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I N F O Q U A D R O S  

OS SÓCIOS MANIFESTARAM  

A SUA VONTADE 

Colega, 

No dia 6 de abril de 2017, o STE fez o convite aos seus associados para que manifestassem 

a sua vontade, pronunciando-se sobre a realização de greve no dia 26 de maio. 

Os nossos associados pronunciaram-se, dando excelentes contributos, e a maioria manifes-

tou a sua vontade de esgotar a via negocial. 

A este propósito, referimos que no passado dia 5 de maio de 2017, o STE assinou com o 

Governo um Acordo para a negociação coletiva geral em 2017, de que informamos os 

associados em comunicado no mesmo dia.  

Como dissemos, o Acordo é ambicioso. 

Vamos aguardar que o processo negocial se inicie e que dele resulte a dignificação do 

exercício de funções públicas e a melhoria das condições de vida dos trabalhadores da 

Administração Pública.  

O STE respeita a vontade da maioria. 

 

A Direção. 

    

INFORMAÇÃO RÁPIDA AOS SÓCIOS 
 

ATUALIZE:  
 

 

 
 

 
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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Do apoio público a bancos privados, ao longo da última 
década, com influência determinante nos défices 
públicos, destacam-se: 
•a transferência de capital efetuada pelo Fundo de 
Resolução no Novo Banco (Ex-BES) no montante de 
4.900 milhões de € em 2014 (2,8% do PIB), resultando 
num défice público de 7,2% do PIB nesse ano; 
•e, a operação extraordinária de resolução do BANIF, 
a qual inclui a injeção de capital no montante de 2.460 
milhões de euros em 2015 (1,4% do PIB), culminando 
num défice público de 4,4% do PIB; 
•Estas duas intervenções (7.360 milhões de €) 
representaram 57% do total das ajudas registadas 
desde 2008.  

Apoios ao Setor Financeiro somaram quase 13 mil 
milhões de euros de 2008 a 2016 (7,0% do PIB) 
De 2008 a 2016, a totalidade das medidas de apoio 
ao setor bancário em Portugal e contabilizadas nos 
défices dos respetivos anos foi de 12.896 milhões 
de euros em termos líquidos acumulados (7,0% do 
PIB de 2016) (Gráfico 1).  
Comparando as ajudas públicas ao setor bancário 
face aos restantes países da União Europeia, em 
termos acumulados e, entre 2007 e 2015, Portugal 
encontra-se situado no 6º mais elevado em termos 
de montante e, no 5º mais alto em termos de peso 
no PIB.  

APOIOS PÚBLICOS À BANCA  

EM PORTUGAL - UM DOS MAIS ELEVADOS DA UE 

2016, o valor mais elevado desde 2008 e, ficou 
muito aquém dos juros entretanto cobrados nesse 
ano (126 milhões de €, o mais baixo valor desde 
2012).  
Assim, o rácio que mede os juros recebidos 
face aos despendidos diminuiu para apenas 23% 
no ano de 2016, muito inferior ao indicador 
para o total acumulado entre 2008 e 2016 
(42%) (Gráficos 2 e 3).  

Em parte devido ao adiamento da recapitalização 
da CGD, o montante das ajudas líquidas ao setor 
financeiro em 2016, de 380 milhões de €, ficou 
abaixo do registado desde 2010 (0,2% do PIB) e 
representou sobretudo encargos com juros, 
correspondendo à despesa de intervenções 
realizadas em anos anteriores.  
No entanto, a despesa do Estado em juros com o 
setor bancário (553 milhões de €) atingiu, em 

Apoios ao Setor Financeiro somaram quase 13 mil milhões de euros 

de 2008 a 2016 (7,0% do PIB) 

Gráfico 1 – Impacto das Ajudas Públicas na Banca no Saldo Orçamental   
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perfazendo um total de 3.495 milhões de € (600 + 
2.895) e equivalente a 1,9% do PIB de 2016.  
Convém assinalar que para 2017, está previsto um 
novo aumento de concessão de empréstimos do Estado 
às sociedades que têm a gestão da carteira de 
créditos do Ex-BPN num montante de 561 milhões de 
€ (+120 milhões em relação a 2016) e representando 
um crescimento homólogo de 27% (+8% em 2016). 
Por outro lado, a saga do BPN poderá não desaparecer 
tão cedo, até porque segundo o Tribunal de Contas (no 
seu parecer à CGE de 2015), o Estado poderá vir a 
suportar, no futuro, os encargos relativos aos capitais 
próprios negativos das 3 sociedades que gerem os 
ativos tóxicos do BPN (de 2.200 milhões de €, no final 
de 2015). E, ainda, se acionarmos todas as garantias 
avaliadas (3 mil milhões de €, em meados de 2016) no 
caso do Estado deixar de conceder empréstimos, 
então o custo global do BPN suportado pelo Estado e 
portugueses poderá ser superior a 8 mil milhões de €.         

As medidas destinadas a apoiar o setor bancário em 
Portugal prejudicaram severamente as contas públicas 
do país nos últimos anos.  
Estas foram executadas ao abrigo do Programa de 
Recapitalização da Banca (de 12 mil milhões de €) e 
relacionaram-se com a recapitalização de vários 
bancos privados, sob a forma de aumento de capital, 
de subscrição pelo Estado de instrumentos de capital 
elegível (CoCos) e, através da concessão de 
empréstimos do Estado, respetivamente detalhadas 
no Quadro 1.  
Os custos do BPN ao erário público parecem não 
terminar, aumentando ano após ano! 
Com efeito, o BPN e as sociedades veículos desse 
banco (Parvalorem; Parup’s e Parparticipadas têm 
vindo a beneficiar de elevados apoios financeiros do 
Estado sob a forma de recapitalização do banco em 
2011 (600 milhões de €) e de empréstimos 
consecutivos concedidos entre 2012 e 2016, 

Gráfico 2 - Juros pagos e recebidos do Estado das 
Ajudas ao Setor Bancário (Em milhões de euros) 

Gráfico 3 – Rácio dos Juros cobrados face aos 
gastos pelo Estado no Setor Bancário 
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Fonte: INE.   

 

Quadro 1 – Detalhe do Esforço Financeiro bruto do Estado com a Banca (Em milhões de euros) 
Total Acumulado

2011-2016
Empréstimos médio e longo prazo 0 1033 510 4402 898 442 7284
      Sociedades veículos BPN 1033 510 502 409 442 2895
              PARUP's 286 283 177 84 92 922
              PARVALOREM 747 227 325 285 334 1918
              PARPARTICIPADAS 40 16 56
      Fundo de Resolução (Novo Banco) 3900 3900
      Fundo de Resolução 489 489
Dotações de capital 600 750 700 100 1768 0 3918
      BPN (Recapitalização) 600 600

      Caixa Geral de Depósitos 750 750

      Banif  - Aumento de capital 700 700

      Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) 100 100

      Instituições de Crédito (BANIF) 1768 1768
Iniciativa p/ reforço estabilidade financeira 0 5400 400 0 0 0 5800
      Banif  - instrumentos de capital contingente (CoCos) 400 400
      BCP - instrumentos de capital contingente (CoCos) 3000 3000
      BPI - instrumentos de capital contingente (CoCos) 1500 1500

      CGD - instrumentos de capital contingente (CoCos) 900 900

TOTAL 600 7183 1610 4502 2666 442 17002

2011Ativos Financeiros (Despesa) 2012 2013 2014 2015 2016

 
Fontes: UTAO (Execução Orçamental de 2013 e 2014 em contabilidade pública); Síntese de 
Execução Orçamental da DGO de 2015/2016 e Relatórios da DGTF do MF do Setor Empresarial do Estado de 
2012/13.     
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mecanismo de capital contingente previsto no 
contrato de venda do NB garante que o fundo norte
-americano não assumirá sozinho as perdas que 
venham a ser geradas por esses ativos. De facto, a 
nova intervenção a dar-se pelo Fundo de Resolução 
(até 3.890 milhões de € acima referida) correspon-
de a um peso muito elevado da totalidade dos ativos 
considerados problemáticos do NB (9.000 milhões 
de €), isto é, de 43%. 
Para além disso, as novas injeções de capital a 
serem feitas pelo Fundo de Resolução no NB, 
mediante empréstimos concedidos pelo Estado, só 
serão reembolsados a partir de 2046, data limite 
para o reembolso dos empréstimos contraídos em 
2014 e que serviram para assegurar a capitalização 
inicial do NB.      
Por outro lado, dificilmente o Fundo de Resolução 
irá tirar partido da sua participação no capital do 
NB; até porque só está prevista a obtenção de 
lucros desta instituição a partir de 2019. Da mesma 
forma, o Fundo de Resolução terá pouca capacidade 
em conseguir travar negócios envolvendo ativos 
problemáticos que considere prejudiciais, visto que 
nem sequer estará presente no Conselho de 
Administração do NB.   
Finalmente, antes da concretização do aumento de 
capital da Lone Star, terá que existir uma troca de 
dívida de 500 milhões de € por parte dos obrigacio-
nistas do NB, destinada a permitir o ganho de uma 
folga de solidez, operação que parece não estar 
ainda devidamente assegurada.       
Conclusão 
Foram os apoios públicos ao setor da banca em 
Portugal ao longo da última década que aumentaram 
a despesa pública. Esses gastos provocaram um 
agravamento significativo nos desequilíbrios 
orçamentais que culminou na aplicação de medidas 
gravosas para os trabalhadores em geral, e muito 
em particular para os da Administração Pública e 
para os pensionistas. Medidas essas, que nos 
conduziram e conduzem ao empobrecimento 
generalizado das pessoas e da economia em geral. 

I N F O Q U A D R O S  

Surgem novos riscos com a recapitalização da CGD 

Relativamente ao apoio financeiro do Estado 
destinado à CGD, este somou 1.650 milhões de € em 
2012 (1,0% do PIB) através de um aumento de 
capital (750) e de subscrição de instrumentos de 
capitais elegíveis (CoCos) no montante de 900 
milhões de €, não devolvidos ao Estado.  
E existem alguns riscos relacionados com a 
possibilidade da nova recapitalização da CGD 
implicar o registo, no saldo global da AP em 2017, 
dos prejuízos consecutivos realizados pelo banco 
após a capitalização de 2012, equivalentes a um 
total de quase 3 mil milhões de €, em termos 
acumulados entre 2013 e 2016 (cerca de 1,5% do 
PIB).  
Se tal vier a acontecer, o défice global da AP em 
2017, inicialmente previsto situar-se em 1,6% do 
PIB, subiria para 3,1%, podendo colocar problemas 
para a saída de Portugal do procedimento de défice 
excessivo (situação que nos mantemos desde 2009) 
(Quadro 2.).  
Forte desequilíbrio na partilha de riscos da venda 
de ativos problemáticos do Novo Banco (NB) 
O contrato recentemente anunciado sobre a venda 
de 75% do capital do NB a Lone Star (fundo norte-
americano), mantendo-se 25% no Fundo de 
Resolução assume as perdas que o Estado teve com 
a operação de resolução do Ex-BES de 2014 e 
comporta alguns riscos futuros para os cofres 
públicos. 
O NB foi «vendido» pelo Fundo de Resolução por 
zero à Lone Star, a qual vai injetar mil milhões de € 
no aumento de capital desta instituição bancária 
(em duas fases) mediante algumas condições. No 
negócio, o Fundo de Resolução perdeu 4.900 milhões 
de € até ao momento atual, podendo ainda ter de 
fazer novas injeções de capital, através do Estado, 
que podem estas chegar até 3.890 milhões de €, nos 
próximos 8 anos até 2025.  
A partilha de riscos da venda de ativos problemáti-
cos do NB entre a Lone Star e o Fundo de Resolução 
parece estar muito desequilibrada, dado que o 

Quadro 2 – Saldo Global e Dívida Pública das Administrações Públicas  
2010 2014 2015 2016 2017

Diferença VH

Total despesa pública 93237 89598 86739 83421 87168 -9816 -10,5%

Despesa primária 87969 81115 78548 75585 78871 -12384 -14,1%

Juros da Dívida Pública 5268 8483 8191 7836 8297 2568 48,7%

Saldo orçamental -20100 -12402 -7826 -3807 -3018 16293 -81,1%

Saldo orçamental primário -14832 -3919 365 4029 5279 18861 -127,2%

Dívida pública 173062 226031 231540 241061 244811 67999 39,3%

PIB nominal 179930 173079 179504 184931 190464 5001 2,8%

2016-2010

milhões de €

 
                 Fonte: INE até 2016. Saldo Primário (exclui juros). P/2017, previsão do MF. 
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O Serviço Nacional de Saúde – SNS pretende 
disponibilizar cada vez mais serviços online. A 
próxima etapa será a criação do boletim de vaci-
nas electrónico e permitir também que as cre-
denciais e análises possam ser digitais. Este pas-
so ainda não foi dado porque os computadores de 
muitos centros de saúde estão obsoletos, pelo 
que terão de ser substituídos. Numa unidade 
Local de Saúde do Alto Minho está em testada 
uma experiência no que diz respeito ao avio dos 
medicamentos. O farmacêutico, em caso de dúvi-
da ou dificuldade poderá enviar mensagem ao 
médico que os prescreveu mas para que funcione 
em todos os Centros de Saúde, é necessário 
«garantir um orçamento de oito milhões de 
euros para renovar as redes locais dos centros 
de saúde, permitindo que as várias unidades 
fiquem unidas e que os dados sejam partilha-
dos». 
(Fonte: Público, 04-04) 
 

Câmaras vão admitir precários  

Os precários a exercer funções de 
carácter permanente vão ter o mesmo 

tratamento daqueles que estão na Administração 
Central. O ministro-adjunto, Eduardo Cabrita 
afirmou que «as pessoas serão admitidas até ao 
final do ano». 
(Fonte: Negócios, 05-04) 
 

Provedor de Justiça quer que todas 

as licenças parentais obrigatórias 

sejam subsidiadas  

Na sequência de uma queixa de um pai apresen-
tada ao Provedor de Justiça, que se viu obrigado 
a gozar a licença por nascimento de seu filho 
mas que estava a trabalhar há menos de 6 
meses, pelo que não cumpria os requisitos para 
requerer o subsídio à segurança social e se viu 
privado de qualquer rendimento e impedido de 
trabalhar, o provedor «defende que todas as 
licenças de parentalidade obrigatórias por lei 

«Portugal foi o destino de valiosas 

operações»   

Um estudo da autoria de Ivana Casaburi, 
«Chinese Investment Trends in Europe» revela 
que Portugal é o país europeu com mais investi-
mento chinês, seguindo-se-lhe a Irlanda. «A Chi-
na continua a implementar uma estratégia ambi-
ciosa e decidida de expansão, com o objectivo de 
liderar um grande número de sectores. E está 
focada em adquirir tecnologia, conhecimento e 
especialização no estrangeiro para acelerar o 
seu processo de transformação económica e 
objectivo de liderança». 
(Fonte: Público, 03-04) 

 
Portugal gastou 13 mil milhões a aju-

dar bancos   

O Instituto Nacional de Estatística-
INE, apurou que os portugueses já suportaram 
um custo líquido de 12,9 milhões de euros, com a 
ajuda a banca e ao sector financeiro, o equiva-
lente a 75 do PIB « (a preços de 2016) entre 
2007 e final do ano passado». A estes custos 
ainda há a acrescentar a venda do Novo Banco e 
a recapitalização da CGD. Resta-nos, a favor das 
contas públicas, a devolução da garantia presta-
da ao BPI. «De acordo com o Eurostat, Portugal 
perde muito mais dinheiro do que a maioria dos 
outros países por causa dos juros, por exemplo. 
As ajudas ao sector financeiro implicam a dispo-
nibilização pelo Estado de vários instrumentos» 
- nacionalização, injecções de capital puro ou 
empréstimos, prestação de garantias simples, 
entre outras. «Mas o reverso da medalha diz o 
Eurostat, é que o custo final em que os contri-
buintes incorreram por causa de todas estas 
ajudas prestadas foi ainda maior. Em juros não 
compensou.  
(Fonte: Diário Notícias, 04-04) 

 
Boletins de vacinas e credenciais de 

exames vão passar a ser digitais  

Visto na Imprensa - Abril de 2017 
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Serviços mais poupados vão ter 

bónus salarial   

Um estudo da Organização para a 
Cooperação e desenvolvimento Económico 
(OCDE) conclui que «depois da crise financeira 
mundial muitos países começaram a testar for-
mas de fazer mais com menos, nomeadamente, 
através do aumento da eficiência dos serviços 
públicos e na forma de compensar os funcioná-
rios públicos.  
Assim, o Governo, com base nesta experiência 
começar este ano a introdução de bónus salariais 
aos trabalhadores da Administração Pública 
«que ajudem as equipas onde estão inseridos a 
alcançar metas de redução da despesa». As 
regras serão definidas através de Portaria. 
(Fonte: Negócios, 27-04) 

 

Fisco está a arrecadar 100 milhões 

por dia   

O Estado está a arrecadar cerca de 100 
milhões de euros por dia e m impostos. «Segundo 
os números da execução orçamental do mês de 
março divulgados ontem, o défice ficou nos 358 
milhões (melhor em 290 milhões face ao período 
homólogo de 2016)». A receita subiu 1,9% e a que 
mais se destaca é o IV «que, com um crescimento 
de 3,6%, reflecte o bom comportamento da econo-
mia». 
(Fonte: Correio, 27-04) 

 

Fundo europeus geram o «melhor» 

défice dos últimos quatro anos  

No primeiro trimestre deste ano, o défice terá 
registado o «melhor valor dos últimos quatro anos. 
Para a obtenção deste resultado muito contribuí-
ram os fundos europeus que entraram na rubrica 
das receitas «outras receitas correntes». Caso não 
tivesse acontecido o encaixe desta receita, o défi-
ce «teria ficado quase igual ao do mesmo período 
do ano passado». Segundo os dados da execução 
orçamental, divulgados pelo Ministério das Finan-
ças «essa receita está a ser canalizada em forma 
de subsídios para as escolas e para formação pro-
fissional». 

sejam integralmente subsidiadas, independente-
mente do tempo de descontos que as precedem». 
O Provedor fez chegar a sugestão de alteração à 
lei à Secretária de Estado da Segurança Social.  
(Fonte: Público, 05-04) 
 

Pedofilia. Substituição de juízes por 

psicólogos gera críticas   

No Porto está a aplicar-se há dois 
anos um projecto-piloto «no qual quem faz as 
perguntas às crianças são psicólogos forenses, e 
não juízes». Neste conceito «um psicólogo 
forense faz a entrevista à criança e do outro 
lado de um vidro unidireccional encontram-se o 
juiz de instrução, o magistrado do Ministério 
Público e os advogados». Esta abordagem tem 
algumas vozes discordantes por considerarem 
que há uma «substituição de juízes por psicólo-
gos na recolha de declarações para memória 
futura». 
(Fonte: i, 11-04) 
 

Promover actividade física para 

reduzir morte precoce  

A Direção-Geral da Saúde assinou um 
Protocolo com a faculdade de Motricidade 
Humana da Universidade de Lisboa e a Federa-
ção de Futebol, tendo em vista o alargamento do 
Programa Eurofit, programa financiado pela 
Comunidade Europeia para a promoção da activi-
dade física. «Todos os anos cerca de 21 mil por-
tugueses morrem antes de completar 70 anos 
(são 20% de todas as mortes anuais no país) por 
causas exclusivamente ligadas ao estilo de vida, 
ao comportamento alimentar desequilibrado e à 
inactividade física». 
O Eurofit, testado nos três grandes clubes de 
futebol, em que «proporcionam aos seus adeptos 
a possibilidade de alterar os seus estilos de 
vida, permitindo-lhes nas suas instalações, e com 
o seu pessoal técnico, a participação em sessões 
de exercício físico para a prática do futebol». 
Agora irá poder ser estendido a todos os clubes 
que o pretendam.  
(Diário de Notícias, 12-04) 
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LEGISLAÇÃO - ABRIL 2017 
de Missão Portugal In 

Resolução da Assembleia da República n.º 67/2017 - 
Diário da República n.º 80/2017, Série I de 2017-04-
24106923188 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo que reforce as medidas para a 
prevenção da violência doméstica e a proteção e 
assistência às suas vítimas 

Resolução da Assembleia da República n.º 68/2017 - 
Diário da República n.º 80/2017, Série I de 2017-04-
24106923189 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo que dê continuidade ao 
processo de descentralização no âmbito da saúde, 
educação e cultura, através da celebração de contratos 
interadministrativos 

Resolução da Assembleia da República n.º 69/2017 - 
Diário da República n.º 80/2017, Série I de 2017-04-
24106923190 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo que crie centros de serviços 
partilhados e valor acrescentado ao nível das entidades 
intermunicipais 

Resolução da Assembleia da República n.º 70/2017 - 
Diário da República n.º 80/2017, Série I de 2017-04-
24106923191 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo a avaliação e valorização da 
formação profissional para as pessoas com deficiência 

Resolução da Assembleia da República n.º 71/2017 - 
Diário da República n.º 80/2017, Série I de 2017-04-
24106923192 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo a aquisição de viaturas para 
prestação de cuidados ao domicílio no âmbito dos 
cuidados de saúde primários 

Resolução da Assembleia da República n.º 72/2017 - 
Diário da República n.º 80/2017, Série I de 2017-04-
24106923193 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo que elabore um plano de 
emergência radiológico para acidentes nucleares 
transfronteiriços 

Resolução da Assembleia da República n.º 73/2017 - 
Diário da República n.º 81/2017, Série I de 2017-04-
26106923273 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo a reorganização e prestação 
dos serviços de atendimento da Administração Pública 

Decreto-Lei n.º 44/2017 - Diário da República n.º 

Decreto do Presidente da República n.º 31/2017 - 
Diário da República n.º 66/2017, Série I de 2017-04-
03106804118 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
Ratifica o Protocolo que altera a Convenção entre 
Portugal e a França para evitar a dupla tributação e 
estabelecer regras de assistência administrativa 
recíproca em matéria de impostos sobre o rendimento 
(assinada em 14 de janeiro de 1971), assinado em 25 
de agosto de 2016 

Resolução da Assembleia da República n.º 58/2017 - 
Diário da República n.º 66/2017, Série I de 2017-04-
03106804119 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Aprova o Protocolo que altera a Convenção entre 
Portugal e a França para evitar a dupla tributação e 
estabelecer regras de assistência administrativa 
recíproca em matéria de impostos sobre o rendimento 
(assinada em 14 de janeiro de 1971), assinado em 25 
de agosto de 2016 

Resolução da Assembleia da República n.º 59/2017 - 
Diário da República n.º 66/2017, Série I de 2017-04-
03106804120 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo a reposição urgente da 
mobilidade ferroviária no Ramal da Lousã 

Resolução da Assembleia da República n.º 60/2017 - 
Diário da República n.º 66/2017, Série I de 2017-04-
03106804121 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo a reposição, modernização e 
eletrificação do Ramal da Lousã 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2017 - 
Diário da República n.º 68/2017, Série I de 2017-04-
05106829417 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Autoriza a despesa relativa à promoção, gestão e 
execução do Programa Empreende Já - Rede de 
Perceção e Gestão de Negócios 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2017 - 
Diário da República n.º 77/2017, Série I de 2017-04-
19106896737 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Aprova medidas tendentes à redução do consumo de 
papel e demais consumíveis de impressão na Adminis-
tração Pública 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2017 - 
Diário da República n.º 77/2017, Série I de 2017-04-
19106896738 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Cria uma estrutura temporária designada por Estrutura 
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78/2017, Série I de 2017-04-20106901297 
SAÚDE 
Altera o Sistema Integrado de Gestão do Acesso dos 
utentes dos serviços de saúde 

Declaração de Retificação n.º 12/2017 - Diário da 
República n.º 72/2017, Série I de 2017-04-
11106861723 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - 
SECRETARIA-GERAL 
Retifica o Decreto-Lei n.º 19/2017, de 14 de fevereiro, 
das Finanças, que estabelece um sistema eletrónico de 
comunicação dos dados dos viajantes e das respetivas 
aquisições que pretendam beneficiar da isenção de 
imposto sobre o valor acrescentado nas compras 
realizadas em Portugal, no uso da autorização legislativa 
concedida pelo artigo 151.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 
de março, publicado no Diário da República, 1.ª série, 
n.º 32, de 14 de fevereiro de 2017 

Decreto-Lei n.º 41/2017 - Diário da República n.º 
68/2017, Série I de 2017-04-05106829419 
JUSTIÇA 
Procede à criação do Julgado de Paz do Oeste 

Lei n.º 11/2017 - Diário da República n.º 75/2017, 
Série I de 2017-04-17106886578 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Estabelece a obrigatoriedade de existência de opção 
vegetariana nas ementas das cantinas e refeitórios 
públicos 

Portaria n.º 128/2017 - Diário da República n.º 
68/2017, Série I de 2017-04-05106829418 
FINANÇAS 
Estabelece a estratégia de disseminação e implementa-
ção do SNC-AP 

Portaria n.º 131/2017 - Diário da República n.º 
70/2017, Série I de 2017-04-07106844789 
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 
SOCIAL 
Portaria que regula a criação da medida de Estágios 
Profissionais, que consiste no apoio à inserção de 
jovens no mercado de trabalho ou à reconversão 
profissional de desempregados 

Portaria n.º 83/2017 - Diário da República n.º 72/2017, 
Série II de 2017-04-11 106867747 
Presidência do Conselho de Ministros e Finanças - 
Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e da 
Modernização Administrativa e do Secretário de 
Estado do Orçamento 
Procede ao reescalonamento dos encargos plurianuais, 
relativos ao contrato de aquisição de serviços de 
comunicações móveis de suporte ao envio de mensa-
gens através da Gateway de SMS da Administração 
Pública 

Portaria n.º 141/2017 - Diário da República n.º 
76/2017, Série I de 2017-04-18106886613 
SAÚDE 

Determina que os medicamentos destinados ao 
tratamento de doentes com artrite reumatoide, artrite 
idiopática juvenil, artrite psoriática e espondiloartrites 
podem beneficiar de um regime excecional de 
comparticipação a 100 %. É revogado o Despacho n.º 
14123/2009 

Despacho n.º 3322/2017 - Diário da República n.º 
78/2017, Série II de 2017-04-20 106900975 
Presidência do Conselho de Ministros e Planeamento 
e das Infraestruturas - Gabinetes dos Ministros 
Adjunto e do Planeamento e das Infraestruturas 
Cria um grupo de trabalho com a missão de assegurar o 
acompanhamento, monitorização e avaliação da 
implementação dos apoios ao investimento municipal 
atribuídos no âmbito do Portugal 2020, e de eventuais 
propostas de ajustamento de programas ou regulamen-
tos, num espírito de parceria entre o Governo e a 
Associação Nacional de Municípios Portugueses 
(ANMP) 

Despacho n.º 3363/2017 - Diário da República n.º 
79/2017, Série II de 2017-04-21 106904596 
Finanças - Gabinete do Ministro 
Despacho que define o valor hora da formação 
ministrada pelas entidades formadoras públicas 

Aviso n.º 3476/2017 - Diário da República n.º 67/2017, 
Série II de 2017-04-04 106816274 
Negócios Estrangeiros - Secretaria-Geral 
Taxas de câmbio na cobrança de emolumentos 
consulares a efetuar a partir de 1 de abril de 2017 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira n.º 10/2017/M - Diário da 
República n.º 70/2017, Série I de 2017-04-
07106844791 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
Recomenda ao Governo da República que assegure o 
fim da discriminação, pela companhia TAP, da Madeira 
e Porto Santo 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 149/2017 - 
Diário da República n.º 71/2017, Série I de 2017-04-
10106858894 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Pronuncia-se pela inconstitucionalidade da norma do 
artigo 13.º, n.º 2, do Decreto enviado ao Representante 
da República para a Região Autónoma da Madeira para 
assinatura como Decreto Legislativo Regional (Carreiras 
Especiais de Inspeção de Pescas e Agricultura da 
Região Autónoma da Madeira) 

Decreto Legislativo Regional n.º 3/2017/A - Diário da 
República n.º 74/2017, Série I de 2017-04-
13106874649 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano 
2017 



Página 10 

 
I N F O Q U A D R O S  

A calota polar dos funcionários públicos ou melhor ainda, dos 

contratados por tempo indeterminado 
 

A definição de calota polar assenta que nem uma luva a estes profissionais senão vejamos: 
É constituída por camadas de gelo acumuladas sobre a cabeça dos mesmos; 
O governo fez promessas que iria “descongelar” as progressões das carreiras; 
Mas o gelo não dá mostras de derreter e continua tudo na mesma…. 
Esperemos que por analogia com o fenómeno do aquecimento global a nossa calota se comece a derreter não a 
níveis alarmantes, mas a níveis acelerados para que não fiquemos todos numa situação de penúria e a aumentar 
as situações de “stress pós-traumático” devido ao facto de continuarmos a trabalhar enregelados… 
 
Sócio devidamente identificado 

A PALAVRA AOS ASSOCIADOS 

REGULARIZAÇÃO DE PRECÁRIOS 

- CANDIDATURA - 
 

1. Se é trabalhador com vínculo precário e (i) exerce funções na Administração Pública 

Direta/Indireta ou no Setor Empresarial do Estado ou (ii) tenha exercido funções em 

qualquer momento do período de 1 de janeiro de 2017 e 4 de maio de 2017, para a 

regularização da sua situação deve enviar o requerimento, previsto na Portaria n.º 

150/2017, no período de 11 de maio a 30 de junho de 2017. 

2. Para esse efeito, deve utilizar o modelo de formulário disponibilizado no site 

www.prevpap.gov.pt e aqui, podendo submetê-lo eletronicamente ou enviar em papel 

para a Comissão de Avaliação Bipartida da respetiva área governativa para o endereço 

indicado no referido formulário.   

3. Os associados do STE que já apresentaram o requerimento, deverão também preen-

cher o novo requerimento, previsto na Portaria n.º 150/2017. Caso optem por enviar 

em papel, podem anexar o 1.º requerimento com o carimbo da data de entrada no ser-

viço. 

4. Tudo o que for enviado às CAB, remeta cópia ao STE. 
 

A Direção 
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TRABALHADOR ESTUDANTE 

O JURISTA RESPONDE 
 

Desde 1 de Agosto de 2014 é aplicável aos trabalhadores-estudantes com vínculo de emprego público o regime 
jurídico de trabalhador-estudante previsto no Código de Trabalho – artigos 89.º a 96.º. 
Para beneficiar do estatuto de trabalhador-estudante, o trabalhador tem de frequentar qualquer nível de 
educação escolar, curso de pós-graduação, mestrado ou doutoramento em instituição de ensino, ou ainda curso 
de formação profissional ou programa de ocupação temporária de jovens com duração igual ou superior a seis 
meses, e comprovar perante o empregador a sua condição de estudante, apresentando ainda o horário das 
actividades educativas a frequentar. 
A manutenção do  estatuto de trabalhador-estudante está dependente de aproveitamento escolar no ano 
lectivo anterior, devendo para o efeito comprovar perante o empregador no final de cada ano lectivo o 
respectivo aproveitamento. 
De modo a permitir a deslocação para o estabelecimento de ensino e a frequência das aulas, o horário de 
trabalho a praticar pelo trabalhador-estudante deve ser ajustado, mas quando tal não seja possível o trabalha-
dor tem direito (sem perda de quaisquer outros direitos) a dispensa de trabalho com limite a seguir referido, 
contando sempre como prestação efectiva de trabalho: 

� 3 horas semanais (quando o período normal de trabalho semanal praticado for igual ou superior a 20 h e 
inferior a 30h); 

� 4 horas semanais (quando o período normal de trabalho semanal praticado for igual ou superior a 30 h e 
inferior a 34h); 

� 5 horas semanais (quando o período normal de trabalho semanal praticado for igual ou superior a 34 h e 
inferior a 38h); 

� 6 horas semanais (quando o período normal de trabalho semanal praticado for igual ou superior a 38h). 
A utilização da dispensa pode ser fraccionada ou ocorrer de uma só vez. 
O trabalhador-estudante tem ainda direito a faltar justificadamente: 
 – para prestar provas de avaliação, no dia da prova e no dia imediatamente anterior (neles se incluindo os dias 
de descanso semanal e feriados se houver coincidência), até ao limite de 4 dias por disciplina em cada ano 
lectivo, e no caso de pluralidade de provas a prestar no mesmo dia ou em dias consecutivos acrescem dias 
anteriores tantos quantos o número de provas; 
 – para as deslocações necessárias para prestar provas (na estrita medida das mesmas), sendo a retribuição 
limitada a 10 faltas por ano lectivo (independentemente do número de disciplinas). 
Constituem ainda direitos do trabalhador-estudante: 
 – a marcação do período de férias de acordo com as suas necessidades escolares, e neste âmbito ao gozo de 
até 15 dias de férias interpoladas; 
 – a licença sem retribuição até ao limite de 10 dias úteis por ano civil, seguidos ou interpolados. 
Cessa o direito a horário de trabalho ajustado ou dispensa de trabalho para frequência de aulas, e ainda os 
referidos direitos de marcação férias ou de licença, quando não haja aproveitamento escolar relativo ao ano 
em que ocorreu o benefício do direito, cessando os restantes direitos quando não haja aproveitamento escolar 
em 2 anos seguidos ou 3 interpolados. 

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    

 

 

 OBRAS EM FOCO 2017 

 
 

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 

PROGRAMA “OBRA EM FOCO” 
Arcanjo São Miguel 
Oficina ativa em Lisboa, 1765-90 
Museu Nacional de Arte Antiga 
Quarta-feira, 31 maio | 18h 
Entrada livre 
 
Fonte:   http://www.museudearteantiga.pt/obras-em-foco-2017/ 
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