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PERSPETIVAS DOS TRABALHADORES 

E PENSIONISTAS PARA 2018 

A taxa de inflação prevista é que esta suba para 1,4% em 

2018, em linha como aumento dos preços de bens essen-

ciais, energia, automóveis, portagens, rendas de habitação 

e de alguns impostos sobre o consumo.  

As remunerações reais por trabalhador do total da 

economia portuguesa nestes dois anos (2017 e 2018) 

deverão crescer abaixo de 1%, em média anual, 

representando uma desaceleração face a 2016 (1,5% 

em Portugal), sendo esta fraca evolução dos salários 

motivo de alguma preocupação por parte da Comissão 

Europeia.  

Os assistentes técnicos e técnicos supe-

riores não têm qualquer aumento salarial, 

visto que a TRU mantém-se intacta 

desde 2009, com exceção da carreira de 

assistente operacional. 

O subsídio de natal passará a ser pago integralmente 

em novembro/dezembro, consoante tratar-se de 

rendimento do trabalho ou pensão da CGA/SS devido ao 

fim do pagamento de qualquer duodécimo deste subsídio 

(situação existente desde 2013) para todos os traba-

lhadores da AP e pensionistas, determinando uma 

diminuição do seu rendimento mensal ao longo do ano, 

já a partir de janeiro. 
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de inflação foi de 1,3%, ligeiramente acima da 

previsão do OE-2018 para a média desse ano 

(1,2%). Tal como na generalidade dos países da 

área do euro, as remunerações reais por 

trabalhador do total da economia portuguesa 

nestes dois anos (2017 e 2018) deverão 

crescer abaixo de 1%, em média anual, 

representando uma desaceleração face a 2016 

(1,5% em Portugal), sendo esta fraca evolução 

dos salários motivo de alguma preocupação por 

parte da Comissão Europeia. 

 

II – Algumas Expectativas positivas para 

Alguns Trabalhadores da AP (Capítulo III da 

LOE-2018 – do artº 18º ao 68º) 

De entre as principais medidas que vão influen-

ciar os rendimentos de trabalho da AP, citam-se 

as seguintes: 

•Início do descongelamento das carreiras na 

AP, nomeadamente dos trabalhadores que 

possuem os pontos legalmente exigidos na 

avaliação de desempenho para lhes serem altera-

do obrigatoriamente o seu posicionamento 

remuneratório (de 10 ou 20 pontos). De acordo 

com o nº 8 do artº 18º da Lei do OE-2018, o 

descongelamento das carreiras na AP previsto 

deverá ser faseado em 4 prestações ao longo de 

2 anos (2018 e 2019) nos seguintes termos: a) Em 

2018, 25% a 1 de janeiro e 50% a 1 de setembro; 

b) Em 2019, 75% a 1 de maio e 100% a 1 de 

dezembro. Este descongelamento das progres-

sões na carreira profissional vai abranger cerca 

de 400 mil profissionais e incluir situações muito 

divergentes e montantes de acréscimos salariais 

bastante heterógenos, dependendo muito se ele 

se encontra numa posição remuneração certa ou 

em posições intermédias (artº 18º da LOE-2018). 

•A contagem do tempo de serviço dos trabalhado-

res de carreiras integradas em corpos especiais 

(por exemplo, dos professores) e, em que a 

I – Breve Enquadramento Económico e Social 

do País 

Globalmente, a economia portuguesa deve abran-

dar em 2018, para um crescimento previsto para 

o PIB de 2,2% (estimado em 2,6% para 2017) 

acompanhado de uma desaceleração tanto da 

procura interna como das exportações de bens e 

serviços. Com efeito, as previsões indicam um 

crescimento do consumo privado menos robusto 

(abaixo de 2,0%). O investimento privado deve 

abrandar, visto que o investimento público 

continua a aumentar, pelo 2º ano consecutivo, 

para cerca de 2,3% do PIB em 2018, de acordo 

com as projeções do OE-2018 (1,7% do PIB em 

2017), apesar de registar um peso dos mais 

baixos da área do euro. O consumo público deve 

continuar a cair, por força da contenção na 

aquisição de bens e serviços e de políticas que 

promovam uma maior eficiência na prestação dos 

serviços públicos, conduzindo a possíveis poupan-

ças nos gastos públicos; já que se deverá assistir 

a algum alívio na regra do número de saídas/

entradas de trabalhadores da AP (de 2/1 em 

2017 para 3/2 em 2018).  

Após um aumento significativo do emprego do 

total da economia em 2017, o qual superou os 3% 

em termos homólogos no conjunto dos 3 primeiros 

trimestres (em parte devido ao turismo e à 

recuperação do setores do imobiliário e constru-

ção), este deve abrandar de forma significativa 

em 2018, para um crescimento inferior a 1% 

nesse ano. Porém, a taxa de desemprego deve 

descer, aproximando-se de 8%, seguindo a 

trajetória descendente dos últimos anos. A taxa 

de inflação prevista é que esta suba para 

1,4% em 2018, em linha como aumento dos 

preços de bens essenciais, energia, automó-

veis, portagens, rendas de habitação e de 

alguns impostos sobre o consumo. Até novembro 

de 2017 e, em média dos últimos 12 meses, a taxa 

PERSPETIVAS DOS TRABALHADORES  

E PENSIONISTAS PARA 2018 
(Lei nº 114/2017 de 29 de dezembro - OE-2018)  
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progressão e mudança de posição remuneratória 

dependam do decurso de determinado período de 

prestação de serviço (excluído, neste momento, 

do processo do início do descongelamento das 

carreiras da AP) deverá ser resolvida em sede de 

processo negocial com vista a definir o prazo e o 

modo para a sua concretização (artº 19º da LOE-

2018).      

O montante pecuniário do 2º nível remuneratório 

da Tabela remuneratória única (TRU) passa a ser 

de 580€ (em vez de 557€ em 2017, correspondendo 

a uma subida de 4,1% ou de +23€). Assim, os 

vencimentos dos trabalhadores com vínculo de 

emprego público integrados na carreira de 

assistente operacional e situados entre o 1º e 2º 

e entre o 2º e 3ºníveis remuneratórios da TRU a 

que corresponda uma remuneração base fixada 

em valor inferior ao da retribuição mínima mensal 

garantida (580€ em 2018) aumentam para esse 

nível. Citam-se os casos dos trabalhadores que 

detinham em 2017, um vencimento de base mensal 

de 557€; 560€ ou 570€.  

•Enquanto não existir legislação própria que 

promova a correção de distorções na TRU da 

carreira geral de assistente operacional, das que 

resultem das sucessivas atualizações do salário 

mínimo (artº 28º da Lei do OE-2018), os traba-

lhadores posicionados no 3º nível remuneratório 

desta carreira (583,58€) e que estão neste nível 

há vários anos não vão assistir a qualquer altera-

ção do seu salário de base, representando uma 

desigualdade face aos novos que entram no 

mercado laboral nesta carreira. 

•Os restantes trabalhadores da AP 

(assistentes técnicos e técnicos superiores) não 

têm qualquer aumento salarial, visto que a TRU 

mantém-se intacta desde 2009, com exceção da 

carreira de assistente operacional acima referi-

da. 

•Reversão do corte dos valores a pagar pela 

prestação de trabalho suplementar ou extraordi-

nário a todos os trabalhadores da AP, cujo 

período normal de trabalho seja de 35 horas 

semanais: sendo de 25% da remuneração da 

primeira hora; 37,5% da remuneração nas horas 

ou frações subsequentes e, 50% da remuneração 

nas horas prestadas em dia de descanso semanal, 

obrigatório ou complementar e em dia feriado. 

•A atribuição dos prémios de desempenho, com o 

limite de 2% dos trabalhadores do serviço, 

continua a ter caráter excecional e que não haja 

aumento global da despesa; podendo, no entanto, 

ser aumentado para 5% associado a critérios de 

eficiência operacional e financeira das entidades 

empregadoras. 

•O subsídio de refeição diário mantém-se em 

4,77€ (desde agosto de 2017) mas o diferencial 

(0,25€ diário) face aos 4,52€ (entre janeiro e 

julho de 2017) deixar de ser tributado em sede 

de IRS e de contribuições para a CGA/SS (como 

foi o caso entre agosto e dezembro de 2017).  

Finalmente, o ano de 2018 deverá ser importante 

para a regularização extraordinária dos vínculos 

precários na Administração Pública (Lei nº 

112/2017, de 29 de dezembro). 

 

III – Perspetivas mais favoráveis para pensio-

nistas e Outras Prestações Sociais (Capítulo 

VI da LOE-2018 – do artº 110º ao 128º) 

Um elevado número de pensionistas da Segurança 

social e da CGA (2,8 milhões) vai ver 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, vão 

ter uma atualização extraordinária, a partir de 

agosto.  

Para 2018, o Indexante de Apoios Sociais (IAS) 

deve aumentar para 428,90€ (421,32€ em 2017) 

representando uma subida homóloga de 1,8%, 

refletindo-se numa subida do valor da pensão 

tanto da Segurança Social como da CGA.  

Para as pensões mínimas e mais baixas (até 

1,5*IAS, 643€/mês, beneficiando na realidade a 

pensão abaixo de 550€/mês), para além do 

aumento previsto de 1,8% em janeiro de 2018, 

será concedida uma atualização extraordinária, 

a partir de agosto, levando em linha de conta o 

aumento do início do ano (tal como em 2017), de 
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Esquema do Aumento Mensal das Pensões previsto para 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%

pensões mínimas  e abaixo de 550€ 

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

 
Nota: Cálculos feitos baseados na fórmula da Lei nº 53-B/2006, de 29 de Dezembro e alterada pela Lei do 

OE-2017, com base na taxa de inflação anual de Novembro de 2017 (1,3%) e do crescimento real do PIB 

médio anual dos últimos 2 anos, terminados no 3º trimestre de 2017, ter sido de 2%.     

Por outro lado, os pensionistas que tenham pedido 

a pensão antecipada (por flexibilização, atividade 

penosa ou desemprego de longa duração), após 1 

de janeiro de 2014, ao abrigo do Decreto-Lei 

nº 167-E/2013, de 31 de dezembro, regime 

jurídico que implicou um corte brutal no cálculo da 

sua pensão em virtude das alterações das regras 

do fator de sustentabilidade e do aumento da 

idade da reforma para 66 anos de idade em 

2014/2015 (65 anos em 2013) podem candidatar-

se ao complemento solidário para idosos (CSI), 

independentemente da idade (artº 111º da LOE-

2018).   

Para 2018, os novos pensionistas vão continuar a 

sujeitar-se ao aumento da idade legal da 

reforma (66 anos e 4 meses) e à penalização da 

reforma antecipada através do corte de 14,5% 

proveniente do fator de sustentabilidade (-

13,88% em 2017), o qual liga o valor das novas 

pensões antecipadas à longevidade. De acordo com 

os dados do INE de 30 de novembro de 2017, a 

esperança média de vida aos 65 anos em 2017 era 

de 19,45 anos (16,63 anos em 2000).   

Apesar do novo regime de despenalização de 

reformas antecipadas para carreiras contributivas 

muito longas (aos 60 anos de idade e 46/48 anos 

de serviço efetivo de funções) ao abrigo do 

Decreto-Lei nº 126-B/2017, de 6 de outubro, não 

está previsto na Lei do OE-2018, qualquer 

outra despenalização para reformas antecipa-

das. Apenas, está mencionado no penúltimo 

parágrafo da pág. 136 do Relatório do OE-

2018: “No quadro do compromisso do Governo 

de reavaliação do regime de reformas 

antecipadas por flexibilização, continuará o 

diálogo com os parceiros sociais”.  

Finalmente, por força da atualização do IAS, os 

rendimentos de portugueses provenientes de 

apoios sociais (subsídio de desemprego, subsídio 

social de desemprego, rendimento social de 

inserção, subsídio de doença e abono de família) 

também serão melhorados, prosseguindo a linha de 

orientação seguida desde 2016. 

 

IV – Alterações do IRS (do artº 228º ao 230º 

da LOE-2018)  

Em 2018, estão consagradas alterações fiscais 

substanciais em termos de IRS, as quais deverão 

contribuir para a melhoria do rendimento 

disponível de muitos trabalhadores e pensionistas, 

devolvendo às famílias cerca de 645 milhões de €, 

no conjunto dos anos de 2018/19.  

6€ ou 10€, por pensionista, em relação a dezem-

bro de 2017, consoante esta tenha sido aumenta-

da ou não entre 2011 e 2015, de acordo com a 1ª 

linha do Esquema abaixo indicado (artº 110º da 

LOE-2018).    

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); as 

relativas a um patamar acima de 858€ (o primei-

ro aumento desde 2010) sobem cerca de 1,3% 

ou 1%, dependendo se o nível ultrapassa ou não 

os 2.573€/mês, apesar de ambas registarem uma 

ligeira quebra em termos reais (de -0,1% ou -

0,4%, respetivamente).  
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Entre as medidas mais significativas, é de 

realçar: 

•O aumento de 5 para 7 escalões do IRS, 

revertendo a situação existente desde 2013, 

com particular incidência no desdobramento 

dos 2º e 3º escalão do IRS, beneficiando as 

famílias com um rendimento bruto anual 

superior a 11.200€ até cerca de 32 mil €. 

•A eliminação da sobretaxa do IRS retida na 

fonte para os contribuintes com remunerações 

acima de 1.705€/mês (acima de um rendimento 

bruto anual superior a 24.300€), visto que esta 

obrigação foi progressivamente eliminada em 

2016 e 2017 para rendimentos abaixo desse 

nível. 

•A subida do Mínimo de existência (artº 70º do 

Código do IRS) e a alteração da sua fórmula de 

cálculo (1,5*IAS*14), para cerca de 9.006,9€/ano 

em 2018 (643€/mês), determinando o valor mínimo 

do rendimento líquido de IRS. Isto é, o rendimento 

líquido anual não pode ser inferior a este limite, 

aquando da aplicação das taxas do artº 68º do 

Código do IRS. Este aumento significativo do 

Mínimo de existência (+6%) vai alargar o número de 

famílias que vai ficar isento de IRS mas só vai ser 

sentido na realidade em 2019, por ocasião dos 

reembolsos do IRS de 2018. Também, este mínimo 

de existência vai também estender-se aos 

rendimentos da categoria B, nomeadamente aos 

profissionais liberais. 

Escalões do IRS em 2017 e 2018 (artº 68º do Código do IRS) 

2017 2018 

 

Normal (A) Média(B)

Até 11195 Até 7091 14,5 14,500

>11195 até 24365 >7091 até 20261 28,5 23,600

>24365 até 44626 >20261 até 40522 37,0 30,300

>44626 até 84744 >40522 até 80640 45,0 37,613

>84744 >80640 48,0 -

Rendimento Bruto Anual (€) Rendimento Coletável Anual (€)
Taxas (%)

 
 

 

Normal (A) Média(B)

Até 11195 Até 7091 14,5 14,500

>11195 até 14804 >7091 até 10700 23,0 17,367

>14804 até 24365 >10700 até 20261 28,5 22,621

>24365 até 29104 >20261 até 25000 35,0 24,967

>29104 até 40960 >25000 até 36856 37,0 28,838

>40960 até 84744 >36856 até 80640 45,0 37,613

>84744 >80640 48,0 -

Rendimento Coletável Anual (€)
Taxas (%)

Rendimento Bruto Anual (€)

 

 

Contudo, os detentores de rendimentos da 

categoria B do regime simplificado (profissionais 

liberais e outros prestadores de serviços como é o 

caso do alojamento local) com uma faturação 

anual superior a 27.360€ vão ser obrigados, em 

2018, a apresentar 15% de despesas profissio-

nais no e-factura acima desse limite, a fim de 

não pagarem mais IRS do que atualmente (artº 31º 

do Código do IRS). E, ainda, os detentores deste 

tipo de rendimento só irão de facto sentir os 

efeitos do aumento do número de escalões e 

descida de algumas taxas do IRS em 2019, por 

ocasião dos reembolsos relativos a 2018, dado que 

as taxas de retenção na fonte do IRS das ativida-

des profissionais previstas na tabela do artº 151º 

do Código do IRS não foram alteradas. 

Por último, convém assinalar, que em 2018, o 

subsídio de natal passará a ser pago integralmente 

em novembro/dezembro, consoante tratar-se de 

rendimento do trabalho ou pensão da CGA/SS 

devido ao fim do pagamento de qualquer duodé-

cimo deste subsídio (situação existente desde 

2013) para todos os trabalhadores da AP e 

pensionistas, determinando uma diminuição do 

seu rendimento mensal ao longo do ano, já a 

partir de janeiro.  

Apesar do menor desconto em IRS retido mensal-

mente, cujas tabelas de retenção na fonte foram 

publicadas a 2 de janeiro de 2018, esta descida do 

imposto não compensa a perda do rendimento 

proveniente do duodécimo sobre o subsídio de 

natal.    
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Comparação entre progressões nas carreiras da Administração Pública 

CARREIRA DOS  

FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS 
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LEGISLAÇÃO - DEZEMBRO 2017 

aberto à assinatura em Estrasburgo, em 27 de 

novembro de 2008 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

195/2017 - Diário da República n.º 245/2017, 

Série I de 2017-12-22114394845 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINIS-

TROS 

Aprova os princípios técnicos, a metodologia e 

as regras de operacionalização do Orçamento 

Participativo Portugal, para o ano de 2018 

 

Lei n.º 112/2017 - Diário da República n.º 

249/2017, Série I de 2017-12-29114425584 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Estabelece o programa de regularização 

extraordinária dos vínculos precários 

Lei n.º 113/2017 - Diário da República n.º 

249/2017, Série I de 2017-12-29114425585 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Grandes Opções do Plano para 2018 

Lei n.º 114/2017 - Diário da República n.º 

249/2017, Série I de 2017-12-29114425586 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Orçamento do Estado para 2018 

 

Decreto-Lei n.º 147/2017 - Diário da Repúbli-

ca n.º 233/2017, Série I de 2017-12-

05114303791 

ADMINISTRAÇÃO INTERNA 

Estabelece o regime da tarifa social relativa à 

prestação dos serviços de águas 

Decreto-Lei n.º 149/2017 - Diário da Repúbli-

ca n.º 234/2017, Série I de 2017-12-

06114311302 

PRESIDÊNCIA E DA MODERNIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA 

Aprova a orgânica do Centro de Competências 

Jurídicas do Estado 

Decreto-Lei n.º 150/2017 - Diário da Repúbli-

Decreto do Presidente da República n.º 

153/2017 - Diário da República n.º 244/2017, 

Série I de 2017-12-21114390966 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Ratifica o Protocolo Adicional à Convenção 

sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, 

relativo a Testes Genéticos para Fins de 

Saúde, aberto à assinatura em Estrasburgo, 

em 27 de novembro de 2008 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 

266/2017 - Diário da República n.º 237/2017, 

Série I de 2017-12-12114337017 

Assembleia da República  

Recomenda ao Governo a adoção de medidas 

com vista à diminuição do peso das mochilas 

escolares 

Resolução da Assembleia da República n.º 

267/2017 - Diário da República n.º 237/2017, 

Série I de 2017-12-12114337018 

Assembleia da República  

Recomenda ao Governo a valorização do 

ensino da história da emigração portuguesa 

Resolução da Assembleia da República n.º 

269/2017 - Diário da República n.º 243/2017, 

Série I de 2017-12-20114384682 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que melhore os 

instrumentos de análise da emigração portu-

guesa 

Resolução da Assembleia da República n.º 

272/2017 - Diário da República n.º 244/2017, 

Série I de 2017-12-21114390969 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Aprova o Protocolo Adicional à Convenção 

sobre os Direitos Humanos e a Biomedecina, 

relativo a Testes Genéticos para fins de Saúde, 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114394845/details/maximized?serie=I&day=2017-12-22&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114394845/details/maximized?serie=I&day=2017-12-22&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114394845/details/maximized?serie=I&day=2017-12-22&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114425584/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114425584/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114425585/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114425585/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114425586/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114425586/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114303791/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114303791/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114303791/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114311302/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114311302/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114311302/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114311303/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114390966/details/maximized?serie=I&day=2017-12-21&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114390966/details/maximized?serie=I&day=2017-12-21&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114390966/details/maximized?serie=I&day=2017-12-21&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114337017/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114337017/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114337017/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114337018/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114337018/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114337018/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114384682/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114384682/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114384682/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114390969/details/maximized?serie=I&day=2017-12-21&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114390969/details/maximized?serie=I&day=2017-12-21&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114390969/details/maximized?serie=I&day=2017-12-21&date=2017-12-01
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do Decreto-Lei n.º 104/2010, de 29 de setem-

bro, na redação do Decreto-Lei n.º 75/2012, de 

26 de março, Decreto-Lei n.º 256/2012, de 29 

de novembro, Decreto-Lei n.º 13/2014, de 22 

de janeiro e Decreto-Lei n.º 15/2015, de 30 de 

janeiro 

Portaria n.º 365/2017 - Diário da República 

n.º 235/2017, Série I de 2017-12-07114315239 

PRESIDÊNCIA E DA MODERNIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, FINANÇAS, JUSTIÇA, 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURAN-

ÇA SOCIAL E SAÚDE 

Regulamenta o Serviço Público de Notificações 

Eletrónicas (SPNE) associado à morada única 

digital, previsto no Decreto-Lei n.º 93/2017, de 

1 de agosto 

Portaria n.º 372/2017 - Diário da República 

n.º 239/2017, Série I de 2017-12-14114350958 

PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS 

Define as regras e os termos de apresentação 

dos documentos de habilitação do adjudicatário 

no âmbito de procedimentos de formação de 

contratos públicos 

Portaria n.º 380/2017 - Diário da República 

n.º 242/2017, Série I de 2017-12-19114380265 

JUSTIÇA 

Regula a tramitação eletrónica dos processos 

nos tribunais administrativos de círculo, nos 

tribunais tributários, nos tribunais centrais 

administrativos e no Supremo Tribunal 

Administrativo 

Portaria n.º 382/2017 - Diário da República 

n.º 243/2017, Série I de 2017-12-20114384688 

EDUCAÇÃO 

É criado o Programa Formar+, com o objetivo 

de promover e apoiar as atividades formativas 

junto da população jovem, das entidades e dos 

profissionais com intervenção na área da 

juventude 

ca n.º 234/2017, Série I de 2017-12-

06114311303 

AMBIENTE 

Estabelece o regime especial de afetação de 

imóveis do domínio privado da administração 

direta e indireta do Estado ao Fundo Nacional 

de Reabilitação do Edificado 

Decreto-Lei n.º 151/2017 - Diário da Repúbli-

ca n.º 235/2017, Série I de 2017-12-

07114315241 

PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS 

Altera o Regulamento da Habilitação Legal 

para Conduzir, transpondo a Diretiva 

2016/1106/UE 

Decreto-Lei n.º 156/2017 - Diário da Repúbli-

ca n.º 248/2017, Série I de 2017-12-

28114420280 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURAN-

ÇA SOCIAL 

Fixa o valor da retribuição mínima mensal 

garantida para 2018 

Decreto Regulamentar n.º 11-A/2017 - Diário 

da República n.º 249/2017, 2º Suplemento, 

Série I de 2017-12-29114436484 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPE-

RIOR 

Define os níveis remuneratórios previstos no 

regime de contratação de doutorados aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto 

Portaria n.º 364-A/2017 - Diário da República 

n.º 232/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-

12-04114301391 

ECONOMIA 

Procede à 4.ª alteração da Portaria n.º 

27/2014, de 4 de fevereiro, alterada 

pelas Portarias n.os 97/2015, de 30 de 

março, 39/2017, de 26 de janeiro e 144/2017, 

de 24 de abril, que procede à aprovação das 

datas previstas no n.º 1 do artigo 6.º 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/342644/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/553927/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/190603/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/571032/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66379753/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114315239/details/maximized?serie=I&day=2017-12-07&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114315239/details/maximized?serie=I&day=2017-12-07&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107791615/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114350958/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114350958/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114380265/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114380265/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114384688/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114384688/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114311303/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114311303/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114315241/details/maximized?serie=I&day=2017-12-07&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114315241/details/maximized?serie=I&day=2017-12-07&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114315241/details/maximized?serie=I&day=2017-12-07&date=2017-12-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?16L1106
https://dre.pt/application/external/eurolex?16L1106
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114420280/details/maximized?serie=I&day=2017-12-28&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114420280/details/maximized?serie=I&day=2017-12-28&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114420280/details/maximized?serie=I&day=2017-12-28&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114436484/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114436484/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114436484/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75216371/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114301391/details/maximized?serie=I&day=2017-12-04&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114301391/details/maximized?serie=I&day=2017-12-04&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114301391/details/maximized?serie=I&day=2017-12-04&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/570703/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/570703/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66868374/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105808929/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106923197/details/normal?l=1
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Portaria n.º 385-B/2017 - Diário da República 

n.º 249/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-

12-29114426004 

FINANÇAS, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

ENSINO SUPERIOR, EDUCAÇÃO E TRABA-

LHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Estabelece os conteúdos mínimos de formação 

a que se referem as alíneas a) e b) do n.º 2 do 

artigo 13.º do Anexo I ao Decreto-Lei n.º 81-

C/2017, de 7 de julho, bem como a duração 

mínima das formações que conferem a 

certificação profissional prevista na alínea a) 

do n.º 2 do artigo 13.º do Anexo I ao Decreto-

Lei n.º 81-C/2017, de 7 de julho 

Portaria n.º 385-C/2017 - Diário da República 

n.º 249/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-

12-29114426005 

FINANÇAS, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

ENSINO SUPERIOR, EDUCAÇÃO E TRABA-

LHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Estabelece os conteúdos mínimos de formação 

a que se referem as alíneas a) e b) do n.º 3 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 74-A/2017, de 23 

de junho, bem como a duração mínima da 

formação que confere a certificação profissio-

nal prevista na alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º 

do Decreto-Lei n.º 74-A/2017, de 23 de junho 

Portaria n.º 385-D/2017 - Diário da República 

n.º 249/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-

12-29114426006 

FINANÇAS, EDUCAÇÃO E TRABALHO, 

SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

Estabelece o regime de certificação das entida-

des formadoras que ministram a formação a que 

se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º 

do Decreto-Lei n.º 74-A/2017, de 23 de junho, 

bem como das entidades formadoras que 

ministram a formação a que se refere a alínea a) 

do n.º 2 do artigo 13.º do Anexo I ao Decreto-Lei 

n.º 81-C/2017, de 7 de julho 

Portaria n.º 385-H/2017 - Diário da República 

n.º 249/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-

12-29114436482 

FINANÇAS 

Portaria que aprova os novos modelos de 

impressos destinados ao cumprimento da 

obrigação declarativa prevista no n.º 1 do 

artigo 57.º do Código do IRS e respetivas 

instruções de preenchimento a vigorar no ano 

de 2018 

Despacho n.º 11071/2017 - Diário da 

República n.º 242/2017, Série II de 2017-12-

19 114366023 

Presidência do Conselho de Ministros - 

Gabinete do Primeiro-Ministro 

Concede tolerância de ponto aos trabalhadores 

que exercem funções públicas nos serviços da 

administração direta do Estado, sejam eles 

centrais ou desconcentrados, e nos institutos 

públicos no próximo dia 26 de dezembro de 2017 

Resolução da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma da Madeira n.º 26/2017/M 

- Diário da República n.º 238/2017, Série I de 

2017-12-13114344782 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Constitui uma comissão parlamentar de 

inquérito aos serviços prestados pelo SESA-

RAM - Serviço de Saúde da Região Autónoma 

da Madeira, E. P. E. 

Decreto Regulamentar Regional n.º 14/2017/

M - Diário da República n.º 238/2017, Série I 

de 2017-12-13114344783 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - 

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO 

Primeira alteração ao Decreto Regulamentar 

Regional n.º 8/2015/M, de 5 de agosto, que 

aprova a orgânica da Secretaria Regional do 

Ambiente e Recursos Naturais 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114426004/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114426004/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114426004/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107648947/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107648947/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107648947/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107648947/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114426005/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114426005/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114426005/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107561581/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107561581/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114426006/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114426006/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114426006/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107561581/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107648947/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107648947/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114436482/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114436482/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114436482/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114366023/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=114366018
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114366023/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=114366018
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114366023/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=114366018
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114344782/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114344782/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114344782/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114344782/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114344783/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114344783/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114344783/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69951100/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69951100/details/normal?l=1
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Assistiremos em 2018, ainda, à reposição da normalidade no 

pagamento de salários, na actualização das pensões, no pagamento do 

trabalho suplementar, no retomar (lento) das progressões nas 

carreiras. 

Na parte fiscal, nomeadamente no imposto que é suportado 

maioritariamente por trabalhadores e pensionistas, o IRS, faz 

alguns ajustamentos mas não podemos, ainda, falar de reposição da 

normalidade. Aquilo que vai ser devolvido às famílias está ainda longe 

do que lhes foi tirado em 2013. 

Peguemos em alguns números: a eliminação da sobretaxa devolveu 200 milhões em 2017 e 

promete devolver mais 260 milhões de euros em 2018. E a alteração dos escalões do IRS irá 

reduzir o imposto em mais cerca de 230 milhões de euros. 

Olhados de forma individual são valores significativos. Mas a sua importância perde-se 

quando os comparamos com os benefícios fiscais que em 2016 foram concedidos às empresas 

e a outras entidades e que ascenderam a 2 481 217 770 euros. 

Dito de outra forma: foi esta a dimensão da receita fiscal de que o Estado abdicou e que 

ficou no bolso de mais de 35 mil empresas e entidades (incluindo IPSS, 

autarquias, igrejas, partidos políticos). 

O valor não nos pode deixar indiferentes.  

E também não nos deve deixar calados.  

Um Estado que abdica desta ordem de grandeza de receita fiscal e a deixa 

ficar nos bolsos das empresas, não pode exigir que os funcionários 

públicos esperem dois anos até receberem integralmente aquilo a que têm 

direito; nem lhes pode exigir que continuem calados e sem aumentos 

salariais. 

E também não lhes pode pedir que continuem a pagar uma parte da factura 

do "enorme aumento de impostos" que chegou com a troika. 

A Direcção do STE, eleita em 12 de Dezembro último, decidiu em reunião 6 

de Janeiro de 2018 exigir ao Governo que inicie quanto antes um processo negocial que tenha 

como prioridade a reposição do poder de compra dos trabalhadores e aposentados.      

A Direcção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

NÃO PODEMOS FICAR INDIFERENTES 

NEM FICAR CALADOS  
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+ NUTRIÇÃO 

CULTURA E LAZER  

SINDICATO DOS 

QUADROS TÉCNICOS DO 

ESTADO E ENTIDADES 

COM FINS PÚBLICOS 

 

SEDE 

R. Braamcamp, 88  

2º andar Dto. 

1269-111 LISBOA  

Tel.:  213 860 055  

Fax: 213 860 785 

Tlm.: 961364123/ 

961724106 

correio eletrónico: 

ste@ste.pt 

PORTO 

R. da Alegria, 248 

1º andar Esq.  

 4000-034  PORTO   

 Tel./Fax: 222 004 630  

Tlm.938648672  

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 

Tel.e Fax: 266 744 771  

Tlm.: 961724137 

correio eletrónico: 

evora@ste.pt 

ALGARVE 

Edifício Ninho de 

Empresas 

Piso 2, Gab. 13 

Estrada da Penha 

8000-489 FARO 

Tlm.: 925494067 

correio eletrónico: 

ste.algarve@gmail.com 

GUARDA 

R. Alm. Gago Coutinho,  

  10, 1º andar - Sala J 

6300-GUARDA 

correio eletrónico: 

ste.guarda@sapo.pt 

Tlm.: 961724137 

VISEU 

R. do Gonçalinho, 53  

Sala 6 

3500-137 VISEU 

correio eletrónico: 

ste.viseu@gmail.com 

Tlm.: 961879731 

AÇORES 

R. do Rego, 24 - 1º andar 

9700-161 ANGRA DO 

HEROISMO  

Tel.e Fax: 295 217 079 

correio eletrónico: 

steacores@post.com 

MADEIRA 

R. Câmara Pestana, 6  

1º andar - Sala D 

9050-017 FUNCHAL   

Tel. e Fax: 291 241 638 

 

Diretora 

Rosa Sousa 

 

Periodicidade: Mensal 

PROTOCOLOS 

 

Os sócios e colaboradores poderão beneficiar dos seguintes descontos sobre a tabela fixada: 

 

DIÁRIO DA GRANDE GUERRA - Testemunhos Portugueses 

Fonte: http://grandeguerra.bnportugal.pt/index.htm 

Avaliação Física 50% 

Treino Personalizado 50% 

Consultas de Nutrição 50% 

Osteopatia 30% 

Massagem 30% 

Mesoterapia 

Homeopática 

30% 

Podoposturologia 30% 

Fisioterapia 30% 

Suplementos alimentares 

(Não Proteínas) 

10% 

Suplementos alimentares 

(Proteínas) 

5% 

 

Locais e contactos: 
Picoas Plaza 
+351 210 931 428 
Rua Tomás Ribeiro, 65º, Piso 1, Loja C29 e C30 
1050-233 Lisboa. 
 

Alverca 
+351 969 269 863 
Rua Brigadeiro Fernando Alberto de Oliveira, Centro 
Comercial Parque, loja 37   
 2615-077 Alverca. 
 

Caneças 
+351 219 816 227 
Rua Alves Redol, Lote 98A, Bairro das Sete Quintas, 
1685-375 Caneças 

https://maisnutricao.pt/ 

http://grandeguerra.bnportugal.pt/index.htm
tel:+351210931428
https://goo.gl/maps/CC3neiMtGN12
https://goo.gl/maps/CC3neiMtGN12
tel:+351969269863
https://goo.gl/maps/o4V9G6ktd632
https://goo.gl/maps/o4V9G6ktd632
https://goo.gl/maps/o4V9G6ktd632
tel:+351219816227
https://goo.gl/maps/3wvA9dj3tk42
https://goo.gl/maps/3wvA9dj3tk42

