sala D 

9050-017 FUNCHAL   
Telef. e Fax: 291 241 638 

 
Diretora 

Maria Beatriz Almeida 
 

Periodicidade: Mensal 

SINDICATO DOS SINDICATO DOS SINDICATO DOS SINDICATO DOS 

QUADROS TÉCNICOS DO QUADROS TÉCNICOS DO QUADROS TÉCNICOS DO QUADROS TÉCNICOS DO 

ESTADO E ENTIDADES ESTADO E ENTIDADES ESTADO E ENTIDADES ESTADO E ENTIDADES 

COM FINS PÚBLICOSCOM FINS PÚBLICOSCOM FINS PÚBLICOSCOM FINS PÚBLICOS    

 

SOMOS TODOS MECENAS 
Autor desconhecido 

"Retrato de D. Frei José Maria da Fonseca Évora" 

c. 1730 

Pintura sobre marfim 

16,2 × 11,4 cm 

Coleção particular 

De novo surgiu ao MNAA a oportunidade de integrar no 

património português uma importante obra de arte 

localizada no mercado internacional: uma notável 

miniatura, pintada sobre marfim, retratando D. Frei José 

Maria da Fonseca Évora (Évora, 1690 - Porto, 1752), 

eminente franciscano, embaixador de Portugal junto da 

Santa Sé, agente artístico, colecionador, mecenas e bispo 

do Porto; uma das mais prestigiadas figuras da cultura 

portuguesa no reinado de D. João V. 

Em Roma desde 1712, ano em que acompanhou o marquês de Fontes na célebre embaixada do Rei de 

Portugal ao Papa Clemente XI, D. Frei José Maria da Fonseca Évora acabou por tornar-se num Interlocutor 

privilegiado no processo de aquisição de obras de arte para a corte portuguesa, com um desempenho 

especial na encomenda do importante conjunto escultórico destinado à Real Basílica de Mafra. 

 

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

PROTOCOLO BPI 

Actualização do Protocolo 
Conta Ordenado BPI; Crédito Habitação BPI; BPI Automóvel; Cartões de 
Crédito BPI; Depósitos a Prazo. 
 

Veja no sítio do STE em http://www.ste.pt/descontos/ste_prtcl_bpi.html 

CINEMATECA 
JÚNIOR 
As actividades têm como base a Exposição 

Permanente de Pré-Cinema, dando ao público a 

possibilidade de interagir com os objectos expostos, 

conhecendo o seu funcionamento e a sua importân-

cia histórica, sensibilizando-o para o cinema, não só 

como entretenimento, mas também como arte e 

memória de uma arte. 

Aos Sábados propomos um programa aberto ao 

público, «O Sábado em Família», com uma sessão de cinema, às 15h00, e um Atelier Família no último 

Sábado de cada mês, às 11h30, em que se pretende envolver o público adulto, as famílias e os jovens. 

 

Fonte:   http://www.cinemateca.pt/cinemateca-junior.aspx 


