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de 5% desde 2011 e ainda em vigor, e à 
suspensão parcial ou total dos subsídios de 
férias e de natal, em 2012, abrangendo tanto os 
trabalhadores do sector público como os 
pensionistas da Segurança Social e da CGA, a 
qual não perdurou devido à declaração de 
inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal 
Constitucional.  
A estes cortes acresceram, a diminuição do 
valor a pagar para as ajudas de custo e nas horas 
extraordinárias, ampliada pelo aumento da 
duração do horário de trabalho de 35 para 40 
horas semanais (a partir do último trimestre de 
2013).      

Em Novembro de 2015, o STE publicou a sua 
análise relativa ao impacto orçamental das 
medidas de austeridade mais severas sobre 
funcionários públicos e pensionistas, que 
tinham como objectivo reduzir o défice e a 
dívida.  
A partir dessa análise, demonstrou que os 
sacrifícios impostos não tiveram reflexo 
nesses objetivos. Se não, vejamos:  
I – Análise ao impacto das medidas de 
redução de despesa (Quadro 1) 
Nos dois primeiros anos (entre 2011 e 2012) as 
medidas mais agressivas respeitaram aos cortes 
de salários dos funcionários públicos, em média 

AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E PENSIONISTAS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E PENSIONISTAS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E PENSIONISTAS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E PENSIONISTAS 

FORAM RETIRADOS MAIS DE 7 MIL MILHÕES FORAM RETIRADOS MAIS DE 7 MIL MILHÕES FORAM RETIRADOS MAIS DE 7 MIL MILHÕES FORAM RETIRADOS MAIS DE 7 MIL MILHÕES €€€€    

Quadro 1 – Impacto Directo da Perda de Rendimento dos Trabalhadores da AP e Pensionistas 

 
         Fontes: OE- 2011 e Conta Geral do Estado. Cálculos do STE. 

1. Perda Total ou Parcial dos Subsídios de Férias e de natal, em 2012 

         a) Funcionários Públicos da Administração Central -1275

         b) Pensionistas da Segurança Social e da CGA -1179

         Totalidade = a) + b) -2454

2. Corte Salarial, em média de 5%, da Administ. Central, em 2011 -1100

Diminuição Acumulada na Administração Central entre 2011 e 2014

3. Horas Extraordinárias -81,6

4. Ajudas de Custo -37,4

         Totalidade (3.+4.) -119,0

Totalidade (1.+2.+3.+4.) -3673

Salários dos trabalhadores da AP e Pensões dos Reformados Milhões de euros

•a criação de regras mais penalizadoras para 
os trabalhadores colocados no novo regime de 
“requalificação”; 
•a redução do número de dias de férias (-6). 
II – Análise ao impacto das medidas de 
receita extraordinária (Quadro 2) 
Nos anos mais recentes, sobretudo a partir de 
2013, em cumulação com as medidas anterio-
res, o Governo introduziu mais um conjunto de 
medidas adicionais para aumentar a receita: 
subida dos descontos sobre os rendimentos do 
trabalho e da pensão e aumento brutal do IRS, 
que contribuíram para a penalização dos 

Globalmente, o impacto total das 4 das 
medidas foi cerca de 3.673 milhões de € 
(2,1% do PIB). 
Nesta contabilização, não foram levadas em 
linha de conta outras medidas que também 
contribuíram para o enfraquecimento do 
rendimento dos trabalhadores da Administra-
ção Pública, tais como:  
•o congelamento geral das promoções, das 
progressões nas carreiras e dos prémios de 
desemprenho;  
•a manutenção do subsídio de refeição em 
4,27€, inalterado desde 2009; 
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rendimentos líquidos quer dos trabalhadores da 
AP, quer dos pensionistas. Entre estas, 
destacam-se aquelas, cuja contabilização está 
registada no Quadro 2: 
•Subida da taxa de desconto para a ADSE, de 
1,5% no final de 2012 para 3,5% a partir de 
junho de 2014, que originaram saldos positivos 
muito para além do que seria necessário, que 
mereceram reparo do Tribunal de Contas no 
Relatório n.º12/2015 – 2ª Secção. 
•Criação da Contribuição Extraordinária de 
Solidariedade (CES) em 2011 para um número 
restrito de pensionistas (pensão ≥ 5.000€), 
alargada progressivamente a partir de 2012, em 
2013 aos pensionistas com uma pensão bruta 
mensal acima de 1.350€ e em 2014 acima de 
1.000€, situação que se manteve até ao final do 
ano. Em 2015, a CES manteve-se para os 
detentores de uma pensão mensal superior a 
4.600€; 
•Sobretaxa de 3,5% sobre o IRS, abrangendo os 

rendimentos do trabalho e de pensões acima do 
montante do salário mínimo, (≥485,00€ em 
2013 e 2014, ≥505,00€ em 2015), que até ao 
momento se mantém;  
•subida das taxas do IRS e redução do número 
de escalões (de 8 para 5) incidindo sobre os 
rendimentos do trabalho e de pensões, a partir 
de 2013.  
Assim, para a medida 5 (Quadro 2), as receitas 
provenientes dos beneficiários (trabalhadores da 
AP e pensionistas da CGA) da ADSE devem 
atingir 546 milhões de € em 2015, + 331 
milhões de € do que em 2012 (215 milhões de € 
em 2012), devendo representar um acréscimo 
de 154%. 
Para a medida 6, a receita proveniente da CES 
tanto dos pensionistas da SS como da CGA, deve 
totalizar 1.258 milhões de € em termos acumula-
dos entre 2013 e 2015, com destaque para a 
registada em 2014 (675 milhões de €) correspon-
dendo a um aumento de 25% face a 2013.   

Fontes: Relatórios de Atividade da ADSE; CGA; Segurança Social e Plano de Atividades para a ADSE p/2015. OE-2015. Nota: Para o cálculo da 
sobretaxa de 3,5% do IRS e do IRS dos funcionários públicos e aposentados da CGA, foram utilizados o salário bruto mensal do trabalhador da AP e 
da pensão média, provenientes do Boletim estatístico do emprego público e da CGA durante os respetivos anos; utilizadas as tabelas de retenção na 
fonte do IRS e o número de trabalhadores e de pensionistas também provenientes das mesmas fontes estatísticas. Cálculos do STE. 

Relativamente à medida 7, a receita da sobreta-
xa de 3,5% sobre o IRS oriunda tanto dos fun-
cionários públicos como dos aposentados da 
CGA deve atingir um montante de 788 milhões 
de € em termos acumulados entre 2013 e 2015 

(0,4% do PIB). Finalmente, a medida 8, traduz 
o aumento da receita por via da subida das taxas 
do IRS a partir de 2013. A receita arrecadada 
com este imposto proveniente dos funcionários 
públicos e dos aposentados da CGA deverá ser 

Quadro 2 – Impacto Direto do Aumento dos Descontos e Impostos nos 
Trabalhadores da AP e Pensionistas 

 

Aumento Acumulado entre 2013 e 2015

5. ADSE dos Func. Públicos e Pensionistas da CGA 331,3

Valor Acumulado entre 2013 e 2015

6. CES pensionistas Seg. Soc. e da CGA 1258

7. Valor Acumulado da Sobretaxa de 3,5% do IRS entre 2013 e 2015

         a) Funcionários Públicos 427,6

         b) Aposentados CGA 360,3

         Totalidade = a) + b) 788,0

8. Acréscimo Acumulado do IRS entre 2013 e 2015

         a) Funcionários Públicos 982

         b) Pensionistas da CGA 356

         Totalidade = a) + b) 1337

Totalidade (5.+6.+7.+8.) 3714

Impostos e Descontos dos Func. Públicos e Pensionistas Milhões de euros
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de 3.438 milhões de € em 2015, representando 
um acréscimo de 1.337 milhões de € face a 
2012 (0,8% do PIB), em resultado essencial-
mente do elevado esforço fiscal feito pelos tra-
balhadores da AP, cuja receita cresce quase mil 
milhões de € (+982 milhões).  
Por fim, o impacto total das quatro medidas 
mencionadas no Quadro 2 é de 3.714 milhões 
de € (2,1% do PIB, igual ao peso das primeiras 
4 medidas formuladas no Quadro 1).   
O montante seria ainda mais expressivo se 
incluísse a sobretaxa extraordinária de IRS de 
3,5%, que foi aplicada, de uma vez, no subsídio 
de Natal de 2011. 
Conclusão 
A diminuição das remunerações da AP e das 
pensões, em acumulação com o acréscimo dos 
descontos por via da ADSE; CES; IRS, incluin-
do a sobretaxa de 3,5%, registados nos últimos 
anos, perfaz um montante total de cerca de 
7.387 milhões de € (4,1% do PIB). 
Apesar de todos os sacrifícios impostos, o 
défice nunca atingiu os limites acordados 
com a Troica e a dívida pública não baixou. 
Para que serviu então a austeridade?  
O STE deu a resposta numa segunda análise, 
publicada em 21 de Dezembro de 2015, na 
qual deixou claro que a austeridade serviu 
para o Estado social apoiar o Setor Financei-
ro, suportar o peso brutal dos Juros da Dívi-
da Pública e a Despesa com as Parcerias 
Público Privadas (PPP).  
Vejamos:  
1. Apoios ao Sector Financeiro somaram 
quase 10 mil milhões de euros de 2008 a 2014 
(cerca de 5,7% do PIB) 
De 2008 a 2014, a totalidade das ajudas destina-
das ao setor bancário em Portugal já custou aos 
portugueses 9.970 milhões de euros em termos 
líquidos acumulados (5,7% do PIB). Neste 
aspecto, é de destacar a transferência de capital 
efectuada pelo Fundo de Resolução no Novo 
Banco (Ex-BES) ocorrida em 2014 
(recentemente contabilizada devido ao facto da 
venda desta instituição bancária não ter sido 
realizada no espaço de um ano) no montante de 
4.900 milhões de € (2,8% do PIB), representan-
do quase metade do total concedido à banca nos 
últimos 7 anos. Aliás, esta despesa de capital foi 

a principal responsável pela derrapagem e 
aumento do défice público em 2014, para 7,2% 
do PIB.  
Para além desta intervenção pública de 2014, 
com impacto significativo no défice público, as 
restantes medidas de apoio ao sector financeiro 
em Portugal foram executadas ao abrigo do Pro-
grama de Recapitalização da Banca (de 12 mil 
milhões de €) e relacionaram-se com a recapita-
lização de vários bancos privados, sob a forma 
de aumento de capital e de subscrição pelo 
Estado de instrumentos de capital elegível 
(CoCos) que, a seguir se discriminam. Também 
foi feito um levantamento das ajudas do Estado 
a outras instituições financeiras como à CGD, 
ao BPN e às sociedades veículos do BPN 
(Quadro 3).  
O esforço financeiro bruto do Estado ao sector 
bancário privado em 2012 e 2013 foi de 5.600 
milhões de € (3,3% do PIB), traduzido no(a): 
•aumento de capital do BANIF de 700 milhões 
de € em 2013;  
•subscrição de instrumentos de capital elegíveis 
(CoCos) de 3.000 e 1.500 milhões de € do BCP 
e do BPI, respectivamente, em 2012; 
•subscrição de instrumentos de capital elegíveis 
(CoCos) de 400 milhões de € do BANIF em 
2013. 
Assim, dos 4.900 milhões de € em que os 3 ban-
cos privados (BPI, BCP e BANIF) foram ajuda-
dos através da subscrição pelo Estado de instru-
mentos de capital elegíveis (CoCos), o montante 
recomprado por essas mesmas instituições ban-
cárias foi de 4.025 milhões de €, faltando por 
isso 875 milhões de € (750 e 125 milhões de € 
do BCP e do BANIF, respectivamente), dado 
que o BPI foi o único a recomprar integralmente 
esses instrumentos de capital (1.500 milhões de 
€). O apoio financeiro do Estado destinado à 
CGD, em 2012, somou 1.650 milhões de € 
(0,9% do PIB) englobando um aumento de capi-
tal e a subscrição pelo Estado de instrumentos de 
capital elegíveis (CoCos). Também, o BPN e as 
sociedades veículos desse banco (PARUP’s e 
PARVALOREM), têm vindo a beneficiar de ele-
vados apoios financeiros do Estado sob a forma 
de recapitalização do banco em 2011 (600 
milhões de €) e de empréstimos entre 2012 e 
2014 (num total acumulado de 2.045 milhões de 
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€), perfazendo um total de 2.645 milhões de € 
(1,5% do PIB).  
Pode-se concluir que se deduzirmos à totalidade 
do apoio bruto do Estado ao sector financeiro 
entre 2011 e 2014 (13.900 milhões de €, com um 

peso de 8,1% do PIB) a recompra pelas institui-
ções bancárias dos CoCos (4.025 milhões de €), 
então obtemos uma ajuda líquida acumulada de 
quase 10 mil milhões de € (5,7% do PIB) 
(Quadro 3). 

Alguns desses apoios do Estado ao setor 
bancário repercutiram-se em mais despesa 
pública, tais como: Transferência destinada ao 
Novo Banco através do Fundo de Resolução em 
2014 e Aumento de capital da CGD e do BANIF 
em 2012 e 2013, respectivamente, traduzidos na 

rubrica “Outras despesas de Capital” (Quadro 2). 
De facto, a despesa desta rubrica situou-se em 
6.800 milhões de € em 2014, tendo aumentado 
3.393 milhões de € face a 2010 (+98%), e subido 
para quase 4% do PIB em 2014, quando não 
chegava a 2% do PIB em 2010 (Quadro 4). 

2. Juros da Dívida Pública pesam quase 10% 
da Despesa Pública 
Em consequência da tendência crescente do 
aumento da dívida pública ao longo dos últimos 
anos , que passou de 173,1 mil milhões de € em 
2010 (96,2% do PIB) para 225,8 mil milhões de € 

em 2014 (130,2% do PIB) representando + 52,7 
mil milhões de € (+34 p.p. do PIB), a despesa 
corrente com os juros da dívida pública subiu para 
8.500 milhões de € em 2014 (+3.200 milhões de € 
face a 2010) e subido para 4,9% do PIB em 2014 
(+2,0 p.p. do PIB face a 2010) (Quadros 1, 2 e 4). 

Quadro 3 – Esforço Financeiro bruto do Estado com a Banca (Em milhões de euros) 

 
Fontes: UTAO (Execução Orçamental de 2013 e 2014 em contabilidade pública) e Relatórios da DGTF do MF sobre o 
Setor Empresarial do Estado relativo aos anos de 2012 e 2013.     

Total Acumulado

2011-2014

Empréstimos médio e longo prazo 0 1033 510 4402 5945
      Sociedades veículos BPN 1033 510 502 2045

              PARUP's 286 283 177 746

              PARVALOREM 747 227 325 1299

      Fundo de Resolução (Novo Banco) 3900 3900

Dotações de capital 600 750 700 100 2150
      BPN (Recapitalização) 600 600

      Caixa Geral de Depósitos 750 750

      Banif - Aumento de capital 700 700

      Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) 100 100

Iniciativa p/ reforço estabilidade financeira 0 5400 400 0 5800

      Banif - instrumentos de capital contingente (CoCos) 400 400

      BCP - instrumentos de capital contingente (CoCos) 3000 3000

      BPI - instrumentos de capital contingente (CoCos) 1500 1500

      CGD - instrumentos de capital contingente (CoCos) 900 900

TOTAL 600 7183 1610 4502 13895

2011Ativos Financeiros (Despesa) 2012 2013 2014

Quadro 4 – Despesa Pública nominal, em contabilidade nacional (Em % do PIB) 

 
 

2014-2010

(Em p.p. do PIB)

DESPESAS TOTAIS 51,8% 50,0% 48,5% 49,9% 51,7% -0,1

   Despesas correntes 44,6% 45,6% 45,3% 46,8% 45,7% 1,1

      Despesas com pessoal 13,7% 12,8% 11,7% 12,5% 11,8% -1,9

            Ordenados e Salários 9,9% 9,3% 8,5% 8,9% 8,5% -1,4

      Consumo intermédio 5,9% 6,0% 5,8% 5,6% 5,8% -0,1

      Juros da dívida 2,9% 4,3% 4,9% 4,9% 4,9% 2,0

      Transferências Correntes 22,1% 22,4% 22,9% 23,8% 23,2% 1,1

           Prestações Sociais 18,6% 18,9% 19,6% 20,4% 19,7% 1,1

                 em dinheiro 16,4% 17,0% 17,6% 18,5% 17,7% 1,3

                 em espécie 2,2% 1,9% 2,0% 1,9% 2,0% -0,2

           Subsídios 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,7% 0,0

           Outra Despesa Corrente 2,8% 2,9% 2,7% 2,7% 2,8% 0,0

   Despesas de capital 7,2% 4,4% 3,3% 3,2% 6,0% -1,2

         Investimento 5,3% 3,5% 2,5% 2,2% 2,0% -3,2

         Outras despesas de capital 1,9% 0,9% 0,8% 1,0% 4,0% 2,0

Total da Despesa Primária (excl. juros) 48,9% 45,7% 43,6% 45,1% 46,8% -2,1

Consumo Público 20,7% 19,9% 18,5% 19,1% 18,5% -2,2

DESPESA PÚBLICA 2013 20142010 2011 2012
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A seguir à rubrica de “Outras despesa de 
capital”, a componente dos juros foi aquela que 
mais acelerou em 2014 face a 2010; tendo 
aumentado 61% em termos homólogos e subido 
para 9,5% do Total da despesa pública em 2014 
(+3,8 p.p. em relação a 2010) (Quadros 2 e 5).  
Em comparação com a UE, Portugal é o país 
cujo peso dos juros da dívida no PIB (4,9%) é o 
mais elevado, constituindo a razão principal 
para os elevados desequilíbrios sociais criados 
nos últimos anos provocados pela forte 
deterioração dos rendimentos dos trabalhadores 
da função pública e dos pensionistas. 
Neste domínio, convém também referir que o 
Estado também tem vindo a suportar os 
elevados défices crónicos das sociedades 

veículo do BPN, constituídos pela PARVALO-
REM e PARUP’s e cuja totalidade dos juros 
destas empresas já totalizou, 555 milhões de 
euros, em termos acumulados, no triénio 2012-
2014 (0,3% do PIB).  
3. Despesa com as Parcerias Público 
Privadas (PPP)   
Os encargos líquidos com as parcerias público 
privadas (PPP) já totalizaram 6.531 milhões de €, 
em termos acumulados, entre 2010 e 2014 (3,8% 
do PIB), tendo 72% destes sido com as conces-
sões rodoviárias (4.677 milhões de € e represen-
tado 2,7% do PIB) (Quadro 6). Anualmente, os 
gastos com as PPP anuais estão incluídos no 
“Consumo Intermédio” da despesa pública e 
representaram, em média, cerca de 13%.  

Quadro 6 – Encargos Líquidos com as Parcerias Público Privadas (PPP) 
(Em milhões de euros) 

 
              Fontes: UTAP, Ministério das Finanças até 2014 e OE-2015 p/2015. * Previsão. 

Soma Acumulada

2010-2014

Rodoviárias 897 1521 676 514 1069 924 4677

Ferroviárias 15 11 17 10 13 9 67

Saúde 170 244 326 401 412 400 1553

Segurança 44 47 48 46 49 49 234

TOTAL 1126 1823 1067 972 1544 1382 6531

Por memória Var (2014-2010)

Consumo Intermédio 10627 10645 9685 9611 10079 10509 -548

2015*2010Concessões 2011 2012 2013 2014

Ora, a despesa pública com o “consumo 
intermédio” (que inclui igualmente as aquisi-
ções de bens e serviços) apesar de ter diminuído 
em 2014 face a 2010 em 5,2% (-548 milhões de 
€), situou-se muito abaixo da quebra registada 

para a despesa com o pessoal e dos salários da 
AP (Quadros 2 e 6).  
E, ainda, o peso do consumo intermédio no PIB 
em 2014 foi de 5,8%, tendo-se mantido 
sensivelmente ao mesmo nível de 2010 (5,9%) 

Quadro 5 – Despesa Pública nominal, em contabilidade nacional (Em % do Total da Despesa) 

 
 

2014-2010

Em p.p. 

DESPESAS TOTAIS 100% 100% 100% 100% 100%

   Despesas correntes 86,1% 91,2% 93,3% 93,7% 88,4% 2,3

      Despesas com pessoal 26,4% 25,7% 24,1% 25,1% 22,9% -3,5

            Ordenados e Salários 19,1% 18,6% 17,5% 17,9% 16,4% -2,7

      Consumo intermédio 11,4% 12,1% 11,9% 11,3% 11,2% -0,2

      Juros da dívida 5,7% 8,6% 10,1% 9,7% 9,5% 3,8

      Transferências Correntes 42,7% 44,9% 47,3% 47,6% 44,8% 2,2

           Prestações Sociais 35,9% 37,8% 40,4% 40,9% 38,0% 2,2

                 em dinheiro 31,7% 34,0% 36,3% 37,1% 34,3% 2,5

                 em espécie 4,2% 3,8% 4,1% 3,8% 3,8% -0,4

           Subsídios 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,3% 0,0

           Outra Despesa Corrente 5,4% 5,7% 5,6% 5,5% 5,5% 0,1

   Despesas de capital 13,9% 8,8% 6,7% 6,3% 11,6% -2,3

         Investimento 10,2% 7,0% 5,1% 4,4% 3,9% -6,2

         Outras despesas de capital 3,7% 1,8% 1,7% 2,0% 7,7% 3,9

Total da Despesa Primária (excl. juros) 94,3% 91,4% 89,9% 90,3% 90,5% -3,8

2010 2011 2012 2013 2014DESPESA PÚBLICA
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e manteve-se quase inalterado no Total da 
despesa, tendo registado um peso de 11,2% em 
2014 (11,4% em 2010) revelando a falta de 
prioridade pelo anterior Governo em conter este 
tipo de despesa. 
Para 2015, a despesa com o consumo intermé-
dio previsto pelo Programa de Estabilidade de 
Abril/15 é que esta se situe em 10.810 milhões 
de € (acima em 300 milhões de € face ao que 
estava estimado no OE-2015), representando 
um aumento de 7,2% face a 2014 (quase o 
dobro do previsto no OE-2015, +4,3%) e 
subindo para 6,1% do PIB, ultrapassando o 
valor alcançado desde 2010 (em vez da 
manutenção em 5,8% considerado pelo OE-
2015) o que é digno de alguma preocupação. 
Será que estas alterações com os montantes 
revistos estarão relacionadas com as PPP?     

Quadro 7 – Algumas Componentes de Despesa Pública 

 
                                           Fonte: INE. 

2010 2014

Em milhões de € em euros em %

   Despesas correntes 80287 79288 -999 -1,2%

      Despesas com pessoal 24611 20495 -4116 -16,7%

            Ordenados e Salários 17816 14719 -3097 -17,4%

      Consumo intermédio 10627 10079 -548 -5,2%

      Juros da dívida 5268 8502 3234 61,4%

   Despesas de capital 12950 10389 -2561 -19,8%

      Outras despesas de capital 3471 6864 3393 97,7%

DESPESAS TOTAIS 93237 89677 -3560 -3,8%

Variação (2014-2010)
Componentes de Despesa

4. Conclusão 
A diminuição do Total da despesa pública foi 
de 3.500 milhões de € em 2014 face a 2010 (-
3,8%) devido sobretudo à redução a despesa 
com o pessoal da AP (-4.100 milhões de €) a 
qual representou uma quebra de 17%; contraria-
mente ao aumento da despesa registada com 
“Outras despesas de capital” (+98%) e “Juros 
da Dívida” (+61%) (Quadro 7).  

De facto, a despesa com o pessoal da AP 
constituiu a principal componente de despesa 
corrente que retrocedeu nos 4 anos de 
intervenção externa em Portugal, tendo 
descido para 11,8% do PIB em 2014 (13,7% 
em 2010) e para 23% do Total da despesa 
(26% em 2010) correspondendo a -1,9 p.p. do 
PIB e a -3,5 p.p., respectivamente, aliada às 
medidas de cortes dos salários dos salários 
dos funcionários públicos e ao elevado 
número de novos aposentados (Quadro 5 e 
Gráficos 2 e 3).     
Só que apesar do total da despesa pública em 
Portugal ter regredido, esta evolução não se 

reflectiu favoravelmente no peso do PIB, visto 
que esta diminuiu apenas de 51,8% em 2010 
para 51,7% em 2014, resultando essencial-
mente da recessão económica no triénio 2011-
2013 e do fraco crescimento em 2014, em 
parte, provocada pelas medidas de forte 
contenção orçamental dirigidas aos rendimen-
tos dos funcionários públicos e pensionistas.  
À custa dos trabalhadores, dos pensionistas e 
reformados que têm vindo a empobrecer, 
alguém encheu e continua a encher os bolsos.    
Dia-a-dia fica então nos escaparates para que 
serviu tanta austeridade e, ao final, para que 
serve o Estado. 

Gráficos 2 e 3 – Em % do PIB 

Despesa com o Pessoal Consumo Intermédio, Juros e Outras despesas de 
capital 

 
 

 

13,7%

12,8%

11,7%

12,5%
11,8%

9,9%
9,3%

8,5%
8,9%

8,5%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

12,0%

13,0%

14,0%

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

Despesa com pessoal Salários
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capital
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Fonte: INE.   
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LEGISLAÇÃO - DEZEMBRO 2015 
Dia 3 
RAR nº 138/15 – Orientações funda-
me4ntais de Política Externa Portuguesa 
RAR nº 139/15 – Principais Compromis-
sos Europeus de Portugal 
Dia 14 
RAR nº 140/15 – Inovar no Setor 
Público 
Dia 16 
DRR nº 22/15/M – Aprova a orgânica da 
Direção Regional da Agricultura 
Dia 17 
DL nº 251-A/15 – Aprova a Lei Orgâni-
ca do XXI Governo Constitucional 
RCM nº 95-A/15 – Aprova o Regimento 
do Conselho de Ministros do XXI 
Governo Constitucional 
Dia 18 
RCM nº 96/15 – Concede tolerância de 
ponto aos trabalhadores da Administra-
ção Pública nos dias 24 e 31 de Dezem-
bro de 2015 
DLR nº 23/15/M – Aprova a orgânica da 
Direção Regional das Pescas 
Dia 21 
DLR nº 12/15/M – Altera o DLR nº 
27/20099, de 21-08, que estabelece o 
SIADAPM 
Dia 23 
RCM nº 101/15 – Aprova o Programa 
Escolhas (2016-20188)DLR nº 26/15/A 
– Altera o DLR 41/2008/A, que estabe-
lece o SIADAPRA 
Dia 24 
RAR nº 144/15 – Designação dos 
membros do Conselho de Estado eleitos 
pela Assembleia da República 
Dia 29 
RAR nº 148/15 – Plano Ferroviário 
Nacional 

Dia 30 
DL 253/15 – Estabelece o regime de 
execução orçamental duodecimal entre 1 
de Janeiro de 2016 e a entrada em vigor 
da Lei do Orçamento de Estado para 
2016 
RAR nº 14/15 – Aprova o Plano e 
Programa de Investimento e Despesas de 
Desenvolvimento da Administração da 
RAM para o ano de 2016 
L nº 159-a/15 – Extinção da redução 
remuneratória na Administração Pública 
L nº 159-B/15 – Extinção da CES 
(Contribuição extraordinária de Solida-
riedade) 
L nº 159-C/15 – Prorrogação de receitas 
previstas no OE para 2015 
L nº 159-D/15 – Extinção da Sobretaxa 
do IRS 
L nº 159-E/15 – 1ª alteração à L nº 82-
B/14 (Lei do Orçamento de Estado para 
2015) 
Dia 31 
P nº 419/15 – Fixa o valor médio de 
construção por m2, a vigorar no ano de 
2016-01-18 
DL nº 254-A/15 – Atualiza o valor da 
retribuição mínima garantida para 2016 
DL nº 254-B/15 – Repõe as regras de 
atualização do valor das pensões do 
regime geral da Segurança Social e do 
regime de proteção social convergente, e 
fixa o valor de referência do comple-
mento solidário para Idosos, a vigorar a 
partir de 1 de janeiro de 2016 
P nº 420-A/15 – Aprova os coeficientes 
de localização mínimos e máximos a 
aplicar em cada município, previstos no 
artº 42º do CIMI 
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O STE considera que a Lei 159-A/2015, de 30 de Dezembro que mantém os cortes 

salariais na Administração Pública por mais cerca de um ano, deve ser sujeita à fiscaliza-

ção sucessiva de conformidade com a Constituição da República Portuguesa, pelas 

seguintes razões: 

• Aplicados pela primeira vez em 2011, os cortes foram sendo justificados pela 

situação de emergência financeira que o país então atravessava. E foi essa situação 

de emergência e o seu carácter excecional que foram permitindo a viabilização desta 

medida pelo Tribunal Constitucional. Muitos dos pressupostos considerados pelo TC 

para que até 2015 os cortes não fossem considerados inconstitucionais já não se 

verificam. 

• Com efeito, o país já saiu do Programa de Assistência Financeira e no último 

acórdão sobre esta matéria, o Tribunal Constitucional considerou que, se em 2015 a 

manutenção dos cortes poderia ainda justificar-se por se manter “um quadro 

excecionalmente exigente, de excecionalidade, capaz de subtrair a imposição de 

reduções remuneratórias nesse ano", o mesmo já não podia aceitar-se para 2016. 

• Acontecimentos posteriores, como a crise do BES e mais recentemente a do BANIF, 

provam que após cinco orçamentos consecutivos, os cortes remuneratórios, não 

serviram nem foram nem assim será ainda em 2016, como se tem vindo a justificar, 

a única opção com efeitos certos, seguros e imediatos para a redução do défice. Há 

muito está ultrapassado o limite do sacrifício que a um grupo específico de cidadãos 

tem sido imposto. 

• Apesar deste entendimento e de durante o período de campanha eleitoral alguns dos 

partidos que agora suportam a maioria política terem defendido a reposição imediata 

dos salários a partir de Janeiro de 2016, a lei entretanto aprovada apenas cumpre 

este requisito a partir do último trimestre. 
 

Por estes motivos, o STE solicitou ao Provedor de Justiça que analise a possibilidade de 

pedir ao Tribunal Constitucional a verificação da constitucionalidade da Lei nº 159-A de 

2015. 

 

 CORTES  
 SALARIAIS 

O STE PEDIU A 
INTERVENÇÃO DO 

PROVEDOR DE JUSTIÇA 
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Disparam queixas sobre corrupção   
No Dia Internacional Contra a Corrupção, 
assinalado em 9 de dezembro, os dados revela-

dos pela Procuradoria-Geral da República têm neste 
momento uma importância crucial. Porque só nos últi-
mos cinco anos dispararam de 378 casos (2010) para 
1246, situação à qual acresce a substância das denúncias, 
cada vez mais consistentes, o que explica a baixa percen-
tagem de arquivamento. Os anos de 2012, 2013 e 2014 
foram os que registaram maior número de denúncias. 
Revelador também “o facto de haver mais casos de 
denúncias de fraude fiscal do que de corrupção” e de 
Portugal ocupar “o 5º lugar na tabela dos 38 mais corrup-
tos no Ranking de 2015 da Ernst & Young.” 
(Fonte: Correio da Manhã, 09-12) 

BANIF custa 300 € a cada português   
De modo a garantir os depósitos dos clientes 
do BANIF, o Estado injeta 2255 milhões de 

euros para tapar mais uma aventura do mundo da Banca. 
Assim, “1766 milhões serão provenientes do Orçamento 
de Estado e outros 489 milhões do Fundo de Resolução. 
Mas, como muito bem faz notar o matutino Correio da 
Manhã “ainda há que contabilizar os 825 milhões em 
dinheiro dos contribuintes que já tinham sido injetados 
no banco (…) Tudo somado, são 3080 milhões de euros 
que entraram no Banif, fatura na qual se deduzem apenas 
150 milhões pela venda ao Santander (…). O cheque 
final do Estado ao Banif é, assim, de 2930 milhões.”.  
E porque este órgão de comunicação social explica muito 
bem mais este buraco que o cidadão contribuinte é chama-
do a pagar em dois anos! – transcrevemos o resto: “Este 
valor pode subir até aos 3800 milhões de euros, avisa 
Bruxelas (…) implica um aumento da despesa de tal modo 
que o défice deste ano deve ficar nos 4% (…) vai refletir-
se no défice do Estado de 2015 e vai também refletir-se 
nos défices futuros, na medida em que aumenta o endivi-
damento do País, afirmou o ministro das Finanças”.  
O diretor adjunto do Correio da Manhã refere-se à falên-
cia do Banif como “Mais uma fatura trágica”: o buraco 
representa “quase meio ano de despesa pública com a 
saúde (…) Só em dois pequenos bancos (BPN e Banif), o 
Estado português perde 10 mil milhões. Há ainda os 
despojos do império Espírito Santo para agravar a conta. 
A Banca tornou-se um negócio privado para lucros espe-
culativos com seguro público acionado sempre que as 
coisas correm mal (negrito nosso).  
Pergunta-se então: para quando a introdução de mecanis-
mos eficientes de supervisão do sistema bancário? Como 
bem aponta o diretor adjunto do jornal, não dá para confiar 
num Banco de Portugal “com o papel de polícia bem pago 
que só coloca as trancas na porta depois do cofre assaltado”   

Ainda bem que a comissária europeia da Concorrência, 
despertou: “Os bancos não podem ser mantidos artificial-
mente no mercado com o dinheiro dos contribuintes.”. 
Nós também achamos isso há muito tempo, senhora 
comissária.  
(Fonte: Correio da Manhã, 22-12) 

Mil mortos com pensão   
O Tribunal de Contas decidiu instaurar uma 
auditoria para apurar a responsabilidade da 

Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações na 
atribuição, em 2015, de 1090 pensões durante pelo 
menos seis meses após o falecimento dos beneficiários.  
No parecer sobre a Conta Geral do Estado que o TC 
entregou na Assembleia da República, os auditores dete-
taram ainda 35 registos relativos a pessoas com data de 
nascimento posterior à de óbito! 
Tudo isto é extraordinário quando “a grande maioria das 
diligências com vista à recuperação de valores das pen-
sões cessadas em 2014, por falecimento, foi iniciada 
apenas depois do pedido de informação do TC ao Institu-
to da Segurança Social.”! 
Se ficássemos apenas por aqui poderíamos classificar isto 
de episódio estapafúrdio ou anedótico.  
Grave é ficarmos a saber pelo TC que, por exemplo, 
milhares e milhares de pensões são pagas a beneficiários 
“cujo número fiscal os serviços desconhecem (…) e dos 
cerca de 2,9 milhões de reformados, apenas 176.283 têm 
registo de Bilhete de Identidade.”  
Para onde vai esta Administração Pública? 
(Fonte: Correio da Manhã, 23-12) 

Função pública. Salário líquido aumenta 2% 
já este mês   
Depois de o senhor primeiro-ministro prometer 

acelerar a reversão dos cortes salariais e a eliminação da 
sobretaxa de IRS para os contribuintes de escalão mais 
baixo de rendimentos, e redução progressiva para os 
escalões seguintes, o Diário de Notícias publica as simu-
lações da consultora Pricewaterhouse-Coopers relativas à 
folha de pagamentos de janeiro, comparativamente a 
dezembro de 2015.  
Vai ser assim: 
Trabalhadores com um rendimento de 1600 euros men-
sais brutos, terão um aumento de 22,87 euros líquidos – 
ou seja, + 2,08%  
Trabalhadores com um rendimento de 2000 euros men-
sais brutos, terão um aumento de 2,61 euros líquidos – ou 
seja, + 0,19%  
Trabalhadores com um rendimento de 3000 euros men-
sais brutos, terão um aumento de 50,84 euros líquidos – 
ou seja, + 2,95%. 
Trabalhadores com um rendimento de 4000 euros men-
sais brutos, terão um aumento de 54,97 euros líquidos – 
ou seja, + 2,55%. 
Fica-se a pensar que maldição é esta que recai sobre as 
remunerações dos 2000 aos 3000 euros…   
(Fonte: Diário de Notícias, 18-01-2016) 

Visto na imprensa  
em dezembro e janeiro 
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Entre finais de novembro e meados de dezembro, 
dois momentos despertaram-nos a atenção. O 
primeiro, refere-se à divulgação do relatório do banco 
norte-americano Morgan Stanley intitulado 
Sustainable Economics. Mind the Inequality Gap; o 
segundo, à conferência de Joseph Stiglitz em Lisboa. 
Vejamos o primeiro: o relatório da Morgan Stanley 
analisou a desigualdade em vinte países no mundo 
desenvolvido, tendo concluído que Portugal tem, 
entre aquele grupo, a maior desigualdade. Para 
chegar a este resultado, os autores do estudo 
socorreram-se da análise de diversas variáveis, 
incluindo, o coeficiente de Gini, a dispersão salarial 
(e.g. variação real dos salários e dispersão salarial), 
a inclusão no mercado de trabalho, o acesso aos 
serviços de saúde e à economia digital. Portugal 
ficou na pior posição, com o nível mais elevado de 
desigualdade, em virtude dos maus resultados 
obtidos no cômputo geral das varáveis do Morgan 
Stanley Inequality Indicator. 
Até aqui, nada de novo. A desigualdade (de 
rendimentos, de distribuição de riqueza e/ ou social) 
existente no nosso país tem vindo, ao longo dos 
anos, a ser confirmada por inúmeros estudos.   
Mais revelador neste estudo é o facto de, como 
referem os seus autores, embora esta não seja uma 
questão tipicamente discutida entre os mercados 
financeiros, a desigualdade conta para as decisões 
de investimento. Isto porque, a desigualdade, 
quando persistente, é prejudicial para o crescimen-
to. Como refere o relatório, se a distribuição é 
demasiado desigual entre o topo e a base salarial e 
persistente poderá obstaculizar a uma larga 
participação da sociedade nos ganhos do crescimen-
to (recolhidos, então, por uma pequena percenta-
gem) e, a prazo, corromper o tecido económico e 
social de um país. A desigualdade altera a 
distribuição das poupanças e consumo e, em termos 
mais genéricos, da distribuição dos recursos. Poderá 
afetar negativamente o crescimento económico 
devido, nomeadamente, à redução do investimento 
no capital humano (mais acessível a quem dispõe de 
mais recursos) e consequente menores qualificações 
para aceder ao mercado de trabalho, ao baixo 
crescimento salarial (que redunda em menos gastos 
na economia), e tensões sociais (que podem 
precipitar a erros políticos). 
É nesse sentido que, segundo refere o presente 

UMA NECESSIDADE PERMANENTE 
DE COMBATER A DESIGUALDADE 

A AÇÃO DO STEA AÇÃO DO STEA AÇÃO DO STEA AÇÃO DO STE    

estudo, a questão da desigualdade adquire relevância 
para a decisão dos investidores sobre qual o melhor 
país para investir. Ora, a nosso ver, a promoção de 
uma política vocacionada para o crescimento e o 
emprego no nosso país deverá, também, assegurar 
uma redução significativa das desigualdades o mais 
brevemente possível, até porque, a sua persistência 
poderá afigurar-se, cada vez mais, como uma 
obstrução à atração de mais investimento (essencial 
para contribuir para a rota do crescimento e emprego 
tão apregoada pelos nossos governantes).  
Quanto ao segundo momento (a presença em Lisboa, 
em dezembro, do prémio Nobel da Economia, Joseph 
Stiglitz), haverá também uma palavra a dizer sobre 
desigualdade. Com posição contrária a políticas de 
austeridade, que, na sua opinião, só acarretam menos 
crescimento e mais desigualdade, Stiglitz considera 
que a desigualdade é uma escolha, uma escolha 
política. Política monetária, regras laborais e de 
impostos são opções políticas que podem, ou não, 
redundar em maior ou menor desigualdade. 
Consciente dos desafios que ainda temos pela frente 
em matéria de (desi)gualdade, o STE apresentou ao 
Governo, em dezembro último, as suas propostas 
para 2016. Sob o título Valorizar o Trabalho. 
Combater o Empobrecimento, o STE propôs um 
conjunto de medidas que, como último reduto, 
culminarão, sempre, na redução das desigualdades 
que hoje se colocam aos trabalhadores portugueses, 
especificamente no caso da função pública. Entre as 
medidas propostas, destacaria a revisão da Tabela 
Remuneratória Única para atualização dos valores 
remuneratórios, tendo por base o valor da 
atualização do salário mínimo; a necessidade de o 
Governo colocar as remunerações aos niveis de 
2009 e proceder à necessária revisão dos escalões 
do IRS; o descongelamento das progressões; ou a 
redução do desconto para o subsistema de saúde dos 
trabalhadores públicos (ADSE).  
Sempre consideramos que as medidas de austerida-
de implementadas desde 2010, com o (aparente) 
objetivo de reduzir o défice e a divida pública, 
recaíram sobre os trabalhadores da Administração 
Pública, os reformados e pensionistas de forma 
gravosa, contribuindo para uma perda significativa 
de rendimentos disponíveis das famílias e 
consequente agravamento da desigualdade no nosso 
país, sem que, no final, os sacrifícios exigidos se 
revertessem, em “saldo positivo” para os portugue-
ses. Com as medidas agora propostas, e pelas quais 
nos temos sempre debatido, o STE procurará dar o 
seu contributo para, uma vez mais, reverter a 
desigualdade existente em Portugal. 

Por Liliana Miranda 
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A Frente Sindical coordenada pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do 
Estado reuniu com o Governo em 13 de janeiro, iniciando, nos termos da 
lei, o processo de negociação coletiva anual, em resultado das Propostas 
para 2016 apresentadas ao Governo sob o lema Valorizar o Trabalho – 
Combater o Empobrecimento, 
A Frente Sindical reafirmou todas as matérias incluídas na Proposta 
sublinhando que as mesmas são o contributo necessário para a valorização 
do trabalho e da Administração Pública: 

• Manifestando o seu empenhamento para que a reposição das remunera-
ções se faça quanto antes; 

• A necessidade de revisão da Tabela Remuneratória Única tendo por 
base o valor de atualização do salário mínimo – 1º nível remuneratório; 

• O descongelamento do processo de evolução na carreira; 

• A indispensabilidade da fixação do período de duração do trabalho em 
35h semanais para todos os trabalhadores independentemente do regime 
jurídico-laboral em que estão, como combate ao desemprego e conciliação 
da vida profissional com a vida familiar; 

• A revogação imediata do regime de Requalificação/Despedimento; 

• O alargamento da ADSE a outros trabalhadores independentemente do 
regime jurídico-laboral que detêm, e a redução do desconto de 3,5% para 
2,25%; 

• A regularização de trabalhadores em situação de precariedade, 
contratados para cumprir funções permanentes dos serviços; 

• A revisão do SIADAP (sistema de avaliação do desempenho); 

• O aumento das pensões em pelo menos 2%; 
A revisão do IRS, aliviando o peso dos impostos sobre o fator trabalho. 
Estas são propostas justas, que repõem a dignidade do exercício de funções 
na Administração Pública, e em consequência uma melhor Administração 
Pública ao serviço dos cidadãos  
 

A segunda reunião negocial já está agendada e dela daremos nota na 
próxima edição do InfoQuadros.  
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