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IMPACTO DO 
DESCONGELAMENTO  
DAS CARREIRAS 

Impacto do Descongelamento das Carreiras da AP 

Posição Remuneratória Níveis Remunerat. Vencimento bruto Posição Remuneratória Níveis Remunerat. Vencimento bruto

entre 2ª e 3ª entre 15º e 19º 1 373,12 € 3ª 19 1 407,45 € 34,33 €

entre 3ª e 4ª entre 19º e 23º 1 579,09 € 4ª 23 1 613,42 € 34,33 €

entre 4ª e 5ª entre 23º e 27º 1 750,73 € 5ª 27 1 819,38 € 68,65 €

entre 6ª e 7ª entre 31º e 35º 2 094,01 € 7ª 35 2 231,32 € 137,31 €

8ª 39º 2 437,29 € 9ª 42 2 591,76 € 154,47 €

Posição Remuneratória Níveis Remunerat. Vencimento bruto Posição Remuneratória Níveis Remunerat. Vencimento bruto

3ª 8º 837,60 € 4ª 9º 892,53 € 54,93 €

6ª 11º 995,51 € 7ª 12º 1 047,00 € 51,49 €

entre 6ª e 7ª entre 11º e 12º 1 012,68 € 7ª 12º 1 047,00 € 34,32 €

entre 8ª e 9ª entre 13º e 14º 1 119,09 € 9ª 14º 1 149,99 € 30,90 €

Antes da progressão Após a progressão 

Técnico Superior

Assistente Técnico

Diferença
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ELEIÇÕES DIA 12 DE DEZEMBRO Se mudou de residência informe o STE  para poder receber o boletim de voto! 

http://www.ste.pt/actualidade/2017/10/act10Out2017.pdf
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acordo com as Leis nº 53-B/2006, de 29 de 

dezembro e Lei nº 52/2007, de 31 de agosto. Para 

além disso, à semelhança do ocorrido em 2017, as 

pensões mais baixas, vão ter uma atualização 

extraordinária, a partir de agosto.  

Por último, as alterações fiscais em termos do IRS 

(artº 162º da Proposta de Lei), deverão contribuir 

para a melhoria do rendimento disponível das famílias 

que se são abrangidas pela alteração dos escalões. 

Entre as mais significativas, é de realçar: 

 O aumento de 5 para 7 escalões do IRS (situação 

que se manteve desde 2013), com particular 

incidência no desdobramento dos atuais 2º e 3º 

escalão do IRS; 

 A eliminação da sobretaxa do IRS retida na 

fonte para todos os contribuintes, com impacto nas 

remunerações situadas a partir do atual 3º escalão 

do IRS (acima de 1.705€/mês); 

A subida do mínimo de existência e a alteração da 

sua fórmula de cálculo para (1,5*IAS*14), para se 

situar em cerca de 8.998€/ano (642,72€/mês) em 

2018, determinando o valor mínimo do rendimento 

líquido de IRS, quando em 2017, o valor fixado é de 

8.500€/ano (607€/mês), estendendo-se aos 

rendimentos da categoria B, tal como já existe para 

os trabalhadores por conta de outrem e pensionistas. 

 

II - Descongelamento das carreiras 

De acordo com o nº 9 do artº 19º da Proposta de Lei, 

o descongelamento previsto para as carreiras na AP 

deverá ser faseado em 4 prestações ao longo dos 2 

anos de 2018 e 2019, nos seguintes termos: a) Em 

2018, 25% a 1 de janeiro e 50% a 1 de setembro; b) 

Em 2019, 75% a 1 de maio e 100% a 1 de dezembro. 

Para se ter uma ideia mais concreta deste desconge-

lamento, elaboraram-se 5 exemplos de técnico 

superior e 4 de assistente técnico da AP que reúnem 

as condições para subir 1 posição remuneratória. 

Constata-se assim que o descongelamento em causa 

abrange situações muito divergentes e montantes de 

acréscimos salariais bastante heterógenos. 

Segundo o esquema proposto no OE-2018, o 

trabalhador só irá usufruir metade do que tem 

direito a partir de setembro de 2018 e beneficiar do 

I – Principais Medidas para Trabalhadores e 

Pensionistas em 2018 da Proposta de Lei do OE-

2018 (dos artºs 19º até 58º - Disposições 

relativas à AP; artºs 90º até 100º- Pensões e 

artº 162º - IRS  

De entre as principais medidas que vão influenciar os 

rendimentos de trabalho da AP, citam-se as 

seguintes: 

 Início do descongelamento das carreiras na AP, 

nomeadamente dos trabalhadores que possuem os 

pontos legalmente exigidos na avaliação de desempe-

nho para lhes serem alterado obrigatoriamente o seu 

posicionamento remuneratório (de 10 ou 20 pontos); 

 Os vencimentos de alguns trabalhadores 

integrados na carreira de assistente operacional 

para além de beneficiarem da atualização do salário 

mínimo em 2018, vão poder assistir à correção de 

distorções existentes na tabela remuneratória; 

Reversão do corte dos valores a pagar pela prestação 

de trabalho suplementar a todos os trabalhadores da 

AP, cujo período normal de trabalho seja de 35 horas 

semanais: sendo de 25% da remuneração da primeira 

hora; 37,5% da remuneração nas horas ou frações 

subsequentes e, 50% da remuneração nas horas 

prestadas em dia de descanso semanal, obrigatório 

ou complementar e em dia feriado. 

No entanto, existem medidas que continuam a limitar 

as remunerações dos trabalhadores, tais como: 

 A manutenção da Tabela Remuneratória Única, 

com exceção da carreira de assistente operacional; 

 A continuação, com caráter excecional, da 

atribuição dos prémios de desempenho, com o limite 

de 2% dos trabalhadores do serviço, desde que não 

haja aumento global da despesa; podendo, no 

entanto, ser aumentado para 5% associado a 

critérios de eficiência operacional e financeira das 

entidades empregadoras; 

O subsídio de refeição diário mantém-se em 4,77€ 

apesar do diferencial face aos 4,52€, deixar de ser 

tributado em sede de IRS e de contribuições para a 

CGA/SS, como é o caso entre agosto e dezembro de 

2017. 

A generalidade dos reformados da Segurança social 

e da CGA vai ver a sua pensão atualizada em 2018, de 

IMPACTO DO OE-2018 NOS TRABALHADORES DA AD-

MINISTRAÇÃO PÚBLICA E PENSIONISTAS  
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mês de 2019.  montante integral da progressão apenas no último 

Após um período de congelamento das progressões 

das carreiras dos funcionários públicos durante vá-

rios anos, a evolução proposta no OE-2018, de 

forma faseada, prolonga-se demasiado no tempo, 

parecendo de toda a justiça antecipar a reposição 

integral da progressão. Até porque grande parte 

dos trabalhadores encontra-se atualmente em po-

sições intermédias, quando transitaram em 2009, na 

sequência da aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 

de fevereiro e não numa posição remuneratória cer-

ta. Para muitos, após longos anos de congelamento o 

acréscimo remuneratório será de € 34,33 ou € 

51,49, o qual será submetido ainda ao processo 

“em prestações”, imposto pelo n.º 9 do artigo 19.º 

da presente proposta de lei.  

Numa situação de progressão de acordo com os ní-

veis remuneratórios da tabela remuneratória de cada 

carreira, verifica-se que: 

 Nas stuações em que o impulso remuneratório 

seja de valor de € 205,97, em função do “plano 

prestacional” apresentado, vão receber, em ja-

neiro de 2018, € 51,49. 

 Para outros com um impulso remuneratório de € 

51,50, em janeiro de 2018, de acordo com a pro-

posta em análise, apenas vão receber € 12,87.  

 Outros ainda cujo acréscimo remuneratório seja 

de € 34,33, só vão receber € 8,58. 

 

Segundo o esquema delineado no OE-2018, o venci-

mento bruto anual das categorias visadas vai subir 

em 2018 em termos homólogos entre 163€ e 734€ 

(entre 0,7% e 2,2%, respetivamente) para os exem-

plos feitos para a carreira de técnico superior e en-

tre 147€ e 261€ (entre 0,9% e 2,2%, respetivamen-

te) para os 4 casos da carreira de assistente técnico. 

Em termos reais e, levando em linha de conta a taxa 

de inflação prevista para 2018 (1,4%), só as duas úl-

timas categorias da carreira de técnico superior e as 

duas primeiras de assistente técnico é que vão ter 

algum ganho no seu poder de compra; devendo os 

restantes casos continuar a assistir a uma quebra 

real do seu salário bruto.  

Impacto do Descongelamento das Carreiras da AP 

Posição Remuneratória Níveis Remunerat. Vencimento bruto Posição Remuneratória Níveis Remunerat. Vencimento bruto

entre 2ª e 3ª entre 15º e 19º 1 373,12 € 3ª 19 1 407,45 € 34,33 €

entre 3ª e 4ª entre 19º e 23º 1 579,09 € 4ª 23 1 613,42 € 34,33 €

entre 4ª e 5ª entre 23º e 27º 1 750,73 € 5ª 27 1 819,38 € 68,65 €

entre 6ª e 7ª entre 31º e 35º 2 094,01 € 7ª 35 2 231,32 € 137,31 €

8ª 39º 2 437,29 € 9ª 42 2 591,76 € 154,47 €

Posição Remuneratória Níveis Remunerat. Vencimento bruto Posição Remuneratória Níveis Remunerat. Vencimento bruto

3ª 8º 837,60 € 4ª 9º 892,53 € 54,93 €

6ª 11º 995,51 € 7ª 12º 1 047,00 € 51,49 €

entre 6ª e 7ª entre 11º e 12º 1 012,68 € 7ª 12º 1 047,00 € 34,32 €

entre 8ª e 9ª entre 13º e 14º 1 119,09 € 9ª 14º 1 149,99 € 30,90 €

Antes da progressão Após a progressão 

Técnico Superior

Assistente Técnico

Diferença

 
 

Descongelamento proposto pelo OE-2018 no vencimento bruto anual em 2018 e 

2019 

Técnico Superior Assistente Técnico 
2017 2017 2018 2019

mês 2018-2017 2019-2018 2018-2017 2019-2018

1 373 € 19 224 € 19 387 € 19 558 € 163 € 172 € 0,8% 0,9%

1 579 € 22 107 € 22 270 € 22 442 € 163 € 172 € 0,7% 0,8%

1 751 € 24 510 € 24 836 € 25 180 € 326 € 343 € 1,3% 1,4%

2 094 € 29 316 € 29 968 € 30 655 € 652 € 687 € 2,2% 2,3%

2 437 € 34 122 € 34 856 € 35 628 € 734 € 772 € 2,2% 2,2%

anual

Diferença Variação Homóloga

 
 

2017 2017 2018 2019

mês 2018-2017 2019-2018 2018-2017 2019-2018

838 € 11 726 € 11 987 € 12 262 € 261 € 275 € 2,2% 2,3%

996 € 13 937 € 14 182 € 14 439 € 245 € 257 € 1,8% 1,8%

1 013 € 14 178 € 14 341 € 14 512 € 163 € 172 € 1,1% 1,2%

1 119 € 15 667 € 15 814 € 15 969 € 147 € 154 € 0,9% 1,0%

Diferença Variação Homóloga

anual
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Conforme Tabela abaixo, comparando o atual 

vencimento bruto mensal em 2017 (sem progres-

são) mas a ele somado metade do duodécimo do 

subsídio de natal realmente existente e, o 

vencimento bruto mensal de 2018 (o qual inclui 

25% da reposição da progressão, até agosto e 

50% a partir de setembro, mas sem qualquer 

parcela do duodécimo do subsídio de natal) 

constata-se uma diminuição substancial do 

salário. 

Convém, no entanto, assinalar, que pelo facto de 

estar previsto no OE-2018, o fim do pagamento de 

metade do duodécimo do subsídio de natal 

(situação existente em 2017), todos os trabalha-

dores da AP, incluindo os que vão começar a 

progredir na carreira em 2018, vão ver o seu 

salário mensal diminuir em 2018. Igualmente, 

essa medida irá também afetar a totalidade dos 

pensionistas, reduzindo-lhes os seus rendimentos 

mensais, logo a partir de janeiro desse ano.   

Impacto do descongelamento das carreiras proposto no OE-2018 em 

acumulação com a eliminação de metade do duodécimo do subsídio de natal no 

Vencimento Bruto Mensal de 2018 

Técnico Superior  Assistente Técnico  

Jan a Ago Set a Dez Jan a Ago Set a Dez

1 430,33 € 1 381,70 € 1 390,29 € -48,63 € -40,05 €

1 644,89 € 1 587,67 € 1 596,26 € -57,21 € -48,63 €

1 823,68 € 1 767,89 € 1 785,06 € -55,78 € -38,62 €

2 181,26 € 2 128,34 € 2 162,67 € -52,92 € -18,60 €

2 538,84 € 2 475,91 € 2 514,53 € -62,94 € -24,32 €

2018
2017

Diferença (2018-2017)

 

Jan a Ago Set a Dez Jan a Ago Set a Dez

872,50 € 851,33 € 865,07 € -21,17 € -7,43 €

1 036,99 € 1 008,38 € 1 021,26 € -28,61 € -15,73 €

1 054,88 € 1 021,26 € 1 029,84 € -33,62 € -25,04 €

1 165,72 € 1 126,82 € 1 134,54 € -38,90 € -31,18 €

2017
2018 Diferença (2018-2017)

 

 

Para além disso, não se sabe até que ponto a Tabela 

de retenção na fonte do IRS em termos mensais 

(instrumento que rege o cálculo do IRS no vencimen-

to mensal, a publicar normalmente em janeiro) vai 

traduzir e refletir a diminuição do IRS em termos 

anuais em 2018 (aumento de 5 para 7 escalões do 

IRS e descida das respetivas taxas do artº 68º do 

Código do IRS). Na generalidade, a prática seguida 

pelos diferentes Governos para “segurar” alguma 

receita do IRS ao longo do ano, consiste em pagar-se 

muito mais IRS ao longo dos meses do que realmente 

deveria ser, compensado, no ano seguinte, através do 

aumento do reembolso (neste caso em 2019).  

O impacto líquido da despesa com o pessoal da AP 

proveniente do descongelamento gradual das 

carreiras previsto para 2018 é de 211 milhões de € 

(ligeiramente acima do considerado no Programa de 

Estabilidade, de 141 milhões de €, em que previa que 

o descongelamento das carreiras se fizesse em 4 

anos). Neste âmbito, está consagrada uma dotação 

centralizada nas Finanças de 130 milhões de €, 

financiada por receitas gerais destinada às progres-

sões nas carreiras da AP, estando os restantes 81 

milhões de € afetos aos outros Ministérios. 

Assim, a despesa com o pessoal da AP vai 

aumentar para 21 480 milhões de € em 2018, apenas 

Porém, consoante o artº 120º da Proposta de Lei 

do OE-2018 (Capítulo IX – Outras Disposições), 

os trabalhadores do setor privado vão continuar a 

poder optar entre o recebimento de metade dos 

subsídios de férias e de natal sob a forma de 1 

duodécimo por mês ao longo do ano (com o 

pagamento de 50% antes do período de férias e 

50% até 15 de dezembro) ou receberem os 

respetivos subsídios por inteiro. Não se entende, 

conforme proposto pelo STE, não ter sido considera-

da qualquer possibilidade de opção ao funcionário 

público/reformado da SS e da CGA como pretende 

receber o subsídio de natal (regime duodecimal ou 

não) contrariamente ao setor privado.  

Esta situação justifica-se dado que para além de não 

estar previsto qualquer aumento salarial da função 

pública, com exceção dos trabalhadores abrangidos 

pela subida do salário mínimo (previsto de 580€ em 

2018 e equivalente a um aumento de 4,1% em termos 

homólogos nominais e de 2,7% em termos reais) e 

abrangendo também os salários situados entre os 2º 

e 3º níveis remuneratórios da tabela única (por 

exemplo de 560€ e 570€) afetando a carreira de 

assistente operacional; o subsídio de refeição diário 

na função pública não sobe (mantendo-se em 4,77€) e 

os preços de bens essenciais vão tornar a aumentar.    
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+71 milhões de € face a 2017 (+0,3%); mas terá 

que se levar em linha de conta que a dotação 

provisional prevista ronda os 495 milhões de € em 

2018 e está inscrita em “outra despesa corrente”, 

verba disponível a ser afetada a outras rubricas, 

nomeadamente para a “despesa com o pessoal”.     
 

III - Perspetivas sobre Pensões    
  

Para 2018, o Indexante de Apoios Sociais (IAS) deve 

aumentar para 428,5€ (421,32€ em 2017) represen-

tando uma subida homóloga de 1,7%, refletindo-se 

numa subida do valor da pensão abrangendo a 

generalidade dos pensionistas da CGA e da Seguran-

ça Social, facto que não sucedia desde 2009.  

Para as pensões mínimas e mais baixas (até 1,5*IAS, 

cerca de 643€/mês), para além do aumento previsto 

de 1,7% em janeiro de 2018, será concedida uma 

atualização extraordinária, a partir de agosto, 

levando em linha de conta o aumento do início do ano 

(tal como em 2017), de 6€ ou 10€, por pensionista, 

em relação a dezembro de 2017, consoante esta 

tenha sido atualizada ou não entre 2011 e 2015, de 

acordo com o esquema abaixo indicado.    

Para as pensões mensais, cujos níveis se situam acima 

de 643€ até 857€, apresentam um aumento de 1,7% 

em 2018 (+0,3% em termos reais); as relativas a um 

patamar acima de 857€, têm o primeiro aumento 

desde 2010, sobem cerca de 1,2% ou 1%, dependendo 

se o nível ultrapassa ou não os 2.571€/mês, mas não 

deixam de registar uma ligeira quebra em termos 

reais (de -0,2% ou -0,5%, respetivamente).  

I N F O Q U A D R O S  

Esquema do Aumento Mensal das Pensões previsto para 2018 

valor mensal da pensão variação nominal variação real 

1,7% a partir de jan/18 e perfazendo +6€ ou +10€ a partir de ago face a  -

dez/17, consoante a pensão tenha sido atualizada ou não entre 2011 e 2015 -

> 643€ até 856,96€ 1,7% 0,3%

>856,96€ até 2.570,89€ 1,2% -0,2%

>2.570,89€ até 5.141,79€ 0,95% -0,5%

> 5.141,79€ 0,0% -1,4%

(I.A.S. = 428,48€ e Taxa de Inflação Prevista = 1,4%)

pensões mínimas  e até cerca de 643€ 

 

Nota: Cálculos feitos baseados na Lei nº 53-B/2006, 

de 29 de Dezembro e alterada pela Lei do OE-2017, 

admitindo a hipótese da taxa de inflação anual 

disponível a 30 de Novembro de 2017 ser de 1,2% 

(valor atingido em set/17) e do crescimento real do 

PIB médio anual dos últimos 2 anos, terminados no 3º 

trimestre de 2017,ser pelo menos de 2%.     

Com efeito, segundo cálculos feitos para 6 casos 

diferentes de pensão mensal (600€; 800€; 1.000€; 

1.500€; 2.000€ e 3.000€), valores de 2010, a sua 

pensão bruta anual em 2018 apresenta um acréscimo 

mais significativo para os dois níveis mais baixos 

(2,4% e 1,7%, respetivamente), os únicos que 

registam um ganho em termos reais (de 1% e 0,3%, 

respetivamente, se a taxa de inflação média anual 

prevista para 2018 se concretizar em 1,4%); 

enquanto para os restantes, se assiste a um 

crescimento menos acentuado para níveis mais 

elevados de pensão (de pelo menos 1% em termos 

nominais) culminando, no entanto, num aumento 

abaixo da taxa de inflação prevista.    

Pensão Bruta Anual  

2010 2010 2016 2017 2018* 2017-2016 2018-2017 2017-2016 2018-2017

Mensal

600 € 8 400 € 8 434 € 8 516 € 8 719 € 82 € 204 € 1,0% 2,4%

800 € 11 200 € 11 200 € 11 256 € 11 447 € 56 € 191 € 0,5% 1,7%

1 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 168 € 0 € 168 € 0,0% 1,2%

1 500 € 21 000 € 21 000 € 21 000 € 21 252 € 0 € 252 € 0,0% 1,2%

2 000 € 28 000 € 28 000 € 28 000 € 28 336 € 0 € 336 € 0,0% 1,2%

3 000 € 42 000 € 42 000 € 42 000 € 42 399 € 0 € 399 € 0,0% 1,0%

Anual

Pensão Bruta

em euros em %

Variação da Pensão Bruta Anual

 
              * Previsão. 
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3.889€), em resultado da política de cortes 

substanciais nas pensões entre 2011 e 2015, em 

acumulação com uma subida da taxa de inflação, 

particularmente expressiva em 2011 e 2012 (3,65% 

e 2,77%, nesses anos) (Gráfico).  

I N F O Q U A D R O S  

A recuperação da generalidade do nível das pensões 

prevista para 2018 não impede que face a 2010 e, 

em termos acumulados a preços de 2010, os 

pensionistas registem uma diminuição da sua pensão 

bruta anual entre 6,3% e 9,3% (entre -525€ e -

Pensão Bruta Anual em 2018, a preços de 2010 (variação acumulada face a 2010) 

  

600 € 800 € 1 000 € 1 500 € 2 000 € 3 000 €

% -6,3% -7,9% -9,0% -9,0% -9,0% -9,3%

euros -525 € -887 € -1 257 € -1 897 € -2 529 € -3 889 €

-4 000 €

-3 500 €

-3 000 €

-2 500 €

-2 000 €

-1 500 €

-1 000 €

-500 €

0 €
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Pensão Bruta Mensal em 2010
 

Para 2018, os novos pensionistas vão continuar a 

sujeitar-se ao aumento da idade legal da reforma 

(66 anos e 4 meses) e à penalização da reforma 

antecipada através do fator de sustentabilidade 

(tendo sido aplicado um corte de 13,88% em 2017).  

Apesar do novo regime de despenalização de 

reformas antecipadas para carreiras contributivas 

muito longas (aos 60 anos de idade e 46/48 anos de 

serviço efetivo de funções) legislado recentemente 

(Decreto-Lei nº 126-B/2017, de 6 de outubro), não 

está previsto na Lei do OE-2018, qualquer outra 

despenalização de reformas antecipadas. Apenas, 

está mencionado no penúltimo parágrafo da pág. 

136 do Relatório do OE-2018: “No quadro do 

compromisso do Governo de reavaliação do regime 

de reformas antecipadas por flexibilização, 

continuará o diálogo com os parceiros sociais”.  

Bruxelas quer acabar com leite com 

chocolate nas escolas  

No dia 1 de Agosto entrou em vigor o novo 

regime escolar de distribuição de fruta, verduras e 

leite, da União Europeia e esta, não recomenda a 

distribuição de leite com chocolate. O novo regime 

prevê a «distribuição de produtos lácteos sem adição 

de aromatizantes ou cacau». Em Portugal o leite com 

chocolate vai continuar a ser distribuído e é o 

preferido dos estudantes.  
(Fonte: Diário de Notícias, 6-10) 

 

Horas extraordinárias (O.E.)    

Manuela Ferreira Leite, antiga ministra das 

Finanças reagiu à proposta apresentada pelo 

CDS/PP para isentar as horas extraordinárias, 

«considerando que os democratas cristãos revelam má 

consciência da sua passagem pelo anterior Governo», 

afirmando que esta proposta poderia até vir a 

aumentar o risco de fraude na contratação. 
(Fonte: Público, 10-10) 

E se as nossas decisões hipotecarem os 

direitos das gerações futuras?  

O estudo Justiça entre Gerações- 

Perspectivas Interdisciplinares da Universidade 

Católica propõe um tecto máximo para a dívida 

Visto na imprensa em  
Outubro de 2017 
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pública. Debate-se o problema do endividamento 

futuro, do consumo de energia, do esgotamento dos 

solos, do consumo de água, do acumular de resíduos. 

Onde está o limite? Como podem os que governam hoje 

hipotecar o futuro dos vindouros? Quem será afectado 

não teve o poder de decisão e não poderá responsabili-

zar quem o fez. 

Este Estudo, coordenado por Jorge Pereira da Silva e 

Gonçalo Almeida Ribeiro, reúne textos «de economistas 

e juristas, desde aqueles que fundamentam do ponto de 

vista filosófico a justiça intergeracional àqueles que 

apontam políticas públicas que garantam. Das questões 

ambientais das finanças e segurança social às políticas 

demográficas». Neste Estudo há que defenda que «a 

Constituição devia limitar a possibilidade de as 

gerações futuras terem menos oportunidades». 
(Fonte: Público,11-10) 

ADSE quer cônjuges a pagar 30 a 85 

euros  

A proposta de alargamento das inscrições na 

ADSE poderá ser concretizada nos próximos 

meses. O valor a pagar pelos cônjuges poderá estar 

compreendido entre 30 e 85 euros, de acordo com o 

rendimento do agregado familiar e a idade. Estas e 

outras propostas terão de ir a parecer do Conselho 

Geral e de Supervisão (CGS). Carlos Liberato Baptista, 

presidente do Instituto Público, disse que após a 

aprovação da proposta de alargamento das inscrições 

pelo CGS será submetida a Conselho de Ministros, para 

aprovação. Disse, ainda, seria «conveniente que a ser 

feito fosse a 1 de Janeiro de 2018». Da eventual 

redução da quotização dos beneficiários nada consta 

nas propostas enviadas ao CGS. 
(Fonte: Negócios, 11-10) 

Portugueses tomam mais antidepressivos  

O relatório do Programa Nacional de Saúde 

Mental (PNSM) 2017, apresentado dia 10 de 

Outubro, em Lisboa, revela que o consumo de 

antidepressivos aumentou no ano passado, tendo sido 

vendidas 11 795 898 embalagens. Foram vendidas mais 

822 381 embalagens do que em 2015. Esta subida «está 

directamente ligada ao aumento do registo de utentes 

com perturbações depressivas, demência que ansiedade, 

que subiu 3,26%, face ao ano anterior». A região do país 

onde se regista o maior número de utentes é nas 

regiões do Centro e Alentejo. No entanto, o número de 

suicídios estabilizou, refere o Relatório. 

(Fonte: Correio, 11-10) 

Ponte entre a gare do Oriente e o Vasco da 

Gama fechada há 19 anos  

Os passadiços que ligam o Centro Vasco da 

Gama à gare do Oriente encontram-se encerrados há 

cerca de 19 anos, porque nem a Sonae Sierra nem a 

Gare Intermodal de Lisboa (Infra-estruturas de 

Portugal) quer ser a responsável pela manutenção e 

limpeza das pontes. Estas estruturas foram 

acrescentadas ao projecto de construção para 

servirem de saída de emergência para os cinemas e 

foram consideradas «trabalhos a mais» ao projecto 

inicial desenhado por Santiago Calatrava. Após a Expo 

98 estes acessos foram encerrados por estas duas 

entidades não se entenderem e «por esse motivo, o 

vasco da Gama tomou a iniciativa de intentar uma acção 

judicial, solicitando ao tribunal que que reconheça que a 

passagem pedonal em questão pertence ao domínio 

público e consequentemente é responsabilidade da 

entidade que o tutela». Neste caso ninguém quer ser 

chamar suas as pontes.  
(Fonte: Público, 12-10) 

Engenheiros exigem avaliação de risco 

sísmico em prédios reabilitados  

Segundo peritos do Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil, da Ordem dos Engenheiros e do Departamento de 

Engenharia do Instituto Superior Técnico, as obras de 

reabilitação do edificado em Lisboa não são fiscaliza-

das «- como deveriam ser- pelas autarquias». Não se 

cumpre «os critérios de resistência ou reforço 

sísmico» em Lisboa que é uma das cidades com maior 

risco sísmico da Europa e não se cumpre noutras 

cidades portuguesas. «Há dez meses que o secretário 

de Estado adjunto e do Ambiente, José Mendes, 

anunciou a intenção de rever a lei da reabilitação 

urbana para obrigar que as obras em prédios antigos 

sejam precedidas de avaliações de risco» mas o que é 

certo é que tudo se mantém como antes.  
(Fonte: Diário de Notícias, 13-10) 

Tribunal de Contas arrasa gestão de 

tempos de espera no SNS  

O relatório de Auditoria do tribunal de Contas 

(TC) publicado dia 17 de Outubro conclui que a 

Administração Central do Sistema de Saúde /ACSS) 

falseou os indicadores de desempenho, fazendo uma 

limpeza das listas de espera. O TC conclui que a ACSS 

deu instruções aos hospitais para recusarem pedidos de 

consultas com tempos de espera muito longos e para 

fazerem nova inscrição, diminuindo assim artificialmente 

os tempos de espera. «De acordo com os auditores esta 

prática não aconteceu apenas em 2016, começou na 

anterior legislatura. Os cancelamentos de pedidos de 

consulta mais do que duplicaram no triénio analisado na 

auditoria (2014-2015), o que consideram ter resultado 

maioritariamente das iniciativas centralizadas de 
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limpeza das listas». A ACSS rejeita esta acusação e 

remetem para o contraditório feito junto do TC. 
(Fonte: i, 18-10) 

Comissão Europeia propõe plano 

antiterrorista  

A Comissão Europeia apresentou dia 18 de 

Outubro «uma proposta de plano antiterrorista para 

ajudar os estados-membros a protegerem os seus locais 

públicos de eventuais ataques?». Este plano vem na 

sequência dos vários ataques perpetrados em solo 

europeu. O valor proposto para este plano é de 118 

milhões de euros. 
 (Fonte: i, 19-10) 

Infante. Vem aí o primeiro satélite 

criado em Portugal  

Vai ser criado o Infante, o primeiro 

satélite português totalmente desenvolvido e 

construído no país. Este projecto foi aprovado pela 

Agência Nacional de Inovação (ANI). Será financiado 

com 60% de fundos estruturais do programa 2020 e o 

restante por um consórcio que agrupa empresas e 

institutos de investigação portugueses na área do 

espaço. O lançamento do Infante está previsto para o 

primeiro semestre de 2020. 
 (Fonte: Diário de Notícias, 19-10) 

Barraqueiro ganha metro do Porto por 297 

mil euros  

O preço era o único critério para a concessão 

do metro do Porto e assim, a proposta apresentada pelo 

grupo Barraqueiro ganhou a concessão para o período 

entre 2018 e 2015, pelo montante de 204,3 milhões de 

euros. Este concurso «foi lançado a preços de 2016 e 

introduz serviços adicionais aos que agora são prestados, 

não é possível neste momento determinar a poupança 

obtida», embora o preço de referência 221 milhões 

pressupunha já uma diminuição de custos. O metro do 

Porto serve cerca de 60 milhões de clientes por ano. 
(Fonte: Negócios, 19-10) 

Reformas antecipadas no Estado caem 75% 

em 2016  

Em 2016 a CGA atribuiu a pensão antecipada a 

1349 trabalhadores da administração Pública, menos 75% 

do que em 2015. O Relatório de Contas da CGA revela «um 

dado preocupante: quem antecipou a reforma teve uma 

penalização média de 30,4%, bem acima do corte verificado 

nos anos anteriores». Este agravamento deve-se a diversos 

factores entre eles «o aumento da idade normal da 

reforma, que passou de 63,5 anos em 2012, para 63 em 

2013 e para os 66 anos e dois meses em 2016». Outro dos 

factores de agravamento foi também a penalização das 

reformas antecipadas «decorrente da reformulação do 

cálculo do factor de sustentabilidade». Acresce ainda que 

em 2014 foi eliminado o mecanismo de bonificação que 

permitia que por cada módulo completo de 3 anos acima dos 

30 anos de serviço fosse possível reduzir em 6% a 

penalização. Estas circunstâncias levaram a que muitos 

trabalhadores adiassem o pedido de aposentação. Não 

foram apenas as pensões antecipadas que tiveram 

decréscimo, as novas pensões também decresceram. Em 

2016 foram atribuídas 8727 novas pensões, pelo que 

apresentam um abaixamento de 46,1% relativamente ao ano 

anterior. 
(Fonte: Público, 19-10) 

Envelhecimento: Portugal é um dos países 

mais afetados  

Segundo o relatório «Prevenir o Envelhecimen-

to de Forma Desigual» da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Económico (OCDE), Portugal ocupa o 

5º lugar dos países mais envelhecidos. A sua frente estão 

o Japão, com 26%, a Itália e a Alemanha, com 22%, e a 

Grécia com 20%. O relatório revela também que em 

2050, os portugueses com mais de 80 anos serão cerca 

de 14% da população total, uma subida de 8% relativa-

mente a 2015. Esta aceleração do envelhecimento levará 

a que os jovens de hoje viverão situações mais desiguais 

na sua velhice. «A OCDE estima que, nos países ditos 

desenvolvidos, a geração nascida nos anos 60 do século 

XX será a primeira que não terá pensões superiores às 

gerações anteriores».  
(Fonte: Correio, 19-10) 

Tancos. Assaltantes «devolveram» material 

topo-de-gama  

O assalto aos paióis de Tancos é um intrincado 

enredo ainda por deslindar. O argumento adensou-se 

ainda mais quando o Ministro da Defesa afirmou em 

entrevista nos mass media que no limite poderia «não ter 

havido furto». Agora que o armamento roubado, de entre 

ele, os explosivos plásticos PE-4A foi devolvido, intacto, 

após uma denúncia anónima, ainda mais veio complicar o 

enredo. O material foi encontrado «perto de uma ribeira, 

junto da Ponte da Chamusca, a cerca de 20 km do local 

de onde tinha sido subtraído». Segundo pessoa 

conhecedora parece que os assaltantes «sabendo que 

seria fácil rastrear aquele tipo de material, optaram por 

deixá-lo para trás», o que parece indiciar que os 

assaltantes ou teriam «poucos conhecimentos no meio ou 

sentiram o cerco a apertar-se», levando a crer que 

poderiam ter sido militares no activo ou ex-militares, que 

praticaram o assalto. Assim, fica afastada a tese de que 

o material roubado teria por finalidade a sua utilização 

em ataques terroristas. Ficaram por devolver as 

munições de 9 mm, pelo que se conclui que este foi o 

verdadeiro motivo do assalto. Aguarda-se cena dos 

próximos capítulos. 
(Fonte: i, 20-10) 

I N F O Q U A D R O S  
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LEGISLAÇÃO - OUTUBRO 2017 

237/2017 - Diário da República n.º 202/2017, 

Série I de 2017-10-19108323923 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Orçamento da Assembleia da República para 2018 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 157-

A/2017 - Diário da República n.º 208/2017, 1º 

Suplemento, Série I de 2017-10-27114109966 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova alterações estruturais na prevenção e 

combate a incêndios florestais 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 157-

B/2017 - Diário da República n.º 208/2017, 1º 

Suplemento, Série I de 2017-10-27114109967 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Cria uma Estrutura de Missão para a instalação do 

Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

(SGIF) 

Resolução da Assembleia da República n.º 

248/2017 - Diário da República n.º 209/2017, 

Série I de 2017-10-30114123457 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que atualize a listagem de 

materiais que contêm amianto nos edifícios onde se 

prestam serviços públicos e proceda à sua remoção 

Declaração de Retificação n.º 28/2017 - Diário da 

República n.º 190/2017, Série I de 2017-10-

02108238705 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Declaração de retificação à Lei n.º 73/2017, de 16 

de agosto, que «Reforça o quadro legislativo para a 

prevenção da prática de assédio, procedendo à 

décima segunda alteração ao Código do Trabalho, 

aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de 

fevereiro, à sexta alteração à Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, e à quinta alteração ao 

Código de Processo do Trabalho, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 480/99, de 9 de novembro» 

Declaração n.º 4/2017 - Diário da República n.º 

201/2017, Série I de 2017-10-18108323879 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 151-

A/2017 - Diário da República n.º 190/2017, 1º 

Suplemento, Série I de 2017-10-02108244230 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Autoriza a celebração de um acordo-quadro com o 

Fundo de Resolução, com vista à satisfação de 

eventuais compromissos decorrentes da operação 

de venda do Novo Banco, S. A. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

155/2017 - Diário da República n.º 193/2017, 

Série I de 2017-10-06108265094 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Autoriza a realização da despesa relativa aos 

apoios decorrentes da celebração de contratos-

programa no âmbito do ensino profissional para o 

ciclo de formação 2017/2020 

Resolução da Assembleia da República n.º 

231/2017 - Diário da República n.º 199/2017, 

Série I de 2017-10-16108301505 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que crie uma equipa de 

intervenção psicológica que responda aos proble-

mas das pessoas afetadas pelos incêndios de 

Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró 

dos Vinhos 

Resolução da Assembleia da República n.º 

232/2017 - Diário da República n.º 200/2017, 

Série I de 2017-10-17108316313 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que desenvolva um plano 

de internacionalização dos produtos agroalimenta-

res açorianos 

Resolução da Assembleia da República n.º 

233/2017 - Diário da República n.º 200/2017, 

Série I de 2017-10-17108316314 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Suspensão do prazo de funcionamento da 

Comissão Eventual para o Reforço da Transparên-

cia no Exercício de Funções Públicas 

Resolução da Assembleia da República n.º 
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Decreto-Lei n.º 131/2017 - Diário da República 

n.º 195/2017, Série I de 2017-10-10108280429 

SAÚDE 

Alarga o elenco de cuidados de saúde dispensados 

do pagamento de taxas moderadoras no Serviço 

Nacional de Saúde 

Portaria n.º 293/2017 - Diário da República n.º 

190/2017, Série I de 2017-10-02108238712 

FINANÇAS 

Portaria que cria o Selo de Validação AT (SVAT) e 

define as regras da sua atribuição aos programas 

de contabilidade, relativamente à produção do 

ficheiro de auditoria SAF-T (PT) 

Declaração de Retificação n.º 35/2017 - Diário da 

República n.º 196/2017, Série I de 2017-10-

11108284889 

FINANÇAS, TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 

SEGURANÇA SOCIAL E AGRICULTURA, 

FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Declaração de retificação da Portaria n.º 254/2017, 

de 11 de agosto, que define e regulamenta os 

termos e as condições de atribuição dos apoios 

imediatos às populações e empresas afetadas pelo 

incêndio ocorrido entre os dias 17 e 21 de junho de 

2017 

Portaria n.º 324/2017 - Diário da República n.º 

208/2017, Série I de 2017-10-27114109937 

FINANÇAS E SAÚDE 

Fixa os encargos a suportar pelas entidades 

empregadoras com a verificação da incapacidade 

para o trabalho dos respetivos trabalhadores, 

mediante a realização de juntas médicas ou através 

da verificação domiciliária da doença 

Portaria n.º 330/2017 - Diário da República n.º 

210/2017, Série I de 2017-10-31114133885 

SAÚDE 

Define o modelo do regulamento interno dos 

serviços ou unidades funcionais das Unidades de 

Saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS), com a 

natureza de entidades públicas empresariais, 

dotadas de personalidade jurídica, autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial, que se 

organizem em Centros de Responsabilidade 

Integrados (CRI) 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Conta de Gerência da Assembleia da República 

referente ao ano de 2016 

Decreto-Lei n.º 125/2017 - Diário da República 

n.º 192/2017, Série I de 2017-10-04108244274 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Altera o regime da acessibilidade aos edifícios e 

estabelecimentos que recebem público, via pública 

e edifícios habitacionais 

Decreto-Lei n.º 126-A/2017 - Diário da República 

n.º 193/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-10-

06108269605 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Cria a prestação social para a inclusão, alarga o 

complemento solidário para idosos aos titulares da 

pensão de invalidez e promove os ajustamentos 

necessários noutras prestações sociais 

Decreto-Lei n.º 126-B/2017 - Diário da República 

n.º 193/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-10-

06108269606 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Estabelece um regime especial de acesso 

antecipado à pensão de velhice para os beneficiá-

rios do regime geral de segurança social e do 

regime de proteção social convergente com muito 

longas carreiras contributivas 

Decreto-Lei n.º 126-C/2017 - Diário da República 

n.º 193/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-10-

06108269607 

ECONOMIA 

Cria o Fundo de Coinvestimento 200M 

Decreto-Lei n.º 127/2017 - Diário da República 

n.º 194/2017, Série I de 2017-10-09108265122 

FINANÇAS 

Revê o regime jurídico de acesso e exercício da 

atividade seguradora e resseguradora e a constitui-

ção e o funcionamento dos fundos de pensões e 

das entidades gestoras de fundos de pensões, 

completando a transposição das Direti-

vas 2009/138/CE e 2014/51/UE 
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114109937/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114133885/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114133885/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108244274/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108244274/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108269605/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108269605/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108269605/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108269606/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108269606/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108269606/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108269607/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108269607/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108269607/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108265122/details/maximized?serie=I&day=2017-10-09&date=2017-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108265122/details/maximized?serie=I&day=2017-10-09&date=2017-10-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?09L0138
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0051
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Campanha de Natal 

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 

No âmbito da programação da 

Lisboa Capital Ibero-Americana 

da Cultura 2017, a Biblioteca 

Nacional de Portugal presta 

homenagem aos 12 prémios 

Nobel da Literatura Ibero-

Americanos, através de uma 

mostra em que se expõem as 

traduções portuguesas de 

algumas das suas obras mais 

significativas, bem como 

correspondência entre estes e escritores e intelectuais portugueses, e de uma sessão com Isabel Araújo 

Branco, professora de Estudos Hispânicos e de Tradução da Universidade Nova de Lisboa, em que se 

abordará sobretudo a obra de alguns dos autores, em particular de Gabriel García Márquez, Pablo 

Neruda e Gabriela Mistral, bem como a sua relação com Portugal e com a literatura portuguesa. 

Fonte:http://www.bnportugal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1294%3Amostra-premios-nobel-

da-literatura-ibero-americana-30-out-17-31-jan-18&catid=168%3A2017&Itemid=1305&lang=pt 

Prémios Nobel da literatura ibero-americana 
MOSTRA | 30 out. '17 - 31 jan. '18 | Sala de Referência | Entrada livre 

SESSÃO | 30 nov. '17 | 18h30 | Auditório BNP | Entrada livre 

José Saramago (1922-2010) 
Gabriela Mistral (1889-1957)  

PROTOCOLOS 

Na compra de um Pack 7 Noites, 2 Pessoas, Só 55€, receba + 7 Noites de Oferta. 

Espreite também as nossas sugestões mais económicas 

Vantagens: 

 Use as noites separadamente ou de seguida; 

 Pode utilizar, ou oferecer a familiares e amigos; 

 Utilizáveis em mais de 220 hotéis selecionados de 3 a 5 estrelas em Portugal e Espanha; 

 Pode utilizar durante 2 anos; 

 Recebe o seu Pack (talonário) na morada fornecida entre 24h a 72h, após pagamento (envio 

gratuito, exceto à cobrança); 

 Consumo mínimo obrigatório por Pessoa/Dia (normalmente 1 Peq. Almoço + 1 Refeição); 

 

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

aos 12 anos 

Contactos: Rua ponte de Lima, 12; Urbanização das Quintinhas-2820-525 Charneca da Caparica-Setúbal 

Tel: 212 970 488/Fax: 214 086 352 

Tlm: 91 980 36 10 Tlm: 96 563 50 00; info@lugaraosol.pt   

 

http://www.bnportugal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1294%3Amostra-premios-nobel-da-literatura-ibero-americana-30-out-17-31-jan-18&catid=168%3A2017&Itemid=1305&lang=pt
http://www.bnportugal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1294%3Amostra-premios-nobel-da-literatura-ibero-americana-30-out-17-31-jan-18&catid=168%3A2017&Itemid=1305&lang=pt
mailto:info@lugaraosol.pt

