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O Relatório do Tribunal de Contas, tornado público dia 3 de maio, de Verificação Interna de Contas N.º 

2/2016, à Conta de Gerência da ADSE de 2013 vem mostrar, preto no branco, que as contas da ADSE 

não batem certo.  

A homologação da referida conta foi recusada pelo Tribunal Contas porque “a mesma, tal como se 

apresenta, não reflecte de forma verdadeira e apropriada a situação económica, financeira e 
patrimonial da entidade” por apresentar “erros e omissões materialmente relevantes”, na contabili-

zação de proveitos e das dívidas de terceiros à ADSE designadamente que: 

• Que por falta de contabilização dos descontos feitos nas remunerações e reformas dos que 

pagam para a ADSE que não deram entrada nos cofres da ADSE; 

• Que em particular, os relativos aos descontos dos quotizados e aos descontos a que estavam 
obrigadas as entidades empregadoras das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, que não 
foram entregues à ADSE no período compreendido entre 2011 e 2013, no valor de pelo menos €10,7 
milhões e €14,1 milhões, respectivamente, valor apurado com base nas respostas de apenas uma parte 

de todas as entidades inquiridas; 

• O valor da dívida de capitações (acordos celebrados entre ADSE e os estabelecimentos de ensino 

particulares, a Administração Local e o sector empresarial público) ascendia a €2,7 milhões; 

• Que a ADSE continua a pagar aos serviços Regionais de Saúde os cuidados de saúde presta-
dos aos trabalhadores em funções públicas, por orientação do Ministério da Saúde, que não acata a 

recomendação n.º 1 do relatório de auditoria n.º 12/2015 – 2ª Secção (processo n.º 25/2015). Em 2015 
o montante pago foi de €29,8 milhões; 

• Que os sucessivos Governos tiveram e têm conhecimento destas situações, e que apenas em 

2015 começaram a “preocupar-se” com a ADSE, depois de uma monstruosa subida do valor da 

quotização que mereceu o repúdio da generalidade dos trabalhadores, dos pensionistas e das organiza-

ções sindicais que os representam; 

Que apesar disso se limitaram a criar grupos de trabalho com o objectivo de estudarem modelos 
de governação da ADSE. Em nenhum dos grupos criados houve a participação daqueles que 
pagam para a ADSE e, em nenhum dos modelos apontados está também prevista a participação dos 

que pagam para a ADSE. 

Já na anterior auditoria, o Tribunal de Contas tinha concluído que as contas apresentadas pela ADSE 

não cumpriam os princípios contabilísticos e que não havia garantias de que todo o património da 

ADSE estivesse reflectido nos seus balanços. 

Nem tinha passado uma semana e o Tribunal de Contas torna público novo Relatório de Verificação 

AS CONTAS DA ADSE  
NÃO BATEM CERTO! 
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Interna de Contas N.º 3/2016, relativo à Conta de Gerência da ADSE de 2014. 

De novo são chumbadas as contas da ADSE, agora as relativas a 2014, ano em que o sistema passou a 

ser exclusivamente financiado pelos descontos dos trabalhadores no activo - quota de 3,5% sobre 
a remuneração base (excluídos do âmbito de aplicação do desconto todos os suplementos remunerató-

rios) e dos aposentados - igual percentagem para pensões superiores ao salário mínimo. 

O tipo de erros detectados é semelhante ao revelado no relatório da semana anterior face às contas de 

2013: 

A não contabilização de descontos de funcionários no activo e de aposentados e a sua não entrada 
nos cofres da ADSE; 

A não contabilização dos proveitos relativos aos descontos dos quotizados das Regiões Autóno-
mas dos Açores e da Madeira, retidos pelas respectivas Administrações Regionais e não 
entregues à ADSE; 

• A não contabilização de proveitos relativos a receitas próprias não cobradas e que ADSE, ao 
que parece, nunca reclamou. Algumas delas terão já prescrito; 
A contabilização dos descontos como imposto e taxas quando deviam estar classificados como 
prestações de serviços. 
Já na anterior auditoria realizada em 2015, o Tribunal de Contas tinha concluído que as contas 

apresentadas pela ADSE não cumpriam os princípios contabilísticos e que não havia garantias de que 

todo o património da ADSE estivesse reflectido nos seus balanços. 

Recomenda o Tribunal de Contas, entre outras, que a ADSE constitua Provisões para dívidas de 

cobrança duvidosa. Dívida de organismos da Administração Directa, da Administração Autóno-
ma, da Administração Local, do Sector Empresarial do Estado e de Estabelecimentos de Ensino 
Particulares. Tal procedimento contabilístico, que acontecerá provavelmente na conta 2015, 
promoverá num ano a limpeza conveniente. 
É chocante a “descapitalização” que foi sendo feita à ADSE ao longo dos anos. 
• Perante esta reincidência dos erros questionamos: 
• Onde está o dinheiro? 

• Até quando vai continuar esta situação? 
Porque não desce a taxa do desconto para a ADSE? 

Por fim, é de referir que sairá ainda dos bolsos dos que pagam a ADSE, o valor dos emolumentos a 

pagar ao Tribunal de Contas, pelo serviço de verificação Interna de Contas, relativa ao ano de 
2013 e ao ano de 2014, no montante de €34.324,00. 

Consulte os relatórios do TC em: 

http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_vic/2016/vic-dgtc-rel002-2016-2s.pdf 

e 
http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_vic/2016/vic-dgtc-rel003-2016-2s.pdf 
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CONSULTÓRIO JURÍDICO 
DOENÇA NO PERÍODO DE FÉRIAS 
Artigo 128.º da LTFP 

No caso de o trabalhador adoecer durante o período de férias: 

As férias são suspensas desde que o empregador seja do facto informado, prosseguindo, logo após a 

alta, o gozo dos dias de férias ainda compreendidos naquele período; 

A marcação dos dias de férias não gozados será feita com o acordo entre o empregador público e o 

trabalhador. Na falta de acordo, o empregador público decide em que período pode decorrer. 
 

PERGUNTA 
 

Estou a aguardar a junta médica e, entretanto, engravidei. Sendo uma gravidez de risco, o que 

devo fazer? 
 

O JURISTA responde  
 

Se já está a aguardar a junta médica da ADSE por ter atingido 60 dias consecutivos de doença, não tem 

de apresentar mais qualquer outro atestado, seja por gravidez de risco ou não. O que deve fazer é:  

comunicar à junta - quando lá se apresentar - que, além da doença, passou também a estar na situação 

de gravidez de risco, juntando uma declaração médica comprovativa. 

Só se a junta médica porventura lhe der alta é que deverá apresentar, de imediato, um atestado médico 

por gravidez de risco. 

    

INFORMAÇÃO RÁPIDA AOS SÓCIOS 
 

ACTUALIZE: 

 
 

 
Utilize o formulário do STE em  www.ste.pt  

Os seus dados pessoais
Os seus dados pessoais
Os seus dados pessoais
Os seus dados pessoais    
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Após os chumbos do Tribunal de Contas às contas relativas aos anos de 2013 e 2014 e em momento de 
grande discussão e controvérsia, sobre as formas de financiamento do ensino privado se deve ser pago 
pelos cofres do Estado ou por aqueles que optam pelo mesmo, surge a notícia de que a partir de 1 de 
Junho as tabelas da ADSE, relativas ao regime convencionado com prestadores privados, têm altera-
ções que impõem aos beneficiários acréscimos significativos de comparticipação. 
Tabelas que foram aprovadas pelo Secretário de Estado da Saúde em 23 de Março, sem que 
aqueles que descontam para a ADSE (3,5% sobre a remuneração ou pensão) e que sustentam na 
totalidade os encargos com o sistema, tenham sido ouvidos ou achados. Os prestadores sim, 
negociaram! 
Fizemos a análise das novas tabelas, comparando-as com as que estão em vigor até 2016-05-31, que 
disponibilizamos no Sitio do STE para que se possa perceber o que está em causa, e concluímos:  
Códigos 16010 a 16350 – Imagiologia (TAC): reduções dos custos suportados pela ADSE entre -3,3% 
a -28,8%. O valor a pagar pelo beneficiário não tem qualquer redução. 
Códigos 18010 a 18050 – Imagiologia (RM): reduções para a ADSE entre -1,5% a -14,7%. Valor a 
pagar pelos beneficiários reduz entre 3% a 15%.  
Código 7501- Próteses Intra-operatórias, até 31 de Maio o valor é totalmente suportado pela ADSE; a 
partir de 1 de Junho, redução da comparticipação da ADSE que suporta 80%, passando a ser suportado 
pelo beneficiário 20% de um valor que desconhece e que pagará à cabeça,. 
Códigos 9211 e 92015 a 92069 – Cirurgia (onde se inclui, entre outros a operação a cataratas 92021 a 
92029), valores diferentes consoante os prestadores; 
Prestadores IPSS (nova tabela):  
Acréscimos: ADSE entre 11,6% e 290%; 
         Beneficiários entre 52,4% e 550%; 
Outros Prestadores: 
Acréscimos: ADSE 2% a 334,7%; 
         Beneficiários entre 69,9% e 624,4% 
Aos valores a pagar acresce 20% do valor da prótese intra-operatória quando for o caso. 
Enviámos, no passado dia 13, carta ao Ministro da Saúde solicitando uma reunião com caracter de 
urgência e onde referimos: 
 “as tabelas não foram objecto de negociação, ou sequer audição, com as associações representativas 

dos trabalhadores e aposentados que, em exclusivo, financiam a ADSE. 

Ora, é absolutamente irrazoável que se afaste do centro de decisão os únicos que contribuem para a 

totalidade da receita do sistema, adoptando medidas que lhes são prejudicais. 
Aumenta a nossa surpresa quando verificamos, que em relação a outros agentes económicos da área 

da saúde com os quais o Governo assinou, em 26 de Fevereiro de 2016, um acordo que garante “um 

quadro de previsibilidade e estabilidade das políticas públicas e sustentabilidade dos agentes do 

sector”, no período entre 2016 e o final de 2018. 
O processo que foi seguido com os que pagam a ADSE foi diametralmente oposto. Estes pagam mas 

não contam! 
Face ao exposto, solicitamos a V. Exa. o agendamento urgente de uma reunião.” 
O Director-Geral da ADSE convidou o STE para uma reunião informativa sobre as alterações e os 
impactos nos beneficiários, que se realizou no dia 17, e da qual vos daremos nota no próximo número.   

ADSE  
A ÁRVORE DAS PATACAS 
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Dinheiro da Segurança Social 
reabilita casas 
Fonte: Correio da Manhã, 5 de abril 
A reabilitação é ou não um bom 

negócio para pagar pensões?      
Fonte: jornal i, 7 de abril 
 

Com o objetivo de dinamizar a construção civil e o 
mercado de arrendamento, o Governo anunciou o 
investimento de 1,4 mil milhões de euros para 
recuperação de património público e aquisição de 
património privado para reabilitação urbana. Esse 
investimento será canalizado através do FESS – 
Fundo de Estabilização da Segurança Social, sim, 
essa “bolsa de oxigénio que garante o pagamento 
de pensões caso o sistema previdencial falhe.” 
O Correio da Manhã revela um pouco mais sobre o 
FESS: “ Tem de ser constituído, pelo menos em 
metade, por dívida pública (…) Em 2013, o valor 
que o Fundo tinha em carteira - 11.699 mil milhões 
de euros - valorizou 6,86% (…) e há dois anos 
tinha capacidade para pagar mais de um ano de 
pensões (…)”. 
O anúncio desta medida (inscrita no programa 
eleitoral do PS) ainda não suscitou o debate 
necessário e nem os argumentos à esquerda e à 
direita da governação parecem ser suficientemente 
consistentes. A nós parece-nos que, por si só, basta 
ter a memória viva quanto às últimas quatro 
décadas da história do setor da construção, do 
imobiliário e da habitação em Portugal para 
perceber o que acontece às economias que apostam 
o seu modelo de desenvolvimento neste setor de 
alto risco, e sobre o qual impendem, como muito 
bem fez notar Eduardo Oliveira e Silva, do jornal i, 
“todo o tipo de cambalachos financeiros e sérios 
problemas de qualidade (…)”    
Parece que existem por aí uns “estudos” que 
“garantem o retorno do investimento”, mas nós, 
que pertencemos ao grupo dos que contribuem 
para o Fundo, sabemos que em tempos de crise (da 
qual ainda não saímos), com índices de natalidade 
a continuarem baixos, e contando ainda com 
factores imprevisíveis, jogar com o dinheiro da 
Segurança Social (atualmente investido, na sua 
quase totalidade, na compra de dívida pública 
portuguesa) é mesmo muito arriscado. E não 
queremos ficar a pagar mais outro rombo 

financeiro nos próximos anos. Para mau já basta 
assim. 
 

Abate de carne sem veterinários  
(Fonte: Correio da Manhã, 12-04) 
 

A saúde pública é uma questão 
prioritária. Confrontando-se com um problema de 
falta de médicos veterinários para inspecionar o 
abate de carne em matadouros, pergunta-se o que 
anda a fazer o ministério da Agricultura para 
proteger a saúde dos consumidores? Avisa os 
produtores nacionais de carne, através da Direcção-
Geral de Alimentação e Veterinária, que face à 
“escassez de recursos humanos, as inspecções 
serão limitadas até serem contratados novos 
profissionais.”. Ou seja, de repente, o Ministério 
percebe que tem falta de médicos veterinários e 
envia um pedido de contratação ao ministério das 
Finanças, como se os procedimentos para a 
realização de concurso público de admissão de 
funcionários sejam concretizáveis em 24 horas!  
Em suma, chuta a responsabilidade da falta de 
médicos veterinários para o Ministério das 
Finanças mas garante que “a carne colocada no 
mercado está devidamente inspeccionada.”! Então 
em que ficamos? Há ou não falta de inspetores? A 
Federação Portuguesa das Associações de 
Suinicultores alerta os consumidores: sem 
inspetores sanitários em número suficiente 
escancaram-se as portas aos abates clandestinos.  
E assim vai a saúde pública e a defesa do 
consumidor em Portugal. 

 

Contribuintes recuperam só 14% 
da ajuda à banca desde 2008   
Fonte: Diário de Notícias, 12 de abril 
 

A situação da banca portuguesa é de tal forma 
grave que o primeiro-ministro veio manifestar a 
sua preocupação, em entrevista à imprensa, na qual 
revela que é necessário dar uma resposta urgente 
ao crédito malparado e que o Governo está a 
equacionar “um novo programa de assistência 
externo direcionado só para a banca” – um banco 
mau único - que passa naturalmente pela recetivi-
dade e resposta das instituições europeias.   
A recente história financeira portuguesa teve 
consequências desastrosas para a Administração 
Pública e para o Estado social, como bem 
demonstra o trabalho de análise do jornalista do 
DN (em linha com as análises económicas 
publicadas pelo STE em novembro e dezembro de 

Visto na imprensa 
em abril 
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2015) baseado no balanço preliminar do INE: “O 
custo líquido da crise bancária e financeira 
suportada pelos contribuintes desde 2008 (apenas 
em sede de défice público) vai em 12,5 mil 
milhões de euros (6,7% do PIB).” A taxa de 
recuperação desses créditos foi de 14% nos oito 
anos em análise mas em 2015 caiu para 7%! 
“Todos os anos, quase sem excepção, tem havido 
um caso (ou mais) que implode a execução 
orçamental. Normalmente é uma surpresa de final 
de ano. Em 2015 a bomba foi o Banif, cuja 
operação de resolução determinou um agravamen-
to do défice das administrações públicas (…) em 
1,4% do PIB. Não fosse isto e Portugal teria 
cumprido o Pacto de Estabilidade com 3%.”  
Em 2014 houve o colapso do BES e empréstimos 
perdidos no âmbito da ajuda ao BPN, quando já o 
BPN e o BPP tinham custado fortunas.” Fora da 
banca, houve custos importantes: financiamentos à 
SCTP [Sociedade de Transportes Colectivos do 
Porto, SA] e Carris, refere o INE. E, além destes, 
os custos públicos com a estabilidade têm sido 
alimentados pelas recapitalizações da CGD, o 
banco público usado para absorver os custos da 
nacionalização do BPN (…). E o contador continua 
ligado: em 2015 foram assumidos mais 674 
milhões de euros em empréstimos às sociedades 
‘par’ (que gerem os ativos problemáticos e o lixo 
financeiro herdado do BPN (…). Acrescente-se 
ainda “o custo não reconhecido (contingentes) com 
PPP [parcerias público-privadas]. Apesar dos 
valores monumentais pedidos aos portugueses em 
nome da estabilidade financeira, o problema não 
está resolvido.” (negritos nossos). 
Assim se explica para que serviu a austeridade. 

 

Economia paralela pagava cinco 
orçamentos da Saúde    
Fonte: Diário de Notícias, 13 de abril 
 

O Observatório de Economia e Gestão de Fraude 
da Faculdade de Economia da Universidade do 
Porto (OBEGEF) apoiou o seu estudo com base 
nos dados de 2013 para concluir que a “economia 
paralela em Portugal vale perto de 46 milhões de 
euros, mais de 26,81% do PIB.  
É o mesmo que dizer que quase cinco orçamentos 
destinados à Saúde circulam à margem do fisco. 
Já em curso o índice com dados relativos a 2015, 
“os primeiros resultados apontam para uma 
manutenção desses valores.”! 
A notícia dá nota que os dados do Observatório 

diferem dos do INE, “que calcula que a economia 
paralela represente 13% do PIB” já que estão 
incluídos dois indicadores (prostituição e tráfico de 
droga) que levam a essa redução considerável do 
peso da economia paralela.” 
A confirmarem-se os valores do Observatório, “a 
tributação da economia paralela seria suficiente 
para pagar cinco vezes os custos na área da Saúde 
– isenção do pagamento de taxas moderadoras ou 
abertura de novas Unidades de Saúde Familiar (um 
médico de família a cada português) (negritos 
nossos). 
Não ficamos por aqui. A notícia revela que 
“bastava que os níveis da economia paralela em 
Portugal caíssem para a média da OCDE 
(Organização para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Económico) que ronda os 16,4% do PIB 
para que o défice público baixasse para 2,5%, 
cumprindo o limite de 3% estabelecido pela 
Comissão Europeia.” 
O OBEGEF aponta “a carga fiscal elevada e a 
evolução do mercado de trabalho, em particular o 
aumento do desemprego como as razões que 
incentivam a economia paralela e o facto de os 
Estados ‘pactuarem’ com os paraísos fiscais”.  
Que o diga o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores dos Impostos (Entrevista jornal i, 13 
abril) 

 

Portugal com maior aumento da 
carga fiscal sobre salários    
Fonte: Público, 13 de abril 
 

A imprensa do mês de abril está definitivamente 
centrada nas questões da fiscalidade, sobretudo 
depois de revelado o escândalo dos ‘Papéis do 
Panamá’. Com a publicação do relatório parcial 
de 2016 da OCDE ‘Impostos sobre os salários’, 
fica provado que apesar de em 2015 “não ter 
havido agravamento das taxas ou mudanças de 
escalões, nem por isso a pressão fiscal sobre as 
famílias diminuiu. Pelo contrário. A carga fiscal 
a que estão sujeitos os salários em Portugal foi a 
que mais se agravou no universo dos 34 países 
da OCDE. É o valor mais alto em 16 anos! E seja 
qual for o efeito da carga fiscal sobre outras 
variáveis – por ex. valores em função da 
composição do agregado familiar e do próprio 
nível salarial, lá está Portugal sempre acima da 
média no que toca a aguentar o peso desse 
“enorme aumento de impostos” decretado em 
2012. 
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O STE NO 1.º DE MAIO EM VISEU 



O STE festejou 1.º de Maio de 2016 em clima de paz social e de esperança no futuro. 

Medidas de uma austeridade cega que vinha do passado, que tinha como destinatários 

trabalhadores e pensionistas têm sido revertidas. 

Mas tal não deve fazer-nos esquecer que muito há ainda para fazer, muito há ainda 
por que lutar. 

É tempo para relembrar as nossas preocupações e reivindicações. 

• Pelo horário das 35 horas semanais para todos os trabalhadores, sejam do 
sector público, sejam do privado; 

• Os números não enganam: Portugal é o 6º país da UE-28 onde se trabalham mais 

horas por semana, mas cai para a 20ª posição na produtividade (dados da Pordata); 

• Para lutar contra a precariedade; 

• Para que o descongelamento da progressão nas carreiras seja uma realidade e 

não esteja mais uma vez a ser adiado. 

Reafirmando o valor do diálogo social e da negociação coletiva na construção de 

compromissos mais abrangentes, e que não pode haver a tentação de levar para o plano 

político a discussão e tratamento de matérias que são obrigatoriamente de negociação 

sindical. 

É por um futuro melhor que nos batemos! 

É por isso que lutamos! 
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LEGISLAÇÃO - ABRIL 2016 
Dia 1 
L n.º 8/16 – Procede à 10.ª 
alteração do Código do Trabalho, 
r e s t a b e l e c e n d o  o s  f e r i a d o s 
nacionais 
P n.º 65/16 – Define a atualização 
anual das pensões e outras 
prestações sociais atribuídas pela 
S. Social, do regime de proteção 
social convergente atribuídas pela 
C G A e  p o r  i n c a p a c i d a d e 
permanente para o trabalho e por 
morte decorrentes de doença 
profissional, para o ano de 2016 
P n.º 67/16 – Define a idade 
normal de acesso à pensão de 
velhice do regime geral de S. 
Social em 2017 e o fator de 
sustentabilidade para 2016 
Dia 4 
L n.º 11/16 – Reposição dos 
complementos de pensão no setor 
público empresarial 
Dia 5 
RAR n.º 59/16 – Recomenda ao 
Governo uma avaliação rigorosa 
do impacto do novo Regulamento 
da Caixa de Previdência dos 
Advogados e Solicitadores 
Dia 11 
RCM n.º 21/16 – Define os 
princípios orientadores para a 

implementação de uma Política 
Nacional de Ciência Aberta 
RCM n.º 23/16 – Cria o programa 
Nacional de Promoção do Sucesso 
Escolar 
Dia 13 
DL n.º 18/16 – Estabelece normas 
de execução do Orçamento do 
estado para 2016 
Dia 14 
P n.º 87/16 – Determina a extensão 
do contrato coletivo de trabalho 
entre a CNIS e a Federação 
Nacional dos Sindicatos dos 
Trabalhadores em funções públicas 
e sociais 
DRR n.º 12/16/M – Aprova a 
orgânica da Direção regional dos 
A s s u n t o s  E u r o p e u s  e  d a 
Cooperação Externa 
Dia 15 
RAR n.º 62/16 – Constituição de 
uma comissão eventual  para o 
reforço da t ransparência no 
exercício de funções públicas 
DL n.º 19/16 – Procede à revisão 
d a  ca r r e i r a  de  t é cn i co  d e 
ambulância de emergência do 
INEM, IP, e cria e define o regime 
da carreira especial de técnico de 
emergência pré-hospitalar 
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No caso português o impulso municipalista dá-
se por necessidade de afirmação da autoridade 
régia face ao domínio feudal vigente. Tal 
sucedeu através da introdução das inquirições, 
confirmações, leis de desamortização ou leis do 
beneplácito régio e através dos forais consti-
tuintes dos primórdios do direito municipal. As 
Assembleias de homens-bons persistiram até às 
Ordenações Afonsinas e Manuelinas que 
vieram concentrar a gestão territorial nos juízes 
de fora e nos corregedores até ao constituciona-
lismo monárquico. No século XIX, Miguelistas 
e liberais impuseram aos Municípios soluções 
ora centralizadoras, ora descentralizadoras, 
como as formuladas no Código Administrativo, 
de Passos Manuel. 
Durante a I República assiste-se de novo a 
oscilações no modelo organizativo e político no 
espaço municipal. O projecto de Código 
Administrativo de António José de Almeida 
apesar de aprovado na Câmara dos Deputados 
nunca passou do Senado, constituindo tal uma 
atrofia ao municipalismo. 
Durante o período do Estado Novo, através do 
Código Administrativo de 1940, de Marcelo 
Caetano, assistiu-se à centralização pelo 
esvaziamento do poder dos municípios, a 
apertada tutela e ao financiamento destes por 
subsídios e comparticipações. 
Com a implantação do regime democrático 
voltaram aos municípios, a descentralização, 
bem como as autonomias gestionária, 
financeira e administrativa. Os órgãos 
autárquicos passaram a ser eleitos.  
Paulo Bernardo e Sousa 
Coordenador do Secretariado 

Sectorial das Autarquias 
Locais do STE 

As Autarquias Locais, pela sua especificidade, 
no domínio das relações laborais e no âmbito 
da actuação e vivência municipalista, serão 
objecto de análise nas próximas edições. 
Procuraremos fazê-lo com os préstimos das 
perspectivas histórica, financeira, gestionária, 
funcional e jurídica.  
Apesar das razões históricas que possam 
assistir à criação e constituição de autarquias 
locais, importa referir que nem sempre as 
causas e os motivos para a sua criação 
obedeceram a critérios idênticos no espaço e no 
tempo. Antropologicamente, poderemos 
admitir que a existência destas resulta da 
própria genética humana, assentes no espírito 
gregário e autóctone humano, cujos indivíduos, 
desde os momentos pré-históricos, buscaram 
associar-se entre si para garantirem a própria 
sobrevivência no meio natural. É no período 
proto-histórico que se formaram os primeiros 
grupos sociais, surgindo por necessidade a 
repartição de funções familiares, sociais e 
colectivas. 
A antiguidade clássica caracterizou-se pela 
expansão imperial. Para manter a paz sobre as 
regiões conquistadas, organizaram-se as 
comunidades locais. Neste quadro surgem os 
«municipium» ou «municipia» romanos. Da 
romanização do território actualmente 
designado por Portugal no que ao municipalis-
mo concerne realça-se o Direito Romano como 
sendo a sua influência deixada pelo invasor. 
Durante o período de conquista e reconquista, 
as contantes oscilações de domínio muçulmano 
e cristão, particularmente entre o Douro e o 
Tejo, impeliram as populações a procurar 
organizar-se da forma que lhes era familiar, nas 
assembleias de matriz visigótica ou conventus 

publicus vicinorum. 
Espaço onde se discutiam e resolviam em 
comum os problemas das comunidades. 

Municipalismo 
Breve Perspectiva Histórica 
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SEDESEDESEDESEDE    
R. Braamcamp, 88 - 2º andar Dto. 

1269-111 LISBOA  
Telef.:  213 860 055  

Fax: 213 860 785 
Tlm.: 96 136 41 23/96 172 41 06 

correio eletrónico: ste@ste.pt 
PORTOPORTOPORTOPORTO    

R. da Alegria, 248 - 1º andar Esq.  
 4000-034  PORTO   

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

correio eletrónico: porto@ste.pt 
COIMBRA COIMBRA COIMBRA 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 
ÉVORAÉVORAÉVORAÉVORA    

Alcárcova de Baixo, 54 - Sala B 
7000-841 Évora 

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

correio eletrónico: evora@ste.pt 
ALGARVEALGARVEALGARVEALGARVE    

Edifício Ninho de Empresas 
Piso 2, Gab. 13-Estrada da Penha 

8000-489 FARO 
Tlm.: 92 549 40 67 

c. eletrónico: ste.algarve@gmail.com 
GUARDAGUARDAGUARDAGUARDA    

R. Almirante Gago Coutinho, 10 
1º andar - Sala J 
6300-GUARDA 

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

VISEUVISEUVISEUVISEU    
R. do Gonçalinho, 53 - Sala 6 

3500-137 VISEU 
c. eletrónico: ste.viseu@gmail.com 

Tlm.: 96 187 97 31 
AÇORESAÇORESAÇORESAÇORES    

R. do Rego, 24 - 1º andar 
9700-161 ANGRA DO HEROISMO  

Telef.e Fax: 295 217 079 
c. eletrónico: steacores@post.com 

MADEIRAMADEIRAMADEIRAMADEIRA    
R. Câmara Pestana, 6  

1º andar - Sala D 
9050-017 FUNCHAL   

Telef. e Fax: 291 241 638 
 

Diretora 
Maria Beatriz Almeida 

 
Periodicidade: Mensal 

SINDICATO DOS QUADROS SINDICATO DOS QUADROS SINDICATO DOS QUADROS SINDICATO DOS QUADROS 

TÉCNICOS DO ESTADO E TÉCNICOS DO ESTADO E TÉCNICOS DO ESTADO E TÉCNICOS DO ESTADO E 

ENTIDADES COM FINS PÚBLICOSENTIDADES COM FINS PÚBLICOSENTIDADES COM FINS PÚBLICOSENTIDADES COM FINS PÚBLICOS    

Com alojamento, alimentação, atividades 
lúdico-desportivas, acompanhamento de 
monitor e seguro de acidentes pessoais e 
responsabilidade civil, tudo incluído. 
 

Os mais pequenos também merecem umas 
férias! 
 

Aproveite as vantagens de sócio e faça já a 
sua reserva! 
 

www.diver.com.pt // saravieira@diver.com.pt // 
962616746 

STE -  PROTOCOLOS 
Campos de Férias DiverLanhoso  
– Verão 2016 

Classificada como Monumento Nacional, a Muralha 
de D. Dinis é uma construção medieval que nos 
leva numa viagem no tempo, percorrendo mais de 
1000 anos da história de Lisboa.  
O achado pode ser apreciado e 
compreendido no Núcleo de 
Interpretação que expõe artefactos 
arqueológicos de vários períodos, 
indispensáveis para conhecer o 
passado da cidade. 
A exposição inicia-se na cripta da antiga Igreja de S. Julião e convida a 
descobrir objetos, sons e imagens que caraterizavam os areais do Tejo nos 
períodos romano, medieval e moderno. 
O Núcleo de Interpretação da Muralha de D. Dinis tem por missão 
assegurar a salvaguarda dos achados, o estudo da coleção, a divulgação e a 
acessibilidade a todos os visitantes. 
FONTE: http://www.museudodinheiro.pt/patrimonio/2/muralha-d-dinis 
Morada: R. do Comércio 148, 1100-150 Lisboa (antiga Igreja de S. Julião) 
Dia da visita: 1 de julho (sexta) às 15 horas 
Visita Guiada: gratuita 
N.º Máximo de Participantes: 25 (ordem inscrição) 
Encontro: junto à entrada do Museu do Dinheiro (antiga Igreja de S. 
Julião) (15 minutos antes) 

Inscreva-se até dia 28 de junho 

S T E  -  P A S S E I O S  
MURALHA DE D. DINIS - 1 DE JULHO 

Nós vamos!!!! 


