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Despesa com o Pessoal da AP 
 (Em % do PIB) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Despesa com pessoal 13,7%12,8%11,7%12,5%11,9%11,3%11,3%11,0%10,8%10,6%10,4%10,2%10,0%

Salários 9,9% 9,3% 8,5% 8,9% 8,5% 8,2% 8,2% 8,0%

7,2%

8,2%

9,2%

10,2%
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A AUSTERIDADE QUE NÃO DÁ TRÉGUAS 

Para que se possa compreender a situação atual é essencial que se recorde a história:  
 

• O Decreto-Lei nº 353-A/89, de 16.10 (revogado pela Lei nº 12-A/2008, de 27.02), que estabelecia 
as regras sobre o estatuto remuneratório dos funcionários e agentes da Administração Pública e a 
estrutura das remunerações base das carreiras e categorias nele contempladas, previa que a 
progressão nas carreiras verticais se fizesse com base na permanência na categoria anterior durante 
três anos e classificação de serviço positiva; 

• Era este o regime vigente quando a Lei nº 43/2005, de 29.08 e a Lei nº 53-C/2006, de 29.12, 
ambas aprovadas quando estava no Governo o Partido Socialista, determinaram o congelamento das 
progressões de 30.08.2005 a 31.12.2006 e de novo até 31.12.2007.; 

• É verdade que o Orçamento de Estado para 2008 (Lei nº 67-A/2007, de 31.12), vem dizer que a 
partir de 01 de janeiro de 2008 a progressão “se opera segundo as regras para alteração do 
posicionamento remuneratório previstos em lei que… (no futuro) defina e regule os novos regimes de 
vinculação, de carreiras e de remunerações, produzindo efeitos a partir daquela data”; 

• Em março de 2008, entrou em vigor o Regime de Vínculos, Carreiras e Remunerações dos 
Trabalhadores (Lei nº 12-A/2008, de 27.02) que determinou: 
a) Por lista nominativa, relativamente a cada um dos trabalhadores, a indicação da modalidade de 

constituição da relação jurídica de emprego público e a carreira em que cada um se integra.  
b) A transição dos trabalhadores para as carreiras gerais e a extinção das carreiras e categorias 

em que estes se integravam (por via do Decreto-Lei n.º 121/2008, 11 de julho). Foram extintas cerca 
de 1000 carreiras/categorias.  

c) A integração dos trabalhadores fez-se sem qualquer valorização remuneratória. Os trabalhado-
res foram integrados naquilo a que se chamou “posição virtual”. 

d) Alteração das regras de progressão.  
 Com a entrada em vigor do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administra-

ção Pública (SIADAP), aprovado pela Lei 66-B/2007, de 28. 12, que está sujeito a quotas, a 
progressão deixa de ser feita por módulos de tempo e avaliação e passa a ser feita apenas em 
função dos resultados da avaliação. 

    Passaria a ser a regra para todas as carreiras.  
    No entanto, os sucessivos Orçamentos de Estado vieram a prever, para as carreiras não 

revistas, que “até ao início de vigência da revisão (…) as carreiras em causa regem-se pelas 
disposições normativas aplicáveis em 31 de dezembro de 2008.”.  

 

• A partir de 2011 e até 2017, nas sucessivas Leis de Orçamento de Estado, os vários governos, tanto 
do PSD em coligação com o CDS-PP (nos Orçamentos do Estado de 2011 a 2015) como do PS (nos 
Orçamentos de 2016 e 2017), determinaram a proibição de valorizações remuneratórias.  

 

Assim, da conjugação desta sequência legislativa resulta: 
1. As progressões na categoria estiveram congelados de 30.05.2005 a 31.12.2007, para todos os 
trabalhadores públicos. 

 À data do início do congelamento muitos trabalhadores estavam a dias de atingir o período de 3 
anos, exigível à data, para que ocorresse a progressão, isto é, estavam desde 2002 a aguardar 
progressão. 
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OS NÚMEROS FALAM POR SI 

ABSOLUTA NECESSIDADE DE AUMENTOS SALARIAIS PARA 
A FUNÇÃO PÚBLICA          

De acordo com o Programa de Estabilidade (PE) 
2018-2022, os atuais funcionários públicos não 
podem estar totalmente satisfeitos com o que aí 
vem. A expectativa positiva é que se concretize a 
aceleração do descongelamento faseado das car-
reiras a mais funcionários públicos (visto que, ape-
sar deste processo ter começado a vigorar no iní-
cio de 2018, cerca de 2/3 dos trabalhadores ain-

da não sentiu nos seus vencimentos qualquer alte-
ração na sua posição remuneratória). Neste âmbi-
to, para este efeito está consagrado um custo 
líquido acumulado de 592 milhões de € entre 
2018 e 2020 (1.039 milhões de € de despesa 
bruta à qual é subtraída 447 milhões de € prove-
niente do acréscimo de receita em impostos e 
contribuições). 

2. Findo este período – de 2005 a 2007 -  um número ainda mais alargado de trabalhadores estaria em   
condições de progredir, mas com a entrada em vigor do Regime de Vínculos, Carreiras e Remunerações     
tudo se alterou. 

 De acordo com o novo regime, para os trabalhadores que foram integrados nas carreiras gerais a 
progressão passou a fazer-se por acumulação 10 pontos nas avaliações do desempenho.  

 Ora, entre 2008 e 2010 também não foi possível a estes trabalhadores progredirem. A partir dessa 
data e até 2017 estiveram vedadas quaisquer progressões. 

3. Assim, a maioria dos trabalhadores que integram as carreiras gerais da Administração Pública 
não tiveram qualquer valorização remuneratória entre 2002 e 2017. Recorde-se que os técnicos 
superiores e assistentes técnicos correspondem a 239.360 trabalhadores, num total de 664.174 
trabalhadores públicos. 
E, em 2018, ano em que por via do Orçamento de Estado foram permitidas valorizações 
remuneratórios com pagamento faseado, um grupo alargado de trabalhadores que se encontrava 
ainda integrado em posição virtual apenas terá direito a um aumento remuneratório de € 36, 
pago faseadamente em 4 prestações, ao longo de 2 anos. 

Diversamente, os trabalhadores que se mantiveram integrados em carreiras não revistas, por se ter mantido o 
regime de progressão baseado no período de permanência no escalão anterior e na classificação de serviço 
positiva, mantiveram o direito às mesmas, no período ocorrido entre 2008 e 2010.   

   MANTÉM-SE A AUSTERIDADE QUE NÃO DÁ TRÉGUAS! 
Em conclusão: 
Somos solidários com os polícias, professores, guardas prisionais e outros grupos profissionais que vêm 
exigindo ao Governo a contabilização da totalidade dos anos de serviço em que se verificou o congelamento. 
Juntamo-nos a esta luta, e exigimos que o descongelamento das progressões seja feito com equilíbrio e 
sentido universalista de justiça; 
O STE em reunião de direcção realizada a 16 de junho iniciou os trabalhos de preparação do caderno 
reivindicativo para 2019. 



Página 4 

 
I N F O Q U A D R O S  

baixos e que têm sido aumentados nos últimos anos 
por força da subida consecutiva do salário mínimo 
desde 2015 (o qual passou de 485€/mês em jan/14 
para 580€ em jan/18) representando um aumento 
de quase 20%.  
A manutenção dos níveis remuneratórios da Tabela 
Remuneratória Única (TRU) desde 2009 tem vindo a 
provocar um abaixamento do leque salarial dentro 
da AP, privilegiando os salários mais baixos, criando 
situações de maior desigualdade e de alguma 
desmotivação dos trabalhadores mais qualificados e 
com maiores responsabilidades no desempenho das 
suas funções profissionais.  
Adicionalmente, a perspetiva de um novo 
congelamento salarial na AP é de facto preocupante, 
sobretudo para os trabalhadores não abrangidos 
pelo descongelamento de carreiras, até porque está 
previsto uma taxa de inflação de 1,4%/ano (entre 
2018 e 2020) e mesmo uma aceleração nos 2 
últimos anos de projeção para 1,7% em 2021 e 
2022, ameaçando o poder de compra de muitas 
famílias.  

 visíveis de aumentos salariais para os 
funcionários públicos durante esse período. 
Contudo, em 2021 e 2022, parece existir uma 
maior folga orçamental, dado que está previsto um 
acréscimo acumulado dos encargos com o pessoal 
nesses 2 anos em cerca de 810 milhões de €, 
correspondente a uma taxa de crescimento média 
homóloga de 1,8%; até porque, o PE prevê uma 
poupança futura na despesa com o pessoal 
refletindo: 
• Um maior número estimado de novos 

aposentados; 
• Substituição de remunerações de trabalho 

mais elevadas dos que se reformam por 
salários mais baixos dos que entram na AP.  

 

À semelhança do ocorrido para o descongelamento 
das carreiras da AP, torna-se necessário e é de 
toda a justiça que se inicie, no próximo ano 
(2019) o processo de atualização dos salários da 
função pública, os quais se mantêm inalterados há 
quase uma década, com exceção dos níveis mais 

  2018 2019 2020 2018-2020 
(acumulado) 

MAIS RECEITA 

Total Receita 151,8 167,8 127,8 447,4 

     IRS 42,8 47,3 36,0 126,1 

     Contribuições Sociais 109,0 120,5 91,8 321,3 

MAIS DESPESA 

  
Total Despesa 

  
352,7 

  
389,8 

  
297,0 

  
1.039,5 

          

IMPACTO LÍQUIDO DA DESPESA 

  
Impacto Líquido 

  
200,9 

  
222,0 

  
169,2 

  
592,1 

Efeitos Orçamentais do Descongelamento das Carreiras da AP 
entre 2018 e 2020 

(Em Milhões de euros) 

nos próximos 2 anos (2019 e 2020) para 1,8% e 
1,3%, respetivamente, antevendo-se sinais poucos  

   Após um aumento da despesa com o pessoal 
previsto para 2,1% em termos homólogos em 2018 
(+447 milhões de €), o PE prevê uma desaceleração 
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Assim, apesar da despesa com o pessoal ter 
interrompido o sentido descendente em 2016 (início 
da reversão dos cortes salariais dos funcionários 
públicos) prevê-se que esta se situe em cerca de 
23.208 milhões de € em 2022, isto é, inferior em 
1.400 milhões em relação a 2010 e equivalente a 
uma quebra homóloga de 6%. 
 

A despesa com o pessoal prossegue a sua tendência 
descendente, devendo o seu peso diminuir para 
10% do PIB em 2022 (-0,8 p.p. e -3,7 p.p. face a 

2018 e 2010, respetivamente), sendo que o seu 
crescimento vai aumentar abaixo do PIB nominal 
até 2022, em consequência do prosseguimento de 
uma política de contenção salarial da AP.  
E, ainda, apesar do recente recuo dos encargos com 
os juros da dívida pública, associado, em parte, à 
amortização do empréstimo ao FMI, a despesa 
prevista com esta componente ainda deve represen-
tar 3,1% do PIB em 2022 (cerca de 7.200 milhões 
de €) e acima em 0,2 p.p. do PIB face a 2010. 

Quanto às remunerações médias por trabalhador 
do total da economia em Portugal, o PE prevê que 
estas aumentem, em média, cerca de 2,1% em 
termos nominais entre 2018 e 2020 (abaixo do 
valor previsto para a média da área do euro, de 
2,3%), e que tenham uma ligeira aceleração em 

2021 e 2022, com uma taxa de crescimento 
média prevista de 2,4%. Em termos reais 
(descontando a taxa de inflação) este indicador vai 
manter um fraco crescimento ao longo dos próximos 
anos, abaixo de 1%, em média, entre 2018 e 2022. 

Despesa com o Pessoal da AP 
 (Em % do PIB) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Despesa com pessoal 13,7%12,8%11,7%12,5%11,9%11,3%11,3%11,0%10,8%10,6%10,4%10,2%10,0%

Salários 9,9% 9,3% 8,5% 8,9% 8,5% 8,2% 8,2% 8,0%

7,2%

8,2%

9,2%

10,2%

11,2%

12,2%

13,2%

14,2%

Fontes: INE até 2017. Programa de Estabilidade 2018-2022, Abr/18. Os valores entre parênteses correspondem a salários.   
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pessoal 1117 3 -1996-2926 1629 -802 -166 532 389 447 391 287 403 410

Salários 545 157 -1439-2090 948 -539 54 383 280
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 Despesa com o Pessoal da AP, em milhões de euros  

Fontes: INE até 2017. Programa de Estabilidade 2018-2022, Abr/18. 
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Apesar das medidas positivas de redução do IRS em 
2018 e que visam atenuar os impostos dos que 
trabalham, tudo leva a crer que o aumento do número 
de escalões do IRS e de redução das respetivas 
taxas só terá pleno efeito no rendimento das famílias 
em 2019, por ocasião dos reembolsos respeitantes a 
2018. 
Conclui-se que para além da carga fiscal sobre o 
trabalho ainda se situar demasiado elevada, os 
funcionários públicos ainda estão sujeitos a uma taxa 
de desconto da ADSE muito alta (3,5%), longe da 
taxa de 1,5% no período antes da crise.      

 

Relativamente à carga fiscal prevista, o PE prevê que 
esta diminua muito ligeiramente para 34,4% do PIB, 
em média, entre 2019 e 2022 (34,5% em 2017/18), 
refletindo uma subida do peso dos impostos indiretos 
e das contribuições sociais; e uma redução do peso 
dos impostos sobre o rendimento, seguindo a linha de 
orientação desde 2016. Este último caso deverá ser 
influenciado por uma nova medida consagrada no PE 
de redução do IRS em 2021 (com um impacto de 
200 milhões de € na diminuição da receita) 
contribuindo para que o peso dos impostos diretos 
diminua para 9,5% do PIB em 2022 (9,9% do PIB em 
2018).  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Remuner. do Trabalho 47,2% 46,3% 44,7% 44,8% 44,2% 43,7% 44,2% 44,4% 44,4% 44,2% 43,9% 43,6% 43,4%

Salários 36,8% 36,1% 34,9% 34,7% 34,4% 34,1% 34,5%

32,0%

35,0%

38,0%

41,0%

44,0%

47,0%

50,0%

Remunerações do Trabalho do Total da Economia 
 (Em % do PIB) 

países europeus. No caso português, as remunera-
ções do trabalho do total da economia deverão 
diminuir para 43,4% do PIB em 2022 (-3,7 e de -1,0 
p.p. do PIB face a 2010 e 2018, respetivamente), 
refletindo sobretudo o comportamento do setor 
público.      

Em consequência do aumento da precariedade do 
mercado do trabalho desenvolvido durante a última 
crise económica e financeira internacional, as 
remunerações do trabalho têm vindo a perder 
peso no total da economia na generalidade dos 

                                Fontes: INE até 2017. Programa de Estabilidade 2018-2022, Abr/18. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

reais 0,2 3,3 0,5 -4,7 -5,0 3,1 -1,5 0,0 1,5 -0,3 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7

nominais 2,8 2,4 2,0 -1,2 -2,3 3,4 -1,8 0,4 2,1 1,1 2,1 2,1 2,2 2,4 2,4

-6,0

-4,5

-3,0

-1,5

0,0

1,5

3,0

4,5

Remunerações por trabalhador do Total da Economia em Portugal 
(Taxa de Variação Homóloga) 
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que para mantermos um coração saudável temos que 
consumir potássio. A Direcção-Geral da Saúde-DGS 
lançou um manual disponível em www.nutrimento.pt, 
«que visa chamar a atenção para a importância de um 
nutriente, o potássio, na regulação da pressão arteri-
al. Este manual apresenta «pela primeira vez em Por-
tugal uma revisão das relações entre o sódio, o potás-
sio e a saúde cardiovascular». A ideia não é continuar 
a baixar os níveis de consumo do sal e aumentar os 
níveis de consumo do potássio. Podemos aumentar o 
nosso potássio consumindo mais leguminosas, hortíco-
las, fruta (bananas, qiwi, nêsperas), cereais integrais, 
tubérculos e frutos oleaginosos como as amêndoas, os 
pinhões, ou as nozes. Para que se aproveite o máximo 
de potássio nos alimentos que cozinhamos, devemos 
utilizar métodos que conservem a água da cozedura.  

(Fonte: Público, 08-05) 
 
Meio milhão é pobre apesar de trabalhar 
Segundo um inquérito do Instituto nacional 

de Estatística –INE, cerca de meio milhão de portu-
gueses vive em risco de pobreza, apesar de trabalhar. 
São cerca de 10,8% portugueses que vivem com me-
nos de €454 por mês. Valor que a que a partir do qual 
se é considerado pobre. Verifica-se também que o 
risco de pobreza é superior nos homens que traba-
lham do que nas mulheres. O risco de pobreza agrava-
se, como era de esperar, nos agregados com 3 ou mais 
filhos. 

(Fonte: Correio, 08-05) 
 
Há um novo eléctrico que vai do centro a 

Belém mas é só para turistas 
A Carristur inaugurou uma nova carreira de eléctrico: 
a Belém Tramcar mas é uma carreira apenas para fins 
turísticos. Esta carreira parte da Praça do Comércio, 
sobre até à Praça da Figueira, volta a descer e segue 
pela zona ribeirinha em direcção aos Jerónimos. O 
bilhete custa 15 euros e é válido por 24 horas. Efec-
tua paragens no Cais do Sodré, na Rocha do Conde de 
Óbidos (junto ao MAA), na Rua da Junqueira (Museu 
Coches) e a última nos Jerónimos, regressando pelo 
mesmo caminho à Praça da Figueira. 
(Fonte: Público, 09-05) 
 

Carreiras. Ministério das Finanças avança 
que pelo menos mais três mil progridem em 
maio 

Na reunião de negociação com a Secretaria de Estado 
da Administração Pública, ontem, dia 3 de maio, os 
sindicatos ficaram a saber que há muitos trabalhado-
res da Administração Pública que ainda não começa-
ram a receber os 25% do descongelamento das pro-
gressões, relativamente a 2017. Segundo o MF pro-
grediram, até ao final de Abril, 102 mil e durante o 
mês de maio espera-se que progridam mais três mil. 
Maria Helena Rodrigues, presidente do STE, disse 
que «nesta reunião discutiram-se metodologias de 
trabalho sobre a revisão das carreiras na área da fis-
calização ou inspecção. Propusemos a criação de uma 
carreira de inspecção sanitária para os médicos vete-
rinários e assistentes». A não existência desta car-
reira foi um dos motivos que levou à greve de seis 
dias dos trabalhadores da inspecção sanitária da Di-
recção-Geral de Alimentação e Veterinária. 
(Fonte: Diário de Notícias, 04-05) 

 
Anacom propõe que Fibroglobal devolva 
três milhões 
A entidade reguladora Anacom pretende que 

a empresa Fibroglobal, que é detida por 5% pela MEO 
e 95% pela JMO, de José Monteiro, também ligado a 
outras empresas MEO, devolva ao Estado três mi-
lhões de euros dos subsídios recebidos. A Anacom 
constatou também «que a Fibroglobal obteve lucros 
excessivos desde que iniciou actividade». Assim os 
preços grossistas desta empresa «deverão descer em 
média entre 30% e 66%, consoante os tipos de aces-
so, por forma a garantir a sua manutenção em níveis 
razoáveis e não discriminatórios». Até ao final do ano 
de 2016 a Fibroglobal «já tinha recebido 25,8 mi-
lhões de euros a fundo perdido para investimento na 
rede de fibra da região Centro». 
(Fonte: Público, 04-05 ) 
 

Hipertensão: não basta reduzir sal, é 
preciso consumir mais potássio 
Depois da guerra contra o sal, chegou a vez 

de travar outra guerra: o consumo de potássio. Se 
verdade que sal a mais faz mal, também é verdade 

Visto na imprensa em  
maio de 2018 
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Atraso nas pensões obriga a contratar 
200 trabalhadores 

Vieira da Silva assumiu numa audição na assembleia da 
República que o tempo entre o pedido da pensão e a 
sua atribuição excessivo. Assim, para minorar o pro-
blema a segurança Social vai contratar 200 trabalha-
dores externos ao mapa de pessoal da Segurança So-
cial. Vieira da Silva informou que têm lançado concur-
sos internos, mas que era necessário também um ou-
tro reforço para dar resposta aos pedidos. A segu-
rança Social perdeu quase um quarto dos trabalhado-
res nos últimos anos. Esta informação foi prestada no 
dia em que lançou um novo simulador de pensões. 
(Fonte: i, 10-05) 

 

Governo tem 350 milhões para salários da 
função pública  
António Costa foi interpelado na Assembleia 

da República sobre a existência de uma folga orça-
mental de 800 milhões que seria utilizada para fazer 
baixar o défice. O primeiro-ministro respondeu que 
tinham menos de 800 milhões e que se destinavam a 
pagar a dívida. Relembrou que o «Programa de Estabi-
lidade prevê um aumento de 350 milhões de euros que 
será destinado aos salários da administração pública. 
Assim terão que ponderar entre a contratação de 
novos trabalhadores ou o aumento, mesmo que legíti-
mo, dos trabalhadores em funções.  
Fonte: Negócios, 10-05) 

 

Bancos multiplicaram lucros 37 vezes. Ga-
nharam mais 480 milhões de euros  
A CGD passou de prejuízos a lucros. Ontem, 

anunciou um lucro de 68 milhões no primeiro trimes-
tre deste ano, quando no ano transacto teve um pre-
juízo de 39 milhões. Os lucros bancários não foram 
apenas na CGD mas também no BPI. O Santander 
Totta e o BCP aumentaram os lucros. «No total, ex-
cluindo o Novo Banco, que ainda não apresentou con-
tas, as quatro maiores entidades financeiras tiveram 
um lucro acumulado de 494,1 milhões de euros», que 
corresponde a um ganho de «37 vezes maior do que 
os 13,4 milhões alcançados no mesmo período do ano 
anterior». Os bancos obtiveram estes resultados de-
vido aos menores custos com imparidades e provisões. 
Os bancos também facturaram mais com comissões. 
(Fonte: Diário de Notícias, 11-05) 
 

Flores de papel de Campo Maior vão deco-
rar ruas de Hiroxima  
Entre os dias 25 e 28 de Maio dois troços de 
ruas de Hiroxima e a entrada principal do 

Mazda Zoom Zoom Stadium serão decoradas com flo-
res produzidas na vila alentejana de Campo Maior. A 
exposição estará patente durante 3 dias que durará 
os festejos do 10º aniversário do Stadium. São esti-
mados cerca de 100 mil visitantes. Será uma exposi-
ção que terá ampla divulgação em todo o Japão. O 
presidente da Câmara de Rio Maior destaca a impor-
tância deste evento para a valorização desta arte 
centenária, bem como para a «promoção e divulgação 
turística do concelho de Campo Maior e das Festas do 
Povo». 

(Fonte: Público, 11-05) 

Marcelo pede «pensamento positivo» às 
portas da época de incêndios  
O Presidente da República, questionado sobre 
se estava tranquilo quanto à aproximação da 

época de incêndios e na sequência das demissões na 
Autoridade Nacional de Protecção Civil, ao que res-
pondeu pedindo aos portugueses pensamento positivo. 
«O que nós esperamos todos – e é isso que desejamos 
– é que haja uma conjugação de esforços».  

(Fonte: i, 14-05) 

Protecção de dados: só cinco países já 
têm legislação actualizada  

Portugal e outros países europeus não 
efectuaram a tempo a legislação complementar do 
Regulamento de Protecção de Dados. (RGPD). O Go-
verno apresentou ao parlamento uma proposta de 
Lei que foi discutida na generalidade mas que baixou 
à comissão sem votação, acompanhada de fortes 
críticas tanto à direita como à esquerda. Prevê-se 
que os trabalhos tenham uma duração, de pelo me-
nos, de 45 dias, o que será muito depois do prazo 
para a entrada em vigor, a 25 de Maio. Outros paí-
ses europeus acompanham Portugal neste atraso e 
alguns nem tampouco publicaram uma proposta de 
Protecção de dados, como é o caso da Hungria, da 
Bulgária e Malta. No início do mês apenas a Áustria, 
a Bélgica, a Alemanha, a Eslováquia e a Suécia ti-
nham já aprovado a legislação complementar ao 
RGPD e, mesmo entre estes, a Bélgica tinha ainda 
em falta alguma regulamentação para concretizar, o 
que irá acontecer também após o dia 25 de Maio. 
(Fonte: Negócios 14-05) 
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ADSE vai verificar rendimentos de be-
neficiários familiares  
O Decreto-Lei de Execução Orçamental 

(DLEO) estabelece medidas a implementar na AD-
SE. Uma delas é a verificação da existência de ren-
dimentos, pensões ou prestações sociais ou remune-
rações dos beneficiários familiares que não benefi-
ciem de outro regime de protecção social. «Esta 
verificação vai, assim, aplicar-se quer aos futuros 
quer aos actuais beneficiários familiares». Esta me-
dida veio ao encontro das recomendações do Conse-
lho Geral e de Supervisão da ADSE que alerta para 
o facto de serem tomadas medidas que reforcem a 
sustentabilidade financeira. Este Conselho defende 
«o fim da isenção atribuída aos beneficiários de me-
nores rendimentos e aplicação de um desconto de 
3,5% para os que venham a entrar futuramente na 
ADSE». Hoje, São 17 189 beneficiários titulares e 
3492 familiares que não efectuam qualquer descon-
to por terem pensão ou salário inferior ao salário 
mínimo nacional. A isenção foi atribuída em 2016, 
quando o Estado ainda contribuía. A despesa anual 
representa um valor de 30 milhões de euros que é 
suportada pelos outros beneficiários. O Conselho 
defende, ainda, que o Estado deve contribuir com os 
3,5% daqueles que o mesmo isentou. 
(Fonte: Diário de Notícias, 16-05) 

 

Biopesticidas vão ter um centro de 
investigação no Alentejo 
Uma mosca da fruta, chegada a Portugal em 

2012, vinda do sudoeste asiático que está a causar 
muitos prejuízos aos produtores de frutos verme-
lhos e de pêras. Vai ser criado em Elvas a Estação 
Nacional de Melhoramento de Plantas do instituto 
Nacional de Investigação Agrária e Veterinária 
(INIAV). Investigadores criaram a rede Inovação 
em Protecção de Plantas (InnovPlantProtect) para a 
combater. Este anúncio foi feito no dia do Agricul-
tor no Centro de Negócios Transfronteiriço (Elvas). 
A Câmara Municipal será responsável pela cedência 
de parte das instalações, onde ficará o laboratório 
e a rede de investigadores. Será aqui que se espera 
serem criados «biopesticidas baseados em ácidos 
nucleicos e em proteínas». «Pretende-se ainda fa-
zer a selecção de resistências a pragas; construir 
novas formulações para aplicações agrícolas; criar 
novos métodos de diagnóstico e despistagem da 

emergência e disseminação de pragas e doenças; e 
fazer a gestão e a análise de metadados para iden-
tificação de alvos e solução, assim como a análise e 
modulação de risco de pragas e doenças». 

(Fonte: Público, 16-05) 
 

 
Governo quer funcionários públicos a 
participar na mudança 

Mário Centeno fez as honras de abertura no último 
Encontro subordinado ao tema «Construir hoje a 
Administração Pública do futuro», organizado pelo 
INA. O Ministro das finanças fugiu ao tema do mo-
mento sobre se há ou não aumentos para os Traba-
lhadores em funções públicas, reconheceu que havia 
ainda muito que fazer e que o descongelamento ape-
nas não é suficiente, «mas aquilo que está para além 
do descongelamento não são primordialmente au-
mentos salariais – um termo aliás, banido dos dis-
cursos oficiais de todos os governantes ao longo da 
manhã». E o que está para além do descongelamento 
é o envelhecimento demográfico e uma reforma da 
Administração Pública que a prepare para os novos 
desafios da era digital. Segundo Fátima Fonseca, 
secretária de Estado da Administração Pública, uma 
das palavras-chave «será a proactividade. Os traba-
lhadores devem ser os principais agentes de trans-
formação». 
(Fonte: Público, 17-05) 

 
Fim dos contratos de trabalho em 
papel põe sindicatos e patrões de 
pé atrás 

O Governo quer que o contrato de trabalho sujeito 
a forma especial (contrato a termo e contrato de 
trabalho temporário), passem a ser comunicados 
através da plataforma da Segurança Social. No en-
tanto, esta simplificação não está a ser consensual, 
uma vez que não está em causa a substituição de um 
suporte de escrita por outro mas reduzir-se apenas 
a uma comunicação. Para os sindicatos deixa de ha-
ver uma prova material. A confederação do Comér-
cio mostra-se em princípio favorável mas coloca a 
dúvida se não se estará a passar mais uma obrigação 
para os empresários que será mais penalizadora pa-
ra os de pequena dimensão.  
(Fonte: Negócios, 21-05) 
 
 



Página 10 

 
I N F O Q U A D R O S  

 LEGISLAÇÃO - MAIO 2018 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 130/2018 - 
Diário da República n.º 97/2018, Série I de 2018-05-
21115360035 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Segundo orçamento suplementar da Assembleia da 
República para 2018 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2018 - 
Diário da República n.º 97/2018, Série I de 2018-05-
21115360036 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Aprova a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não 
Discriminação 2018-2030 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/2018 - 

Diário da República n.º 99/2018, Série I de 2018-05-

23115375932 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Autoriza a criação do Centro para a Defesa do Atlântico 

(CeDA) 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 67/2018 - 

Diário da República n.º 99/2018, Série I de 2018-05-

23115375933 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Aprova os princípios técnicos, a metodologia e as regras 
de operacionalização aplicáveis à edição do ano de 2018 
dDeclaração de Retificação n.º 16/2018 - Diário da 
República n.º 102/2018, Série I de 2018-05-28115397195 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - 
SECRETARIA-GERAL 
Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 
66/2018, de 23 de maio, que autoriza a criação do 
Centro para a Defesa do Atlântico (CeDA), publicada no 
Diário da República, n.º 99, 1.ª série, de 23 de maio de 
2018 

o Orçamento Participativo Jovem Portugal 

Resolução da Assembleia da República n.º 135/2018 - 
Diário da República n.º 103/2018, Série I de 2018-05-
29115407033 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo que tome medidas no âmbito do 
Portugal 2020 e da sua reprogramação 
 

Lei n.º 20/2018 - Diário da República n.º 86/2018, 
Série I de 2018-05-04115221281 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Reforça as regras de proteção contra a exposição aos 
campos eletromagnéticos, procedendo à primeira 
alteração à Lei n.º 30/2010, de 2 de Setembro 
 

Decreto-Lei n.º 28/2018 - Diário da República n.º 
85/2018, Série I de 2018-05-03115211103 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Cria o Fundo para a Inovação Social 
 

Decreto-Lei n.º 29/2018 - Diário da República n.º 
86/2018, Série I de 2018-05-04115221283 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Estabelece o Porta de Entrada - Programa de Apoio ao 
Alojamento Urgente 
 

 

Maio 30 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 50-A/2018 - 
Diário da República n.º 84/2018, 1º Suplemento, Série 
I de 2018-05-02115211109 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Aprova o sentido estratégico, objetivos e instrumentos de 
atuação para uma Nova Geração de Políticas de 
Habitação 
 

Resolução da Assembleia da República n.º 119/2018 - 
Diário da República n.º 85/2018, Série I de 2018-05-
03115211102 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo a conclusão urgente dos 
processos de classificação de infraestruturas críticas 
nacionais e de validação dos planos de segurança do 
operador das mesmas 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2018 - 
Diário da República n.º 86/2018, Série I de 2018-05-
04115221284 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Aprova o programa de comemorações da Estrutura de 
Missão para as Comemorações do V Centenário da 
Circum-Navegação comandada pelo navegador 
português Fernão de Magalhães (2019-2022), bem como 
o respetivo orçamento 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2018 - 
Diário da República n.º 86/2018, Série I de 2018-05-
04115221285 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Aprova medidas de promoção da saúde global e cria um 
grupo de trabalho para a elaboração do Plano de Ação 
para a Saúde Global 2018-2019 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018 - 
Diário da República n.º 87/2018, Série I de 2018-05-
07115226936 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Aprova a Estratégia Nacional de Conservação da 
Natureza e Biodiversidade 2030 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2018 - 
Diário da República n.º 87/2018, Série I de 2018-05-
07115226937 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Aprova o Programa Da Habitação ao Habitat 
 

Resolução da Assembleia da República n.º 125/2018 - 
Diário da República n.º 92/2018, Série I de 2018-05-
14115288236 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo a reposição da carga letiva da 
disciplina de Educação Física e a valorização do 
desporto escolar 
 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira n.º 12/2018/M - Diário da 
República n.º 92/2018, Série I de 2018-05-
14115288237 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
Recomenda ao Governo da República a intervenção da 
ANACOM na regulação e fiscalização no cumprimento 
do contrato de concessão dos CTT 
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LEGISLAÇÃO - MAIO 2018 
Decreto-Lei n.º 30/2018 - Diário da República n.º 
87/2018, Série I de 2018-05-07115226934 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Estabelece as regras a que devem obedecer as 
aquisições de serviços de viagens e alojamento no 
âmbito de deslocações em serviço público 
 

Decreto-Lei n.º 33/2018 - Diário da República n.º 
93/2018, Série I de 2018-05-15115312061 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Estabelece as normas de execução do Orçamento do 
Estado para 2018 
 

Decreto-Lei n.º 34/2018 - Diário da República n.º 
93/2018, Série I de 2018-05-15115312062 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Estabelece os termos da integração dos trabalhadores 
da Administração Pública que prestam serviço nos 
programas operacionais, nos organismos intermédios e 
no órgão de coordenação dos fundos europeu 
 

Portaria n.º 124/2018 - Diário da República n.º 
87/2018, Série I de 2018-05-07115226939 
FINANÇAS 
Define os requisitos e as condições aplicáveis ao seguro 
de responsabilidade civil - peritos avaliadores 
 
 

Portaria n.º 127/2018 - Diário da República n.º 
89/2018, Série I de 2018-05-09115251289 
FINANÇAS E SAÚDE 
Aprova os estatutos do Instituto de Proteção e Assistên-
cia na Doença, I. P. (ADSE). Revoga a Portaria n.º 
122/2013, de 27 de março 
 
 

Portaria n.º 139/2018 - Diário da República n.º 
94/2018, Série I de 2018-05-16115304967 
FINANÇAS 
Fixação da percentagem de receitas do Fundo de 
Estabilização Tributário (FET) do ano de 2017 
 

Portaria n.º 141/2018 - Diário da República n.º 
96/2018, Série I de 2018-05-18115344086 
SAÚDE 
Primeira alteração à Portaria n.º 96/2014, de 5 de maio, 
que regulamenta a organização e funcionamento do 
Registo Nacional do Testamento Vital (RENTEV) 
 

Portaria n.º 142/2018 - Diário da República n.º 
97/2018, Série I de 2018-05-21115360038NEGÓCIOS 
ESTRANGEIROS, FINANÇAS, EDUCAÇÃO E 
ECONOMIA 
Aprova as percentagens do mecanismo de correção 
cambial criado pelo Decreto-Lei n.º 35-B/2016, de 30 de 
junho, para o primeiro semestre de 2018 
 

Portaria n.º 150/2018 - Diário da República n.º 
101/2018, Série I de 2018-05-25115392185 
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E FINANÇAS 
Fixa o número de estagiários a admitir em 2018, o prazo 
para apresentação de candidaturas e a data de início 
dos estágios no âmbito do Programa de Estágios 
Profissionais na Administração Central do Estado 
específico para os serviços periféricos externos do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e revoga a Portaria 
n.º 331-A/2016, de 22 de dezembro 
 

 

Portaria n.º 151/2018 - Diário da República n.º 
101/2018, Série I de 2018-05-25115392186 
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E FINANÇAS 
Procede à segunda alteração à Portaria n.º 259/2014, de 
15 de dezembro, alterada pela Portaria n.º 331-B/2016, 
de 22 de dezembro, que cria o Programa de Estágios 
Profissionais na Administração Central do Estado 
específico para os serviços periféricos externos do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros 
 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira n.º 11/2018/M - Diário da 
República n.º 85/2018, Série I de 2018-05-
03115211105 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
Aprova a Conta da Região Autónoma da Madeira 
referente ao ano de 2016 
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 225/2018 - 
Diário da República n.º 87/2018, Série I de 2018-05-
07115226940 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória 
geral, das seguintes normas da Lei n.º 32/2006, de 26 de 
julho: dos n.os 4, 10 e 11 do artigo 8.º, e, consequente-
mente, das normas dos n.os 2 e 3 do mesmo artigo, na 
parte em que admitem a celebração de negócios de 
gestação de substituição a título excecional e mediante 
autorização prévia; do n.º 8 do artigo 8.º, em conjugação 
com o n.º 5 do artigo 14.º da mesma Lei, na parte em 
que não admite a revogação do consentimento da 
gestante de substituição até à entrega da criança aos 
beneficiários; consequentemente, do n.º 7 do artigo 8.º; 
do n.º 12 do artigo 8.º; das normas do n.º 1, na parte em 
que impõe uma obrigação de sigilo absoluto relativamen-
te às pessoas nascidas em consequência de processo 
de procriação medicamente assistida com recurso a 
dádiva de gâmetas ou embriões, incluindo nas situações 
de gestação de substituição, sobre o recurso a tais 
processos ou à gestação de substituição e sobre a 
identidade dos participantes nos mesmos como dadores 
ou enquanto gestante de substituição, e do n.º 4 do 
artigo 15.º; não declara a inconstitucionalidade das 
normas dos restantes artigos da Lei n.º 32/2006, de 26 
de julho, mencionados no pedido; determina que os 
efeitos da declaração de inconstitucionalidade não se 
apliquem aos contratos de gestação de substituição 
autorizados pelo Conselho Nacional da Procriação 
Medicamente Assistida em execução dos quais já 
tenham sido iniciados os processos terapêuticos de 
procriação medicamente assistida a que se refere o 
artigo 14.º, n.º 4, da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho 
 

Decreto Legislativo Regional n.º 6/2018/A - Diário da 
República n.º 94/2018, Série I de 2018-05-
16115304969 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVASegunda alteração ao Decreto Legislativo 
Regional n.º 27/2004/A, de 24 de agosto, que aprova o 
Regime Jurídico da Gestão do Património Arqueológico 
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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  

Vitorino Magalhães Godinho (1918-2011) 
A pensar e a querer agir, uma vida exemplar 
MOSTRA | Sala de Referência | 21 maio - 31 ago. '18  | Entrada livre  

Fonte: http:www.bnportugal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1343%3Amostra-vitorino-magalhaes-godinho-1918-2011-a-pensar-e-a-
querer-agir-uma-vida-exemplar-21-maio-31-ago-18&catid=169%3A2018&Itemid=1352&lang=pt 
 

Em 1947, Pierre Hourcade, diretor do Instituto Francês em Lisboa, obtém, com o 
patrocínio de Marcel Bataillon, de Lucien Febvre e depois de Fernand Braudel, a sua 
contratação como investigador do Centre National de la Recherche Scientifique. 
Até 1960 
permanece em Paris, então o centro determinante do progresso do saber histórico, 
onde se tenta historicizar as Ciências Sociais e fecundar a História com os objetos, 
as teorias e as metodologias das demais ciências sociais. 
Na posse do seu doctorat d’État, obtido em 1959, regressa a Portugal a convite de 
Adriano Moreira, diretor do Instituto Superior de Estudos Ultramarinos. Durante a 
crise académica, manifesta o seu apoio aos estudantes, o que o levará à demissão compulsiva. Dirá de-
pois: «Tive a honra de ser o único professor catedrático demitido». 

Vitorino Barbosa de Magalhães Godinho nasceu em Lisboa a 9 de junho de 1918. Era filho de Vitorino 
Henriques Godinho e de Maria José Vilhena Barbosa de Magalhães. No ensino secundário, no Liceu 
de Gil Vicente, em Lisboa, teve como professores Câmara Reis, Newton de Macedo, entre outros. 
Convive com os intelectuais da Seara Nova, em especial com António Sérgio, sendo nessa revista que 
sai o seu primeiro escrito. 
Terminado o ensino secundário no Liceu de Pedro Nunes em Lisboa, ingressa na Faculdade de Letras 
na licenciatura em Ciências Histórico-Filosóficas que constitui uma desilusão e na qual se comporta 
como «franco-atirador», aprendendo autodidaticamente em contacto com os grandes mestres: 
Pirenne, Marc Bloch, Lucien Febvre, La Blache, Gordon Childe, Brunschvicg, Goblot, Pierre Janet, 
Piaget, Paul Guillaume, e muitos outros, sem esquecer os portugueses, Jaime Cortesão, António 
Sérgio, Duarte Leite e Veiga Simões. 
Da reflexão filosófica sairá como primeiro trabalho de fôlego: Razão e História. Frequenta o estágio 
para professor de liceu, de onde transitará depois como professor extraordinário para o grupo de 
História da Faculdade de Letras. 
Por volta de 1943-1945, publica duas obras fundamentais no seu percurso: A Expansão quatrocentis-
ta portuguesa. Problemas das origens e da linha de evolução e Documentos sobre a Expansão 
portuguesa. Tornado incómodo na Faculdade de Letras de Lisboa, onde o Conselho Diretivo decide 
fiscalizar-lhe as aulas, acaba por sair. Ingressa no Ateneu Comercial de Lisboa onde, entre 1944 e 
1946, ensina livremente, dedicando-se também à edição de livros que dirige e traduz. 

Mantém-se em Portugal, na atividade editorial privada, mas a França não o esquecera. 
A Académie de Marine galardoa-o com o grande prémio em 1970 e, no ano seguinte, por 
sugestão de Albert Silbert e Michel Mollat, será catedrático na Universidade de Cler-
mont-Ferrand, onde ficará até 1974 e será feito doutor honnoris causa. 
Ocupa o cargo de Ministro da Educação e Cultura entre julho e novembro de 1974 e em 
1978 assume funções de professor catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Hu-
manas da Universidade Nova de Lisboa. Passa, entre 1984 e 1985, pela direção da Bibli-
oteca Nacional, chegando, em 1988, à jubilação. Considera então que a sua vida fora 

conduzida por três vetores: o professorado, a pesquisa científica e a intervenção cívica. 
Encerrado o professorado, iria viver mais 23 anos, produzindo inúmeros artigos e recebendo, em 1991, 
o Prémio da Fundação Balzan, ponto máximo do reconhecimento do seu labor docente e da qualidade da 
sua pesquisa de historiador. 
Morre, plenamente lúcido, a 26 de abril de 2011. 


