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aposentem em 2018 e em 2019, antes da idade 

legal de acesso à pensão de velhice (a qual subiu 

para 66 anos de idade + 4 e 5 meses, nesses dois 

anos, respetivamente) também são penalizados 

por via de uma diminuição da pensão de 0,5% p/

mês (6%/ano) por cada ano que falte até chegar à 

idade legal. 

A 18 de janeiro último, a Portaria nº 25/2018 

veio confirmar o valor do corte no cálculo da 

pensão proveniente do fator de sustentabilidade 

a aplicar às reformas antecipadas para os aposen-

tados que se reformem em 2018, para -14,5% (-

13,88% em 2017).  

Para além deste corte, estes reformados que se 

MAIOR PENALIZAÇÃO  
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Nota: Os valores correspondentes ao período de antes da legislação de dezembro de 2013 correspondem aos 

cortes calculados segundo a fórmula antiga, a qual comparava a esperança de vida aos 65 anos de idade entre o 

ano que precedia a ida para a aposentação e o ano 2006. Estes valores aplicaram-se entre 2008 e 2013 para 

todas as pensões e também para o período entre 2014 e setembro de 2017 para as pensões por incapacidade 

quando estes pensionistas atingiam os 65 anos de idade, norma entretanto eliminada a partir de outubro de 

2017. A partir de 2014, o Decreto-Lei nº 167-E/2013 de 31 de dezembro alterou a fórmula de cálculo do fator 

de sustentabilidade, comparando a esperança de vida aos 65 anos entre o ano que precede a ida para a 

aposentação e o ano 2000, determinando cortes especialmente acentuados, apesar de se aplicarem apenas às 

reformas antecipadas.    

idade em 2008, para 66,5 em 2019), igualando, a 

partir de 2013, a da Segurança Social.  

Para além disso, em 2016, de entre os 22 países 

europeus, a idade legal de acesso à pensão de 

Como se pode observar nos Gráficos abaixo indica-

dos, o aumento da idade legal de acesso à pensão de 

velhice para os funcionários públicos em Portugal 

não tem cessado de aumentar (de 61,5 anos de 
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penalização das reformas antecipadas. Isto é, 

para 2018, o corte deste factor cairia para 

metade, isto é, de 7,8% (em vez dos atuais 

14,5%). 

Esta solução a ser consagrada poderia provocar 

um rejuvenescimento mais acentuado dos 

quadros da função pública. 

A reforma antecipada tem uma acumulação de 

dois cortes no cálculo da sua pensão (por via da 

idade e do factor de sustentabilidade), pelo que 

é urgente que se possa considerar o corte 

originado pelo factor de sustentabilidade 

aplicado antes de 2014, voltando à anterior 

fórmula de cálculo, permitindo atenuar a 

Idade Legal de Acesso à Pensão de Velhice (anos) 
Portugal (Funcionários Públicos) Alguns Países Europeus, em 2016 
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e com carreiras contributivas muito longas (de 46 e 

48 anos) e de alguns atenuantes para quem tem 65 

anos de idade e mais de 40 anos de contribuições, 

nada está previsto no OE-2018 qualquer outra 

medida concreta que despenalize outros casos de 

reformas antecipadas. 

velhice em Portugal é a mais elevada (66 anos + 2 

meses), bastante acima da média da OCDE (64 anos 

+ 3 meses).  

Apesar do Decreto-Lei nº 126-B/2017, de 6 de 

outubro, ter consagrado uma despenalização para 

algumas reformas antecipadas com 60 anos de idade 
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da Administração Pública em 2019 e defendeu que 

essa é uma questão a colocar-se na discussão do OE 

2019. Carlos César foi confrontado com declarações 

feitas por João Galamba, porta-voz socialista e do 

Ministro os negócios Estrangeiros, Augusto Santos 

Silva, em que afastavam qualquer aumento salarial 

para os trabalhadores da Administração pública. 
(Fonte: Público, 02-02) 

Governo e PS deixam em aberto 

aumentos no Estado  

Os partidos que viabilizam o Governo 

querem que os funcionários públicos tenham 

aumentos salariais no próximo ano. As declarações 

de João Galamba, Deputado e do Ministro dos 

Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva vêm 

no sentido contrário. No entanto o primeiro-

ministro e o ministro das Finanças optaram por 

deixar a porta aberta. António Costa, quando 

questionado disse que «falta um ano para chegar ao 

próximo» e que ainda falta «muito tempo para ver o 

que acontece 
(Fonte: Negócios, 02-02) 

Fim das comissões injustificadas  

A Deco quer acabar com as taxas 

cobradas pelos bancos mesmo quando não 

existe prestação de um serviço, como é o caso da 

manutenção das contas à ordem ou o pagamento dos 

créditos à habitação. Para isso procedeu à recolha 

de assinaturas, estando previsto o final do prazo no 

dia 8 mas que prolongou, após a CGD ter também 

subido as taxas. No final do dia 15 a petição 

«Comissões Fora» contava já com 20 378 assinatu-

ras que exigem que o Governo ou a Assembleia da 

República resolvam esta situação. 
(Fonte: Negócios, 02-02) 

Tribunal de Contas critica mudanças na 

Protecção Civil em 2017  

De acordo com o Relatório do Tribunal de 

Contas (TC), divulgado dia 5 de Fevereiro, existiram 

«procedimentos inadequados» da Autoridade 

Nacional da Proteção Civil (ANPC) e criticou ainda a 

«grande rotatividade» dos cargos de direcção. A 

nomeação de 30 comandantes distritais, entre 36, 

no espaço de quatro dias, revelou-se uma prática 

desadequada à gestão dos serviços. Estas nomea-

Novos reformados da função pública 

aumentaram 40,9%  

O número de novos reformados da CGA 

voltou a aumentar este ano, invertendo a situação 

do ano anterior. Este ano aposentaram-se 15 869, 

mais 3571 do que no ano passado. «No Plano de 

actividades da Caixa Geral de Aposentações para 

2018, este organismo espera atribuir 11 500 

pensões por velhice». Com a saída de trabalhadores 

para a aposentação e com a manutenção do entrave 

à contratação de novos trabalhadores levará à 

diminuição dos recursos humanos na Administração 

Pública. A própria CGA viu reduzidos os seus, por 

aposentação, em 39. «Helena Rodrigues, presidente 

do STE, sublinha que a tendência tem sido de 

aumento na idade média dos trabalhadores da 

administração pública pela que haverá mais pessoas 

a reunir condições para se reformar na idade legal 

para o fazer». 
(Fonte: Diário de Notícias, 01-02) 

Representantes dos doentes vão ajudar 

a rever Lei de bases da Saúde  

Foi publicado no DR de hoje, dia 2 de 

Fevereiro, a Comissão que vai estudar as alterações 

à Lei de Bases da Saúde. Esta Comissão, presidida 

por Maria de <belém Roseira, integra constituciona-

listas e juristas especializados em direito da saúde 

e ainda duas representantes de associações de 

doentes. A comissão tem até Setembro de 

apresentar um projecto legislativo e que será depois 

discutido com «parceiros institucionais e agentes do 

sector». Seguidamente será alvo de auscultação 

pública. António Arnaut, O autor da lei que criou o 

SNS e João Semedo, médico, antigo coordenador do 

BE «sugerem ainda o fim das PPP na saúde». 
(Fonte: Público, 02-02) 

Posições sobre aumentos em 2019 são 

«precipitadas»  

O líder parlamentar do PS, Carlos César, 

considerou precipitadas as declarações 

sobre o não aumento dos salários dos trabalhadores 

Visto na imprensa em  
Fevereiro de 2018 
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ções ocorrerem 70 dias antes do incêndio de 

Pedrógão Grande. A esta conclusão também já tinha 

chegado o relatório dos peritos, encomendado pelo 

Governo a Domingos Xavier Viegas. Lê-se «parece-

nos que o processo de nomeação dos Comandantes 

Operacionais distritais (CODIS), foi concluído 

demasiado tarde, relativamente ao período de 

incêndios de 2017. O TC, aponta ainda outros 

procedimentos inadequados como a «falta de 

controlo dos apoios financeiros atribuídos pela 

ANPC às associações de bombeiros voluntários. 
(Fonte: i, 06-02) 

O Jardim Botânico da Ajuda faz 250 

anos e estão todos convidados  

Localizado na tapada da Ajuda, o Jardim 

Botânico nascido no ano de 1768, 

completou a bonita idade de 250 anos e, para os 

festejar, serão levadas a cabo diversas iniciativas 

como exposições «cerâmicas de António Vasconcel-

los Lapa (de 25 de Abril a 25 de Agosto), as 

Orquídeas do Rei D. Luís I (10 e 11 de Março) e das 

Plantas Suculentas e Cactos (25 a 28 de Setem-

bro)». Serão também realizadas oficinas, ministra-

das por especialistas sobre plantas suculentas 

cactos e visitas guiadas para crianças (entre Junho 

e Julho). Para os adultos serão disponibilizadas 

visitas guiadas ao por do sol, no mês de Agosto, 

sobre a história do Jardim, acompanhadas de um 

copo de vinho. 
(Fonte: Público, 06-02) 

Governo deixou na gaveta paridade 

na administração pública  

A Ministra da Presidência e da 

Modernização Administrativa admitiu que «só agora 

está a preparar a proposta de lei que estabelece a 

paridade na administração directa e indirecta do 

Estado, nas instituições de ensino superior públicas 

e nas associações públicas que devia ter apresenta-

do até 31 de dezembro»: A 23 de Junho foi 

publicada a Lei nº 62/2017 que define o regime da 

representação equilibrada entre mulheres e homens 

nos órgãos de administração e de fiscalização das 

entidades do sector público empresarial e das 

empresas cotadas em bolsa. Assim, o Governo não se 

compromete avançar na administração pública. No 

no artº 13º refere «Até 31 de dezembro de 2017, o 

governo apresenta uma proposta de lei sobre o 

regime de representação equilibrada entre 

mulheres e homens, aplicando o limiar mínimo de 

40% na administração direta e indireta do Estado e 

nas instituições de ensino superior públicas, e o 

limiar mínimo de 33,3% nas associações públicas». 
(Fonte: Diário de Notícias, 14-02) 

Taxa de Protecção Civil de Setúbal 

declarada inconstitucional 

O Tribunal Constitucional (TC), à 

semelhança do que tinha acontecido com Lisboa e 

Gaia, concluiu que a taxa de protecção civil de 

Setúbal era inconstitucional por se tratar de um 

imposto. A legislação sobre a aplicação de impostos 

cabe à Assembleia da República e não é matéria a 

ser legislada por municípios. Para esta decisão, os 

juízes do TC usam os mesmos argumentos que nas 

decisões anteriores sobre Lisboa e Vila Nova de 

Gaia, entendendo que «é fácil de verificar que nela 

se contém, em traços gerais, os critérios convocá-

veis para a caracterização» da taxa aplicada no 

município de Setúbal. A autarquia está a avaliar a 

fundamentação, a fim de decidir o que fazer. A 

decisão do TC tem-se repercutido efeitos em 

outros municípios como é o caso do Montijo, que 

após ter sido conhecida a decisão sobre Lisboa, 

suspendeu a taxa que vinha a aplicar. 
(Fonte: i, 15-2) 

Portugal com o 4.º maior défice 

comercial  

As exportações de bens em Portugal 

diminuíram em 2017. «A diferença entre as 

importações e exportações de bens em Portugal 

atingiu 13,8 mil milhões», pelo que se regista um 

agravamento do défice comercial face a 2016 em 

que foi de 11,2 mil milhões de euros. Portugal, 

segundo o Eurost, ficou em 4º lugar entre todos os 

países europeus. 
(Fonte: i, 16-02) 

Menos 58 mil funcionários desde a 

entrada em Portugal da troika  

No final do ano de 2017 a Administração 

Pública tinha 669 725 trabalhadores, menos 58 080 

do que no ano de 2011, ano que a troika entrou no 

país. Segundo o Boletim de estatística do emprego 

público, divulgado dia 15 de Fevereiro, Durante 

estes três últimos anos o número de trabalhadores 

tem vindo a aumentar e a área onde mais cresceu 

foi na Educação. Seis em cada 10 trabalhadores são 

mulheres.  
(Fonte: Correio, 16-02) 

Governo quer proibir farmácias de fazer 
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descontos acima de 3%  

O Ministério da Saúde preparou um 

projecto de Despacho em que proíbe as 

farmácias de fazerem descontos superio-

res a 3% nos medicamentos (a parte não compartici-

pada), por estar a provocar alguns desequilíbrios às 

farmácias de menor dimensão e/ou fora dos grandes 

centros populacionais. A Autoridade da Concorrência - 

AdC está contra, de forma a «preservar o grau de 

concorrência actualmente existente». Foi com o 

Estatuto do Medicamento, decreto-lei, ao tempo do 

Ministro Correia de Campos do Governo de José 

Sócrates, que abriu que passou a ser possível efectuar 

descontos. Esta medida está a ser acompanhada, uma 

vez que também será impopular «uma vez que muitas 

pessoas se habituaram a comprar medicamentos com 

descontos em farmácias, desde que tal passou a ser 

possível há mais de uma década» 
(Fonte: Público 19-02) 

Matrículas portuguesas vão passar a 

ter quatro letras  

A partir do próximo ano as matrículas 

dos veículos vão passar a ser constituídas por 

quatro letras e dois números, que serão distribuídos 

na chapa da matrícula: ao centro os dois números 

que serão ladeados por duas letras do lado esquerdo 

e duas letras do lado direito. Outra novidade será a 

inclusão das letras Y, K e W. 
(Fonte: Correio 19-02) 

Portugal está entre os 20 melhores 

países  

Segundo o último relatório da Unicef, 

Portugal está entre os 20 países onde a 

mortalidade de recém-nascidos nas primeiras quatro 

semanas é mais baixa. Em 2016 estava no 17º lugar. 

No topo do ranking está o Japão, seguido pela 

Islândia e Singapura. O nosso vigésimo lugar deixa-

nos a enorme distância dos países mais pobres como 

o Paquistão, a República centro Africana, e o 

Afeganistão que lideram a lista de mortalidade 

infantil (até aos 28 dias de vida). As crianças 

nascidas nos países desfavorecidos têm 50 vezes 

mais probabilidades de vir a morrer no primeiro mês 

de vida do que as crianças nascidas nos países mais 

desenvolvidos. No Japão morre um bebé em cada 1111 

no primeiro mês de vida, no Paquistão um em cada 22 

não sobrevive, em Portugal a relação é de 1 para 476. 

A Unicef analisou a situação de 184 países. 

A Unicef conclui que «se todos os países baixassem 

a sua taxa de mortalidade neonatal para a média dos 

países de rendimento elevado até 20130, calcula a 

Unicef em comunicado, 16 milhões de vidas 

poderiam ser salvas». Tendo a finalidade de evitar 

as mortes desnecessárias a Unicef lança este mês 

uma campanha, designada «Todas as Vidas Contam», 

em que faz um apelo a todos os Governos, empresas 

e famílias para a necessidade urgente de haver 

«profissionais de saúde com formação adequada a 

prestar assistência ás mulheres». 
(Fonte: Público, 20-02) 

Veterinários exigem viaturas de 

serviço  

O STE denunciou o atraso no pagamento 

aos médicos veterinários que exercem funções de 

inspecção sanitária por parte da Direcção-Geral de 

Alimentação e Veterinária, que nalguns casos 

remonta a Abril de 2016. «Esta estrutura sindical 

acrescenta que os trabalhadores decidiram deixar 

de se deslocar em serviço, a não ser que lhes seja 

cedida uma viatura ou assegurado transporte para 

se deslocarem aos locais onde fazem inspecção». 

(Fonte: negócios, 22-02) 

Governo de António Costa não pára de 

aumentar 

O número de pessoas a trabalhar nos 

gabinetes dos membros do Governo tem 

crescido. No final de 2017 contava-se 1.142 pessoas. 

Este aumento é justificado pela criação de mais 2 

secretarias de estado: A da Habitação e a das 

Finanças. «De acordo com os mapas informativos que 

acompanham a proposta d Orçamento do Estado para 

2018, os orçamentos dos gabinetes dos 61 membros do 

Governo deverão atingir os 63,1 milhões de euros este 

ano». O organismo que encabeça a lista é a Presidência 

do Conselho de Ministros (abrange 9 membros) com 

10,6 milhões, seguindo-se a economia com 5,8 milhões, 

as Finanças com 4,8 milhões, O MNE com 4,6 milhões, 

a Educação com 3,8 milhões, a Justiça com 3,6, o 

Ambiente com 3,5 milhões, o Planeamento com 3,2 

milhões, o Trabalho com 3,1 milhões, a Defesa com 2,9 

milhões, a Ciência com 2,9 milhões, a Agricultura com 

2,8 milhões, o MAI com 2,6 milhões, a Saúde com 2,5 

milhões, a Cultura com 2,3 milhões e, por último, o Mar 

com 1,9 milhões. Para este ano, 9 membros têm o 

mesmo orçamento que em 2017, no entanto 5 pensam 

aumentar a despesa. São: as Finanças -5,5 milhões; a 

Educação – 4,2 milhões; o Ambiente – 4,3 milhões; o 

Trabalho – 3,2 milhões e o MAI - 2,8 milhões. 
Fonte: Negócios, 26-02) 
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LEGISLAÇÃO - FEVEREIRO 2018 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Eleição para o Conselho Nacional de Procriação 

Medicamente Assistida 

Declaração n.º 2/2018 - Diário da República n.º 

39/2018, Série I de 2018-02-23114758478 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Designação de quatro personalidades para o 

Conselho Nacional de Procriação Medicamente 

Assistida 

Decreto do Presidente da República n.º 12/2018 - 

Diário da República n.º 29/2018, Série I de 2018-

02-09114661386 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Ratifica, para adesão, o Segundo Protocolo à 

Convenção para a Proteção de Bens Culturais em 

Caso de Conflito Armado, adotado na Haia, em 26 

de março de 1999 

Decreto Regulamentar n.º 4/2018 - Diário da 

República n.º 30/2018, Série I de 2018-02-

12114682827 

SAÚDE 

Identifica os níveis remuneratórios da tabela 

remuneratória dos trabalhadores com vínculo de 

emprego público na modalidade de contrato de 

trabalho em funções públicas integrados na carreira 

especial farmacêutica 

Declaração de Retificação n.º 6/2018 - Diário da 

República n.º 40/2018, Série I de 2018-02-

26114766028 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Declaração de Retificação à Lei n.º 114/2017, de 29 

de dezembro, Orçamento do Estado para 2018, 

publicada no Diário da República, n.º 249, 1.ª série, 

de 29 de dezembro de 2017 

Decreto-Lei n.º 5/2018 - Diário da República n.º 

24/2018, Série I de 2018-02-02114627386 

ECONOMIA 

Estabelece os critérios definidores do processo de 

receção, devolução e troca de garrafas utilizadas 

de gás de petróleo liquefeito e os termos de 

Resolução da Assembleia da República n.º 

31/2018 - Diário da República n.º 24/2018, Série I 

de 2018-02-02114627382 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que tome medidas para 

divulgação e facilitação da aplicação da legislação 

relativa à proteção e ao bem-estar dos animais 

Resolução da Assembleia da República n.º 

33/2018 - Diário da República n.º 24/2018, Série I 

de 2018-02-02114627384 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que analise a evolução 

dos impactos na saúde do consumo de canábis e a 

sua utilização adequada para fins terapêuticos, 

tomando as medidas necessárias à prevenção do 

consumo desta substância psicoativa 

Resolução da Assembleia da República n.º 

34/2018 - Diário da República n.º 26/2018, Série I 

de 2018-02-06114637515 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Cria uma Comissão Eventual de Acompanhamento 

do Processo de Definição da «Estratégia Portugal 

2030» no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual 

pós-2020 

Resolução da Assembleia da República n.º 

38/2018 - Diário da República n.º 27/2018, Série I 

de 2018-02-07114641049 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a atualização anual do 

valor das bolsas de investigação 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/2018 

- Diário da República n.º 36/2018, Série I de 2018

-02-20114701946 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Determina um conjunto de iniciativas sobre a 

divulgação, verificação e cumprimento do regime 

jurídico da segurança contra incêndio em edifícios 

Resolução da Assembleia da República n.º 

53/2018 - Diário da República n.º 39/2018, Série I 

de 2018-02-23114758477 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114758478/details/maximized?serie=I&day=2018-02-23&date=2018-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114758478/details/maximized?serie=I&day=2018-02-23&date=2018-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114661386/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114661386/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114661386/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114682827/details/maximized?serie=I&day=2018-02-12&date=2018-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114682827/details/maximized?serie=I&day=2018-02-12&date=2018-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114682827/details/maximized?serie=I&day=2018-02-12&date=2018-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114766028/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114766028/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114766028/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114425586/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114627386/details/maximized?serie=I&day=2018-02-02&date=2018-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114627386/details/maximized?serie=I&day=2018-02-02&date=2018-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114627382/details/maximized?serie=I&day=2018-02-02&date=2018-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114627382/details/maximized?serie=I&day=2018-02-02&date=2018-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114627382/details/maximized?serie=I&day=2018-02-02&date=2018-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114627384/details/maximized?serie=I&day=2018-02-02&date=2018-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114627384/details/maximized?serie=I&day=2018-02-02&date=2018-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114627384/details/maximized?serie=I&day=2018-02-02&date=2018-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114637515/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114637515/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114637515/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114641049/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114641049/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114641049/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114701946/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114701946/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114701946/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114758477/details/maximized?serie=I&day=2018-02-23&date=2018-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114758477/details/maximized?serie=I&day=2018-02-23&date=2018-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114758477/details/maximized?serie=I&day=2018-02-23&date=2018-02-01
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por PDR 2020 

Portaria n.º 57/2018 - Diário da República n.º 

40/2018, Série I de 2018-02-26114766031 

FINANÇAS E PLANEAMENTO E DAS INFRAES-

TRUTURAS 

Regula o funcionamento e a gestão do portal 

dos contratos públicos, denominado «Portal 

BASE», e aprova os modelos de dados a 

transmitir 

Despacho n.º 1222-A/2018 - Diário da República 

n.º 24/2018, 1º Suplemento, Série II de 2018-02-02 

Ato da Série II 

Saúde - Gabinete do Ministro 

Cria a Comissão de Revisão da Lei de Bases da 

Saúde e designa Maria de Belém Roseira Martins 

Coelho Henriques de Pina sua Presidente, e os 

membros que a integram 

Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2018/A - 

Diário da República n.º 25/2018, Série I de 2018-

02-05114631298 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESI-

DÊNCIA DO GOVERNO 

Execução do Orçamento da Região Autónoma dos 

Açores para 2018 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira n.º 6/2018/M - Diário da 

República n.º 35/2018, Série I de 2018-02-

19114701915 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Recomenda ao Governo Regional da Madeira que 

tome medidas para a redução do peso das 

mochilas escolares 

Decreto Legislativo Regional n.º 5/2018/M - 

Diário da República n.º 42/2018, Série I de 2018-

02-28114778989 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Aprova o valor da retribuição mínima mensal 

garantida para vigorar na Região Autónoma da 

Madeira 

comercialização obrigatória, nos postos de 

abastecimento de veículos rodoviários, de gás de 

petróleo liquefeito engarrafado 

Decreto-Lei n.º 11/2018 - Diário da República n.º 

33/2018, Série I de 2018-02-15114696578 

ECONOMIA 

Estabelece as restrições básicas ou níveis de 

referência referentes à exposição humana a 

campos eletromagnéticos derivados de linhas, 

instalações e demais equipamentos de alta e muito 

alta tensão, regulamentando a Lei n.º 30/2010, de 2 

de setembro 

Decreto-Lei n.º 12/2018 - Diário da República n.º 

34/2018, Série I de 2018-02-16114706489 

ADJUNTO 

Aprova a orgânica da Agência para a Gestão 

Integrada de Fogos Rurais, I. P. 

Portaria n.º 42/2018 - Diário da República n.º 

26/2018, Série I de 2018-02-06114637516 

ADMINISTRAÇÃO INTERNA 

Repartição das verbas dos jogos sociais no ano de 

2018 

Portaria n.º 43/2018 - Diário da República n.º 

26/2018, Série I de 2018-02-06114637517 

ADMINISTRAÇÃO INTERNA E AGRICULTURA, 

FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Aprovação do Regulamento de credenciação de 

entidades formadoras e formadores dos cursos de 

formação técnica e cívica para portadores de armas 

de fogo e para o exercício da atividade de armeiro e 

do exame de aptidão 

Portaria n.º 55/2018 - Diário da República n.º 

38/2018, Série I de 2018-02-22114749191 

AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVI-

MENTO RURAL 

Procede à quarta alteração à Portaria n.º 402/2015, 

de 9 de novembro, alterada pelas Portarias n.os 

123/2016, de 4 de maio, 249/2016, de 15 de 

setembro, e 46/2018, de 12 de fevereiro, que 

estabelece o regime de aplicação da ação n.º 1.1, 

«Grupos Operacionais», da medida n.º 1, 

«Inovação» do Programa de Desenvolvimento 

Rural do Continente, abreviadamente designado 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114766031/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114766031/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114626954/details/normal?q=Despacho+n%C2%BA%201222-A%2F2018
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114626954/details/normal?q=Despacho+n%C2%BA%201222-A%2F2018
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114631298/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114631298/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114631298/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114701915/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114701915/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114701915/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114701915/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114778989/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114778989/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114778989/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114696578/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114696578/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/344375/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114706489/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114706489/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114637516/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114637516/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114637517/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114637517/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114749191/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114749191/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70948238/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74334114/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74334114/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75341997/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114682828/details/normal?l=1
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FORMAÇÃO 2.º TRIMESTRE  2018 

Calendário e Programas 

Consulte na nossa página em http://www.ste.pt/formacao/2018/ste_20182T.aspx 

Ref. Ed. Designação Local Área Horas Início Fim 

047 1 Gestão da Qualidade Lisboa 345 21 02/abr 04/abr 

180 1 
Segurança e Saúde no 

Trabalho 
Aveiro 862 21 02/abr 04/abr 

010 1 
Técnicas de Apresentação 

em Público 
Braga 90 18 09/abr 11/abr 

150 1 

Código dos Contratos 
Públicos na Aquisição de 

Bens e Serviços 

Bragança 380 21 16/abr 18/abr 

177 1 Planeamento Estratégico Lisboa 345 21 18/abr 20/abr 

047 2 Gestão da Qualidade Porto 345 21 02/mai 04/mai 

136 1 
Reengenharia de         

Processos 
C. Branco 345 18 07/mai 09/mai 

178 1 
Gestão do Tempo, de  

Conflitos e do Stress 
Évora 90 18 14/mai 16/mai 

187 1 
Direito das Contra-

Ordenações 
Lisboa 380 21 16/mai 18/mai 

178 2 
Gestão do Tempo, de  

Conflitos e do Stress 
Faro 90 18 21/mai 23/mai 

189 3 
Regime Geral de         

Protecção de Dados 
Coimbra 380 21 21/mai 23/mai 

183 2 
Sistema de Normalização 

Contabilística na AP 
P. Delgada 344 21 28/mai 30/mai 

183 3 
Sistema de Normalização 

Contabilística na AP 
Viseu 344 21 04/jun 06/jun 

174 1 
Lei do Trabalho em     

Funções Públicas 
Lisboa 380 21 06/jun 08/jun 

133 1 Balanced Scorecard Porto 345 18 18/jun 20/jun 

066 1 

Outlook - Gestão de  

Agenda e Correio                

Eletrónico 

Lisboa 482 18 20/jun 22/jun 

136 2 
Reengenharia de         

Processos 
Santarém 345 18 25/jun 27/jun 

http://www.ste.pt/formacao/2018/ste_20182T.aspx
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/0472018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1802018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1802018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/0102018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/0102018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1502018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1502018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1502018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1772018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/0472018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1362018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1362018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1782018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1782018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1872018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1872018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1782018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1782018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1892018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1892018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1832018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1832018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1832018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1832018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1742018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1742018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1332018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/0662018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/0662018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/0662018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1362018.pdf
http://www.ste.pt/formacao/2018/Programas/1362018.pdf
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AUTOFORMAÇÃO 

A formação custeada pelo próprio- autoformação, a que se refere o artigo 16º do Decreto-lei nº 86

-A/2016 de 29 de Dezembro, estabelece um crédito de 100 horas por ano civil, podendo, quando tal 

se justifique, em função da especial relevância para as actividades inerentes ao posto de trabalho, 

a apreciar pelo dirigente máximo do órgão ou serviço, ser ultrapassado até ao limite da carga 

horária prevista para a formação profissional que o trabalhador pretende realizar.  

O pedido de autorização para a autoformação, a realizar durante o período laboral, deve ser ao 

dirigente máximo do órgão ou serviço, devidamente fundamentado e com indicação da data de início, 

do local de realização, natureza e programa, duração e, quando aplicável, a entidade formadora.  

O pedido de autoformação apresentado por trabalhador que não tenha sido contemplado no plano de 

formação ou acções de formação do órgão ou serviço só pode ser indeferido com fundamento no 

prejuízo do normal funcionamento do serviço. Neste caso, o pedido não pode ser indeferido mais do 

que duas vezes consecutivas. 

No final da acção de formação, o trabalhador a quem for concedida a autorização para autoforma-

ção deve apresentar junto do órgão ou serviço relatório e, quando aplicável, o respectivo certifica-

do de formação.  

O não cumprimento do previsto no número anterior impede a concessão de autorização para 

formação no ano em curso e no seguinte. 

CONSOLIDAÇÃO DA MOBILIDADE INTERCARREIRAS 

Com a Lei n.º 42/2016, que aprovou o Orçamento de Estado para 2017, o legislador introduziu um 

preceito inovador que possibilita a consolidação definitiva de situações de mobilidade intercarrei-

ras, independentemente do grau de complexidade funcional.  

Do referido artigo decorrem como requisitos cumulativos: (i) acordo do órgão/serviço de origem, 

quando tenha sido exigido para a constituição da situação de mobilidade; (ii) acordo do trabalhador; 

(iii) posto de trabalho disponível; (iv) duração da mobilidade equivalente ao período experimental 

estabelecido para a carreira de destino. 

Tem dúvidas sobre a 
sua situação laboral? 
 

  O jurista responde . . . 
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TURISMO PROMOCIONAL 

CULTURA E LAZER  

SINDICATO DOS 

QUADROS TÉCNICOS DO 

ESTADO E ENTIDADES 

COM FINS PÚBLICOS 

 

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 

PROTOCOLOS 

A Lugar ao Sol, de acordo com o Protocolo celebrado, passará a praticar os seguintes preços: 

- Talonário (pack) de estada de 7 Noites 32€ (trinta e dois euros), para 2 pessoas + 2 Noites; 

- Talonário (pack) de estada de 9 Noites 38€ (trinta e oito euros), para 2 pessoas + 2 Noites; 

- O prazo de entrega máximo dos Talonários é de dois dias úteis após a recepção do pedido; 

- O pedido de aquisição dos Talonários e o respectivo pagamento deverão ser feitos directamente 

para a sede da Lugar ao Sol, na Charneca da Caparica; 

- Poderá ser adquirido mais do que um Talonário; 

- O talonário constituído por sete ou nove noites de estada, permite ao utilizador a opção de usá-lo 

parcialmente ou na totalidade; 

- Os talonários são transmissíveis, podendo ser oferecidos. 

Para comprar :www.lugaraosol.pt/lp/protocolos/?e=STE 

Nota: 

Os colaboradores e sócios do STE deverão efectuar e custear os consumos mínimos obrigatórios (na 

maioria dos casos, 1 Pequeno Almoço + 1 Refeição) descritos no site da Lugar ao Sol. 

O talonário Lugar ao Sol é válido por dois anos a contar da data de emissão 

Como o Programa Lugar ao Sol beneficia de um conjunto de quartos nos estabelecimentos hoteleiros, 

estes podem aceitar ou recusar as reservas em função das disponibilidades. 

Contactos: Rua Ponte de Lima, 12 – Urb. das Quintinhas 

2820–525 Charneca da Caparica 

 

COMPANHIA DE TEATRO DE ALMADA 
A Companhia de Teatro de Almada estreia em Abril um clássico 

da literatura norte-americana: Morte de um caixeiro-viajante. 

Trata-se da obra mais célebre (e representada) de Arthur 

Miller, estreada na Broadway em 1949 e premiada com o 

Pulitzer nesse mesmo ano. O texto foi alvo de duas adaptações 

para cinema – uma logo em 1951, dirigida por László Benedek, 

com Fredric March no protagonista; e outra em 1985, dirigida 

por Volker Schlöndorff, com Dustin Hoffman no papel de 

William Loman. 

No centro desta peça está a história individual de Willy Loman, 

um caixeiro-viajante em fim de carreira e à beira do despedi-

mento. Willy, que já fora um excelente profissional e um homem 

que construiu a sua vida baseando-se na dedicação ao seu 

trabalho, vê-se posto de lado por um patrão que acredita que o 

seu empregado já não se enquadra nos novos parâmetros da 

empresa. 

Numa época na qual assistimos à automatização do trabalho, e em que a legislação laboral privilegia 

cada vez mais os índices de produtividade, relegando a dignidade dos trabalhadores para um 

segundo plano, Morte de um caixeiro-viajante coloca a ênfase no âmago do problema: apesar de ser 

uma peça fundamental de um mecanismo produtivo, Willy é descartado impiedosamente, quando se 

revela incapaz de se adaptar às novas regras desse mesmo mecanismo. Miller conhecia bem este 

tema: a crítica do ‘sonho americano’, revelando as agruras do seu reverso, percorreu toda a sua 

carreira. O espectáculo vai estar em cena de 13 de Abril a 6 de Maio, de Quinta a Sábado, às 

21h00, e Quarta e Domingo, às 16h00, na Sala Principal do Teatro Municipal Joaquim Benite.  

http://www.lugaraosol.pt/lp/protocolos/?e=STE

