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Lei nº 11-A/2013, de 28 de Janeiro, não se 
aplicava às freguesias que eram objecto de 
fusão, alteração dos limites territoriais ou 
extinção, num total de 1400. 
A discussão sobre a Reorganização das 
Freguesias foi muito contestada, tanto na 
cidade como no campo. Foram organizados 
encontros, manifestações em várias regiões, 
culminando numa mega manifestação, a 31 de 
Março de 2012, organizada pela Associação 
Nacional de Freguesias-ANAFRE, que partiu do 
Marquês de Pombal, desceu a Avenida da 
Liberdade e terminou no Rossio. Esta 
manifestação que quis mostrar as raízes 
etnográficas de um povo e que consistiu numa 
mostra contínua de espectáculos de teatro de 
dança e de música folclórica, foi a última 
tentativa das freguesias e das suas populações 
de travar o corte de um terço das freguesias. 
O destino estava traçado. Havia que dar 
cumprimento às demandas da Troika: A 
reorganização (redução) do poder local. Ficou-
se pelo corte e fusão de freguesias, o elo mais 
fraco.  
Na verdade, não foi apenas a lei da Reorganiza-
ção Administrativa que foi mal recebida, a lei 
que limitou os mandatos também o foi. Esta lei 
suscitou discussões acaloradas e até recursos 
ao Tribunal Constitucional.  
Há defensores da limitação e da não limitação 
de mandatos. Os defensores da limitação 
argumentam que é uma forma de evitar a 

Aproximam-se as eleições autárquicas e a 
temperatura eleitoral começa a subir, apesar 
de a campanha ainda ir no adro. É habitual, por 
esta altura, os políticos que estão no Governo 
sentirem uns calafrios só de pensarem no 
resultado das autárquicas. O normal é 
afirmarem que estas eleições são diferentes e 
que nada têm a ver com as legislativas. Se é 
verdade que são diferentes, não é menos 
verdade que são um teste à acção governativa.  
Diz-nos a experiência que nas eleições que 
antecedem as legislativas os eleitores inclinam-
se a premiar ou não o Governo pelo seu 
desempenho, mesmo não tendo nada a ver com 
o desempenho dos autarcas. Outrossim, é uma 
oportunidade de mostrar um cartão verde, 
amarelo ou vermelho ao Governo e, por mais que 
nos digam que nada têm a ver, tem mesmo. 
Sabemos que nas eleições autárquicas, a maior 
parte das vezes, vota-se mais na pessoa do que 
no partido, porque o presidente tem vindo a 
desenvolver um bom trabalho em prol das 
populações ou porque a autarquia é a maior 
entidade empregadora/ contratante da zona.  
Com a entrada em vigor da Lei nº 46/2005, de 
29 de Agosto, que limitou os mandatos a um 
número de 3 consecutivos, uma parte dos 
autarcas foi impedida de se candidatar e, 
apesar de os presidentes das câmaras se 
poderem candidatar a outras câmaras que não 
aquelas a que presidiam, esta limitação teve 
mais impacto nos presidentes destas autarquias 
do que nos presidentes das Juntas de 
Freguesia, porquanto a Lei da Reorganização 
Administrativa do Território das Freguesias, 

AS AUTÁRQUICAS 
Mandatos limitação, retorno sim ou não 

Rosa Sousa 
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perpetuação no poder; que diminui o eleitoralis-
mo, onde o autarca tende a gastar mais na 
construção ou na requalificação para ser 
reeleito; que impede a criação de relações 
interpessoais que poderão afectar as decisões; 
que minimiza a cedência a grupos de interesses, 
que não têm em conta o benefício das 
populações; que aumentada disputa eleitoral 
por não haver um presidente-candidato no 
exercício, levando a uma maior participação nas 
urnas. 
Do lado oposto, os defensores da continuidade, 
argumentam que está em causa o não aproveita-
mento da reputação ganha ao longo dos 
mandatos; o afastamento das pessoas mais 
experientes que conhecem muito bem o 
território, as populações e os processos 
administrativos; o desinteresse dos eleitores 
perante candidatos desconhecidos; a colisão 
com os ideais democráticos ao ser impedida a 
candidatura de certos cidadãos. 
Os argumentos de um grupo podem ser usados, 
em contrário, pelo outro. Se a experiência é 

muito importante para o desempenho de um 
cargo também não pode ser o entrave para o 
acesso de um candidato mais jovem. A 
eternização no poder não é isenta de riscos.  
Se por um lado, ao ser invocada a falta de 
experiência e o não conhecimento dos 
processos administrativos dos mais jovens para 
o desempenho dos cargos, não se estará a 
impedir que os mesmos nunca adquiram essa 
experiência? Por outro lado, ao ser impedido o 
acesso, mesmo que indirectamente, também não 
poderemos ser levados a pensar que há uma 
certa colisão com os meios democráticos? 
Haver eleições não é sinónimo de democracia. 
Nas próximas autárquicas outros candidatos 
ficarão impedidos de se candidatarem, por já 
terem completado os 3 mandatos. No entanto, 
segundo notícias da comunicação social, vindas 
a lume no mês de Maio apontavam já certos 16 
ex-autarcas prontos a concorrer. As próximas 
autárquicas estão marcadas para 1 de Outubro. 
Até lá, é muito natural que a meta número 16 
seja superada. 
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Colega, 
Na sequência da alteração da natureza jurídica da ADSE pelo Decreto-Lei n.º 7/2017, de 9 de Janeiro, 
ficou, desde logo estabelecido que no prazo de 180 dias se efectuaria a alteração ao regime da ADSE. 

Esta alteração ocorrerá por diploma da competência do Governo, cujo projecto nos foi remetido e que 
pode consultar no site do STE (www.ste.pt). 

De uma análise rápida destacamos o alargamento do universo de beneficiários a: 
 

! titulares das subvenções mensais vitalícias; 

! titulares dos órgãos de soberania e os membros dos respectivos gabinetes; 

! titulares de cargos públicos e os gestores públicos; 

! trabalhadores das empresas públicas; 

! trabalhadores das fundações públicas e das associações públicas; 

! trabalhadores das entidades administrativas independentes com funções de regulação da 
actividade económica dos sectores privado, público e cooperativo; 

! familiares (ascendentes, descendentes até aos 35 anos, cônjuges ou equiparados), com 
obrigatoriedade de pagamento de uma contribuição, definida por escalões etários para os 
cônjuges ou equiparados; 

! trabalhadores de outras entidades com quem a ADSE celebre acordos específicos para a 
atribuição de benefícios. 
 

Porque a mudança em curso é significativa, o STE considera de elevada importância a participação dos 
seus associados. 

Colega, os seus contributos são essenciais. 

ALTERAÇÃO AO REGIME DA ADSE 
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LEGISLAÇÃO - JUNHO 2017 
de fevereiro, que aprova o Novo Regime do Arrenda-
mento Urbano, e quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 
157/2006, de 8 de agosto, que aprova o regime 
jurídico das obras em prédios arrendados) 

Lei n.º 43/2017 - Diário da República n.º 114/2017, 
Série I de 2017-06-14107514240 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 
344, de 25 de novembro de 1966, procede à quarta 
alteração à Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, que 
aprova o Novo Regime do Arrendamento Urbano, e à 
quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de 
agosto, que aprova o regime jurídico das obras em 
prédios arrendados 

Lei n.º 44/2017 - Diário da República n.º 116/2017, 
Série I de 2017-06-19107524707 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Estabelece o princípio da não privatização do setor da 
água, procedendo à quinta alteração à Lei da Água, 
aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro 

Resolução da Assembleia da República n.º 97/2017 
- Diário da República n.º 108/2017, Série I de 2017-
06-05107468667 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que o subsídio de desempre-
go não possa ser inferior ao Indexante dos Apoios 
Sociais 

Resolução da Assembleia da República n.º 98/2017 
- Diário da República n.º 108/2017, Série I de 2017-
06-05107468668 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Classificação das scooters de mobilidade para permitir 
o seu acesso aos transportes de passageiros 

Resolução da Assembleia da República n.º 99/2017 
- Diário da República n.º 108/2017, Série I de 2017-
06-05107468669 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que aprofunde a colaboração 
entre a Força Aérea Portuguesa e a Autoridade 
Nacional de Proteção Civil nas missões de socorro, 
resgate e combate a incêndios florestais 

Resolução da Assembleia da República n.º 
100/2017 - Diário da República n.º 108/2017, Série I 
de 2017-06-05107468670 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a apresentação de um novo 
Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidada-
nia e Não Discriminação e a avaliação da eficácia da 

Lei n.º 32/2017 - Diário da República n.º 106/2017, 
Série I de 2017-06-01107114304 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Segunda alteração à Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, 
que cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e 
utilização, primeira alteração à Lei n.º 37/2014, de 26 
de junho, que estabelece um sistema alternativo e 
voluntário de autenticação dos cidadãos nos portais e 
sítios na Internet da Administração Pública denomina-
do Chave Móvel Digital, e sétima alteração ao Decreto
-Lei n.º 83/2000, de 11 de maio, que aprova o regime 
legal da concessão e emissão de passaportes 

Lei n.º 36/2017 - Diário da República n.º 107/2017, 
Série I de 2017-06-02107458719 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Garante o exercício dos direitos dos beneficiários das 
utilizações livres de obras, procedendo à décima 
segunda alteração ao Código do Direito de Autor e 
dos Direitos Conexos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
63/85, de 14 de março 

Lei n.º 37/2017 - Diário da República n.º 107/2017, 
Série I de 2017-06-02107458720 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Torna obrigatória a avaliação de impacte ambiental 
nas operações de prospeção, pesquisa e extração de 
hidrocarbonetos, procedendo à terceira alteração 
ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que 
estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte 
ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis 
de produzirem efeitos significativos no ambiente 

Lei n.º 39/2017 - Diário da República n.º 108/2017, 
Série I de 2017-06-05107468665 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Procede à alteração dos limites territoriais das 
freguesias de Bairro e Delães do município de Vila 
Nova de Famalicão 

Lei n.º 40/2017 - Diário da República n.º 108/2017, 
Série I de 2017-06-05107468666 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Procede à alteração dos limites territoriais das 
freguesias de Pedrouços e Rio Tinto dos concelhos da 
Maia e de Gondomar 

Lei n.º 42/2017 - Diário da República n.º 114/2017, 
Série I de 2017-06-14107514239 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Regime de reconhecimento e proteção de estabeleci-
mentos e entidades de interesse histórico e cultural ou 
social local (terceira alteração à Lei n.º 6/2006, de 27 
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quadro da transposição da Diretiva dos Mercados e 
Instrumentos Financeiros e da Reforma do Modelo de 
Supervisão do Setor Financeiro 

Resolução da Assembleia da República n.º 
106/2017 - Diário da República n.º 109/2017, Série I 
de 2017-06-06107477143 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo o escrutínio público obrigató-
rio sobre os processos de concessão no âmbito do 
«Programa Revive» 

Resolução da Assembleia da República n.º 
107/2017 - Diário da República n.º 109/2017, Série I 
de 2017-06-06107477144 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a adoção de medidas de 
prevenção e combate à violência doméstica 

Resolução da Assembleia da República n.º 
108/2017 - Diário da República n.º 109/2017, Série I 
de 2017-06-06107477145 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo uma atuação firme, dinâmica 
e global em defesa da liberdade religiosa 

Resolução da Assembleia da República n.º 
109/2017 - Diário da República n.º 109/2017, Série I 
de 2017-06-06107477146 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a manutenção do Centro de 
Medicina Física e de Reabilitação do Sul na esfera 
pública com um novo modelo de gestão, que garanta 
a sua autonomia e os meios necessários ao seu pleno 
funcionamento 

Resolução da Assembleia da República n.º 
111/2017 - Diário da República n.º 110/2017, Série I 
de 2017-06-07107486769 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que promova uma campanha 
nacional de sensibilização para o cumprimento da lei 
da acessibilidade 

Resolução da Assembleia da República n.º 
115/2017 - Diário da República n.º 110/2017, Série I 
de 2017-06-07107486773 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a adoção de medidas de 
prevenção e combate a situações de violência 

Resolução da Assembleia da República n.º 
121/2017 - Diário da República n.º 117/2017, Série I 
de 2017-06-20107535166 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomendações ao Governo no âmbito do apoio às 
pessoas com deficiência 

pulseira eletrónica no âmbito do crime de violência 
doméstica 

Resolução da Assembleia da República n.º 
101/2017 - Diário da República n.º 108/2017, Série I 
de 2017-06-05107468671 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a programação, sensibiliza-
ção e desburocratização do combate à violência 
doméstica 

Resolução da Assembleia da República n.º 
104/2017 - Diário da República n.º 109/2017, Série I 
de 2017-06-06107477141 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a regulamentação e avalia-
ção da Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, que aprova 
medidas para a criação de uma rede de centros de 
recolha oficial de animais e estabelece a proibição do 
abate de animais errantes como forma de controlo da 
população 

Resolução da Assembleia da República n.º 
105/2017 - Diário da República n.º 109/2017, Série I 
de 2017-06-06107477142 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a ponderação das conclu-
sões das comissões parlamentares de inquérito no 
quadro da transposição da Diretiva dos Mercados e 
Instrumentos Financeiros e da Reforma do Modelo de 
Supervisão do Setor Financeiro 

Resolução da Assembleia da República n.º 
103/2017 - Diário da República n.º 109/2017, Série I 
de 2017-06-06107477140 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que, no âmbito da revisão 
do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, promova a 
escola inclusiva de forma abrangente 

Resolução da Assembleia da República n.º 
104/2017 - Diário da República n.º 109/2017, Série I 
de 2017-06-06107477141 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a regulamentação e avalia-
ção da Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, que aprova 
medidas para a criação de uma rede de centros de 
recolha oficial de animais e estabelece a proibição do 
abate de animais errantes como forma de controlo da 
população 

Resolução da Assembleia da República n.º 
105/2017 - Diário da República n.º 109/2017, Série I 
de 2017-06-06107477142 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a ponderação das conclu-
sões das comissões parlamentares de inquérito no 
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Resolução da Assembleia da República n.º 
123/2017 - Diário da República n.º 117/2017, Série I 
de 2017-06-20107535168 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a adoção de medidas para 
cumprimento do Programa Nacional de Vacinação 

Resolução da Assembleia da República n.º 
124/2017 - Diário da República n.º 117/2017, Série I 
de 2017-06-20107535169 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que tome medidas com vista 
à eliminação das desigualdades salariais entre 
homens e mulheres 

Resolução da Assembleia da República n.º 
126/2017 - Diário da República n.º 117/2017, Série I 
de 2017-06-20107535171 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que poupe no financiamento 
a privados para investir no Serviço Nacional de Saúde 

Resolução da Assembleia da República n.º 
127/2017 - Diário da República n.º 117/2017, Série I 
de 2017-06-20107535172 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que garanta a despoluição 
da ilha Terceira decorrente da utilização da Base das 
Lajes e promova o seu desenvolvimento 

Resolução da Assembleia da República n.º 
128/2017 - Diário da República n.º 119/2017, Série I 
de 2017-06-22107549780 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que promova e valorize a 
atividade física e desportiva através da criação do 
estatuto do estudante-desportista 

Resolução da Assembleia da República n.º 
129/2017 - Diário da República n.º 119/2017, Série I 
de 2017-06-22107549781 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que promova a reposição 
imediata da quarta carruagem em todos os comboios 
que circulam na Linha Verde do Metropolitano de 
Lisboa e assegure mais opções de transportes 
públicos durante o período das obras na estação de 
Arroios 

Resolução da Assembleia da República n.º 
130/2017 - Diário da República n.º 119/2017, Série I 
de 2017-06-22107549782 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo o reforço da formação 
específica em deteção, prevenção e combate ao 
terrorismo a todos os elementos das forças de 

segurança com funções de policiamento de proximida-
de 

Resolução da Assembleia da República n.º 
131/2017 - Diário da República n.º 119/2017, Série I 
de 2017-06-22107549783 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que concentre recursos no 
apoio ao processo de regularização das explorações 
pecuárias 

Resolução da Assembleia da República n.º 
132/2017 - Diário da República n.º 120/2017, Série I 
de 2017-06-23107549820 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que tome medidas para 
valorizar a participação das mulheres nas forças e 
serviços de segurança 

Resolução da Assembleia da República n.º 
133/2017 - Diário da República n.º 120/2017, Série I 
de 2017-06-23107549821 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que reforce os meios de 
funcionamento do Centro Nacional de Arqueologia 
Náutica e Subaquática 

Resolução da Assembleia da República n.º 
134/2017 - Diário da República n.º 123/2017, Série I 
de 2017-06-28107573261 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que elabore as estratégias e 
os planos de ação decorrentes da Estratégia Nacional 
de Combate ao Terrorismo e aprove um plano de 
segurança para cada um dos aeroportos internacio-
nais portugueses para a partilha de informação entre 
as respetivas administrações e as forças e serviços de 
segurança 

Resolução da Assembleia da República n.º 
135/2017 - Diário da República n.º 123/2017, Série I 
de 2017-06-28107573262 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que promova medidas que 
garantam a disponibilidade, em farmácia, de medica-
mentos genéricos de forma a assegurar que os atuais 
e futuros pensionistas da indústria de lanifícios não 
tenham de suportar quaisquer custos com a sua 
aquisição 

Resolução da Assembleia da República n.º 
136/2017 - Diário da República n.º 124/2017, Série I 
de 2017-06-29107584762 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que remeta anualmente à 
Assembleia da República a avaliação da execução 
dos planos nacionais no âmbito da igualdade 
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FINANÇAS 

Estabelece o Sistema de Incentivos à Eficiência da 
Despesa Pública 

Portaria n.º 187/2017 - Diário da República n.º 
106/2017, Série I de 2017-06-01107114308 

JUSTIÇA 

Procede à instalação do Julgado de Paz do Oeste e 
aprova o seu regulamento interno 

Portaria n.º 188/2017 - Diário da República n.º 
107/2017, Série I de 2017-06-02107458727 
JUSTIÇA 

Regulamenta as comunicações por via eletrónica 
entre as conservatórias de registos e o Ministério 
Público, bem como a prática de atos processuais 
pelos magistrados do Ministério Público através de 
meios eletrónicos, em sede de regulação do exercício 
das responsabilidades parentais relativo a filhos 
menores ou de alteração de acordo anteriormente 
homologado 

Portaria n.º 193/2017 - Diário da República n.º 
117/2017, Série I de 2017-06-20107538575 
SAÚDE 

Determina os preços máximos de aquisição dos 
dispositivos de perfusão subcutânea contínua de 
insulina (PSCI) e respetivos consumíveis para as 
entidades tuteladas pelo membro do Governo 
responsável pela área da saúde 

Portaria n.º 194/2017 - Diário da República n.º 
118/2017, Série I de 2017-06-21107541410 
SAÚDE 

Procede à sexta alteração à Portaria n.º 142-B/2012, 
de 15 de maio, que define as condições em que o 
Serviço Nacional de Saúde assegura os encargos 
com o transporte não urgente de doentes que seja 
instrumental à realização das prestações de saúde 

Portaria n.º 195/2017 - Diário da República n.º 
119/2017, Série I de 2017-06-22107549784 

AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO 
RURAL 

Estabelece que, no ano de 2017, o período crítico no 
âmbito do Sistema de Defesa da Floresta contra 
Incêndios, vigora de 22 de junho a 30 de setembro 

Portaria n.º 196/2017 - Diário da República n.º 
120/2017, Série I de 2017-06-23107549822 
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS, TRABALHO, SOLIDARIEDA-
DE E SEGURANÇA SOCIAL E ECONOMIA 

Altera a Portaria n.º 183/2015, de 22 de junho, 
retificada pela Declaração de Retificação n.º 33/2015, 
de 13 de julho, que estabelece o enquadramento 
aplicável à medida INOV Contacto - Estágios Interna-
cionais de Jovens Quadros 

Resolução da Assembleia da República n.º 
137/2017 - Diário da República n.º 124/2017, Série I 
de 2017-06-29107584763 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que restabeleça o regime de 
apoio às raças autóctones em risco no âmbito do 
Programa de Desenvolvimento Rural 2020 

Resolução da Assembleia da República n.º 
138/2017 - Diário da República n.º 124/2017, Série I 
de 2017-06-29107584764 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que dinamize os trabalhos da 
Comissão Nacional de Coordenação e Acompanha-
mento da Execução do Plano Nacional para os 
Recursos Genéticos Animais 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 73/2017 - 
Diário da República n.º 108/2017, Série I de 2017-06
-05107468673 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Determina a recuperação da Fortaleza de Peniche e a 
criação de um museu nacional dedicado à luta pela 
liberdade e pela democracia 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2017 - 
Diário da República n.º 109/2017, Série I de 2017-06
-06107477149 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova a centralização da compra de energia na 
Entidade de Serviços Partilhados da Administração 
Pública, I. P. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 80/2017 - 
Diário da República n.º 110/2017, Série I de 2017-06
-07107486774 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Cria a Comissão Permanente de Prevenção, Monitori-
zação e Acompanhamento dos Efeitos da Seca 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2017 - 
Diário da República n.º 112/2017, Série I de 2017-06
-09107495701 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Define os critérios, procedimentos e indicadores a 
observar para a emissão de portarias de extensão de 
convenção coletiva 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 85/2017 - 
Diário da República n.º 116/2017, Série I de 2017-06
-19107524708 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova o Plano Estratégico Nacional de Segurança 
Rodoviária - PENSE 2020 

Portaria n.º 186/2017 - Diário da República n.º 
106/2017, Série I de 2017-06-01107114307 
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Decreto-Lei n.º 54/2017 - Diário da República n.º 
107/2017, Série I de 2017-06-02107458728 
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

Cria a «cooperativa na hora» 

Decreto-Lei n.º 55/2017 - Diário da República n.º 
108/2017, Série I de 2017-06-05107468879 
FINANÇAS 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
25/2017, de 3 de março, que estabelece as normas de 
execução do Orçamento do Estado para 2017 

Decreto-Lei n.º 70/2017 - Diário da República n.º 
117/2017, Série I de 2017-06-20107535174 
CULTURA 

Adapta a Côa Parque - Fundação para a Salvaguarda 
e Valorização do Vale do Côa ao novo regime quadro 
das fundações 

Decreto-Lei n.º 71/2017 - Diário da República n.º 
118/2017, Série I de 2017-06-21107541407 
JUSTIÇA 

Altera o Regulamento da Nacionalidade Portuguesa 

Decreto-Lei n.º 72/2017 - Diário da República n.º 
118/2017, Série I de 2017-06-21107541408 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

Estabelece incentivos à contratação de jovens à 
procura do primeiro emprego e de desempregados de 
longa duração e de muito longa duração 

Decreto-Lei n.º 73/2017 - Diário da República n.º 
118/2017, Série I de 2017-06-21107541409 

SAÚDE 

Altera o regime jurídico das unidades de saúde 
familiar 

Decreto-Lei n.º 74/2017 - Diário da República n.º 
118/2017, Série I de 2017-06-21107541411 
ECONOMIA 

Implementa as medidas SIMPLEX+ 2016 «Livro de 
reclamações on-line», «Livro de reclamações amare-
lo» e «Atendimento Público avaliado» 

Decreto-Lei n.º 76/2017 - Diário da República n.º 
124/2017, Série I de 2017-06-29107584769 

DEFESA NACIONAL 

Extingue a MM - Gestão Partilhada, E. P. E. 

Decreto-Lei n.º 80/2017 - Diário da República n.º 
125/2017, Série I de 2017-06-30107596685 
ECONOMIA 

Implementa a medida Simplex+ «Licenciamentos 
Turísticos+ Simples», alterando o Regime Jurídico dos 
Empreendimentos Turísticos 

Aviso n.º 60/2017 - Diário da República n.º 
117/2017, Série I de 2017-06-20107535173 
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 

Entrada em vigor do Acordo de Sede entre a Repúbli-
ca Portuguesa e a Organização de Estados Ibero-
Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(OEI), assinado em Lisboa em 4 de outubro de 2016 

 

Despacho n.º 4777/2017 - Diário da República n.º 
106/2017, Série II de 2017-06-01 107113752 

Finanças, Saúde e Economia - Gabinetes dos 
Ministros das Finanças, da Saúde e da Economia 

Cria, na dependência dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças, saúde e 
economia, o Grupo de Trabalho para o desenvolvi-
mento da Indústria Farmacêutica em Portugal 

Despacho n.º 4835/2017 - Diário da República n.º 
107/2017, Série II de 2017-06-02 107119642 

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde 

Determina os procedimentos a adotar no âmbito do 
Programa Prioritário na área da Infeção VIH/SIDA e 
Tuberculose, da Direção-Geral da Saúde, com vista à 
promoção do acesso à Profilaxia Pré-Exposição da 
Infeção por VIH (PrEP) 

Despacho n.º 4872/2017 - Diário da República n.º 
108/2017, Série II de 2017-06-05 107463668 

Presidência do Conselho de Ministros e Finan-
ças - Gabinetes dos Secretários de Estado das 
Autarquias Locais e Adjunto e das Finanças 

Define o modo de articulação entre a DGAL e a 
UTAP no acompanhamento global dos processos 
de parcerias público-privadas locais 

Despacho n.º 5336/2017 - Diário da República n.º 
116/2017, Série II de 2017-06-19 107526007 

Educação - Gabinete do Ministro 

Cria o Grupo de Trabalho com o objetivo de proceder 
ao relatório nacional - Country Background Report - 
no âmbito da participação de Portugal no OCDE 
School Resources Review 

Despacho n.º 5459/2017 - Diário da República n.º 
120/2017, Série II de 2017-06-23 107550411 

Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete 
do Ministro Adjunto 

Prorroga o prazo estabelecido no ponto 2 do Despa-
cho n.º 3746/2017, de 18 de abril 

(Descongelamento de Carreiras) 

Despacho n.º 5479/2017 - Diário da República n.º 
120/2017, Série II de 2017-06-23 107550454 
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Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde 

Constitui um grupo de trabalho com o objetivo de 
garantir o fornecimento de uma alimentação 
nutricionalmente adequada, contribuindo para a 
qualidade dos cuidados de saúde prestados, nas 
entidades hospitalares do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) 

Despacho n.º 5480/2017 - Diário da República n.º 
120/2017, Série II de 2017-06-23 107550455 

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde 

Cria um grupo de trabalho para elaboração da 
matriz normativa das Normas Hospitalares de 
Doação que deverão ser elaboradas e adotadas, 
posteriormente, por todos os hospitais com ativida-
de de doação e colheita de órgãos e tecidos 

Despacho n.º 5481/2017 - Diário da República n.º 
120/2017, Série II de 2017-06-23 107550456 

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde 

Determina que a redução, em 35%, dos encargos 
trimestrais com a aquisição de serviços externos de 
profissionais de saúde pelos estabelecimentos do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), aplica-se ao 
conjunto do SNS (Decreto-Lei n.º 55/2017, de 5 de 
junho) 

 

Aviso n.º 64/2017 - Diário da República n.º 
124/2017, Série I de 2017-06-29107584768 

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 

Torna público que a República Portuguesa deposi-
tou o seu instrumento de aprovação do Protocolo à 
Convenção sobre a Poluição Atmosférica Trans-
fronteiras a Longa Distância, relativo a Metais 
Pesados, assinado em Aarhus, em 24 de junho de 
1998 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira n.º 13/2017/M - Diário da 
República n.º 106/2017, Série I de 2017-06-
01107114314 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA 

Apresenta à Assembleia da República a proposta 
de lei que procede à primeira alteração ao Decreto-
Lei n.º 134/2015, de 24 de julho, que regula a 
atribuição de um subsídio social de mobilidade aos 
cidadãos beneficiários, no âmbito dos serviços 
aéreos e marítimos entre o continente e a Região 

Autónoma da Madeira e entre esta e a Região 
Autónoma dos Açores, prosseguindo objetivos de 
coesão social e territorial 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira n.º 15/2017/M - Diário da 
República n.º 114/2017, Série I de 2017-06-14107514247 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

Aprova a Conta da Região Autónoma da Madeira 
referente ao ano de 2015 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira n.º 16/2017/M - Diário da 
República n.º 117/2017, Série I de 2017-06-20107538576 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

Recomenda ao Governo da República o reforço de 
verbas às instituições particulares de solidariedade 
social da Região Autónoma da Madeira 

Decreto Legislativo Regional n.º 16/2017/M - 
Diário da República n.º 109/2017, Série I de 2017
-06-06107477154 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional 
n.º 23/96/M, de 7 de setembro, que regula o 
acompanhamento e apreciação pela Assembleia 
Legislativa Regional da participação da Região no 
processo de construção da União Europeia 

Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2017/A - 
Diário da República n.º 110/2017, Série I de 2017
-06-07107487178 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊNCIA DO 
GOVERNO 

Execução do Orçamento da Região Autónoma dos 
Açores para 2017 

Decreto Legislativo Regional n.º 17/2017/M - 
Diário da República n.º 111/2017, Série I de 2017
-06-08107494013 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

Cria e regulamenta as carreiras especiais de 
inspeção de pescas e de agricultura da Região 
Autónoma da Madeira e procede à segunda 
alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 
19/2010/M, de 19 de agosto, que aplica à Região 
Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 170/2009, 
de 3 de agosto, que estabelece o regime da 
carreira especial de inspeção, procedendo à 
transição dos trabalhadores integrados nos corpos 
e carreiras de regime especial das inspeções-gerais 
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CONSOLIDAÇÃO DA MOBILDADE INTERCARREIRAS 

O JURISTA RESPONDE 

Com a Lei n.º 42/2016, que aprovou o Orçamento de Estado para 2017, o legislador introduziu um 
preceito inovador que possibilita a consolidação definitiva de situações de mobilidade intercarreiras, 
independentemente do grau de complexidade funcional. 
Do referido artigo decorrem como requisitos cumulativos: (i) acordo do órgão/serviço de origem, quando 
tenha sido exigido para a constituição da situação de mobilidade; (ii) acordo do trabalhador; (iii) posto de 
trabalho disponível; (iv) duração da mobilidade equivalente ao período experimental estabelecido para a 
carreira de destino. 

INSCRIÇÕES ADSE 

O JURISTA RESPONDE 
 

A Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, que aprovou o Orçamento de Estado de 2010, veio alterar o artigo 12.º 
do Decreto-Lei n.º 118/83, passando a prever que qualquer trabalhador que exerça funções públicas, 
independentemente da modalidade de constituição da sua relação jurídica de emprego público, pode 
inscrever-se como beneficiário titular, incluindo assim os vínculos precários. 

 

FALTA POR CONTA DO PERÍODO DE FÉRIAS 

O JURISTA RESPONDE 
 

O artigo 135.º da LTFP prevê a possibilidade do trabalhador poder faltar por conta do período de férias 
e de o mesmo ocorrer em períodos de meios-dias, desde que não ultrapasse o limite de 2 dias por mês e 
13 por ano. 
Para isso, o trabalhador deve manifestar a pretensão de faltar por conta do período de férias com a 
antecedência mínima de 24 horas ou, se não for possível, no próprio dia em que pretender faltar, estando 
a falta sujeita a autorização por parte do superior hierárquico. 

 

RETRIBUIÇÃO NO TRABALHO A TEMPO PARCIAL 

O JURISTA RESPONDE 

O trabalhador a tempo parcial tem direito à retribuição base e outras prestações, com ou sem caracter 
retributivo, incluindo o subsídio de férias e de natal (154.º, n.º 3, alínea a) do Código do Trabalho. 
Igualmente, tem direito ao subsídio de refeição total, exceto quando o período normal de trabalho diário 
seja inferior a cinco horas, caso em que será calculado em proporção do respetivo período normal de 
trabalho semanal (artigo 154.º, n.º 3, alínea b) do Código do Trabalho).  

Tem dúvidas sobre a sua 
situação laboral? 
 

  O jurista responde . . . 

I N F O Q U A D R O S  
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CULTURA E LAZER  

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    

Comissariada por João Moreira dos Santos, a exposição conta 
pela primeira vez a história de um género musical cujos 
primeiros ecos chegaram ao País em 1916/17 e que se cruzou 
com grandes figuras da cultura nacional. Destacaram-se 
Ferreira de Castro, Almada Negreiros, Stuart Carvalhais, 
Cottinelli Telmo, António Ferro, António Lopes Ribeiro e 
Fernando Curado Ribeiro. 
A exposição está repleta de novidades, sendo alimentada pela 
investigação que João Moreira dos Santos vem realizando há 
cerca de 20 anos, da qual já resultaram sete livros sobre a 
história do Jazz em Portugal. 
São exibidos pela primeira vez: 1) fotografias desconhecidas, 

como a de Duke Ellington com Eusébio, em 1966; 2) documentos inéditos sobre a relação do Estado Novo com o 
Jazz; 3) excertos da presença do Jazz em filmes portugueses dos anos 1920 e 1930 – Fátima Milagrosa (1928), de 
Rino Lupo, e A Castelã das Berlengas (1930), de António Leitão; 4) o primeiro disco de jazz gravado por músicos 
portugueses (1957); 5) um desconhecido disco de 1929 que contém uma peça dedicada ao Jazz; 6); a gravação 
inédita de uma jam-sessions dos anos 1950 efetuada na Faculdade de Ciências de Lisboa; 6) a primeira definição 
de Jazz publicada num jornal português (A Capital, 1919); 7) as baquetas que o baterista Jimmy Cobb (presente 
no icónico disco Kind of Blue, de Miles Davis) usou na última edição do Cascais Jazz. 
Tematicamente, a presente exposição está organizada em onze módulos representativos do que foi o 
desenvolvimento do Jazz em Portugal nos últimos 100 anos: 1) Os primeiros ecos do Jazz; 2) A «Hora Preta»;    3) 
Imprensa e Digital; 4) Rádio e Televisão; 5) Concertos e Festivais; 6) Jam-sessions; 7) Músicos e Formação; 8) 
Produtores; 9) Fotógrafos; 10) Clubes Noturnos e Clubes de Jazz; 11) Discos, Discotecas e Editoras. 
Segundo João Moreira dos Santos, “esta exposição surge num período em que o Jazz não só tem uma 
popularidade inédita em Portugal como é tocado por três gerações de músicos, nomeadamente jovens 
extraordinariamente dotados e admirados internacionalmente”. 
Fonte: http://www.bnportugal.pt/index.php/?option=com_content&view=article&id=1260:exposicao-jazz-em-
portugal-100-anos-de-txim-txim-txim-po-po-po-po-1-jul-15-set-17&catid=168:2017&Itemid=1275 

PROTOCOLOS 

 

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 
Maria Beatriz Almeida 

 
Periodicidade: Mensal 

Jazz em Portugal: 100 anos de txim, txim, txim, 
pó, pó, pó, pó 
EXPOSIÇÃO | 1 jun. '17 | 18h00 | Sala de Exposições | Entra-
da livre / até 15 set. '17 

O pack contém 7+7 talões, cada talão concede o alojamento de 1 Noite para 2 Pessoas 

 Utilize as Noites em separado ou de seguida 

 Validade de 2 Anos 

Utilize o seu Pack em mais de 220 Hotéis à escolha, em Portugal e Espanha 

 No Hotel, acrescem determinados consumos mínimos. Normalmente Peq. Almoço + Refeição por 

Pessoa/Dia 

 Crianças grátis até aos 2 ou 3 anos, dependendo do hotel e, desconto de 50% nos consumos mínimos 

até aos 12 anos na maioria dos casos 
 

Saiba mais em: http://www.lugaraosol.pt/escapadelas-de-verao-protocolos 

"Escapadelas de Verão em Portugal e Espanha – Pack 
7+7 noites de alojamento, 2 pessoas, por apenas 
55,00€ pouco mais 3€/noite". 


