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I N F O Q U A D R O S  

Portugal está a ser assolado por uma estranha 

enfermidade, estranha e seletiva porque ataca 

somente os cérebros de alguns gestores de topo, 

mais propriamente, dos antigos gestores da banca, 

como da Caixa-Geral de Depósitos (CGD), do Banco 

Espírito Santo (BES), dos governadores do Banco de 

Portugal (BdP) e, ainda, outros ricos senhores 

considerados grandes nos negócios. 

Esta bizarra moléstia começou a manifestar-se 

quando se iniciou a crise na banca e agravou-se 

quando estas personalidades foram convocadas 

pelas Comissões Parlamentares de Inquérito à 

gestão do BES e do Grupo Espírito Santo e da 

recapitalização da Caixa-Geral de Depósitos (CGD), 

para prestarem informações, com a finalidade de se 

apurar responsabilidades.  

Se pensávamos que esta invulgar maleita parava por 

aqui, enganámo-nos redondamente pois não só se 

agudizou como veio a paralisar a parte do cérebro 

que lhes afeta a memória, tornando-os desmemoria-

dos. 

Existia um Conselho Fiscal na CGD que produzia 

relatórios que alertavam os gestores para as 

situações de risco. Esses relatórios eram também 

enviados para o BdP e para o Ministério das 

Finanças (MF) mas segundo afirmou, na Comissão, o 

ex-presidente do Conselho Fiscal, ninguém ligava 

muito a esses relatórios. A ideia era deixar correr e 

esperar que o assunto se resolvesse. Ficámos 

informados de que todos sabiam o que se passava no 

mundo da banca, que todos taparam os olhos, a boca 

e os ouvidos, tudo ignoraram, nada fizeram e agora 

ninguém quer assumir a responsabilidade.  

Os desmemoriados não se recordam de nada, 

nadinha que possa ajudar qualquer Comissão de 

Inquérito. No entanto, repetem até à exaustão que 

se limitaram a cumprir a lei vigente, que não era da 

sua competência autorizar ou impedir os ruinosos 

empréstimos.  

Ouvido na Comissão de Inquérito à gestão da CGA 

um dos responsáveis pela atribuição dos emprésti-

mos para construção, disse haver regras bem claras 

para a sua atribuição: ser proprietário do terreno. 

Perante a afirmação de uma deputada que, no caso 

em apreço, não era dono, respondeu que ainda não o 

era mas ia sê-lo. Sim, com empréstimo da CGD. 

Empresta-se para construir, porque se vai empres-

tar para comprar o terreno. Para que servia a 

regra? Sabemos agora que para nada.  

Para nada serviram também os Relatórios do 

Conselho Fiscal, pois segundo este gestor da CGD 

tinham concluído que os relatórios que indicavam 

entidades de risco eram maioritariamente aquelas 

que mais cumpriam e os relatórios que indicavam 

OS DESMEMORIADOS 

Por Rosa Sousa  
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I N F O Q U A D R O S  

menos risco eram aquelas que menos cumpriam. Está 

tudo dito!  

Acreditamos que saga vai continuar e os membros 

da Comissão de Inquérito à gestão da CGD irão ter 

muitas dificuldades em extrair algo daquelas 

cabeças afetadas pela amnésia. Esperamos que pelo 

menos seja amnésia psicogénica, já que global 

transitória não é, se o fosse já tinham recuperado. 

Os portugueses que tiveram de entregar a casa ao 

banco, património ainda hipotecado pelo emprésti-

mo, todos aqueles que pagaram, pagam e continuarão 

a pagar os desmandos da designada elite e ainda dos 

senhores que eram ricos e espertos, que beneficia-

ram de muitos milhões de empréstimo e se 

rodearam de advogados especialistas em blindar 

estatutos de entidades coletivas e pessoais, para 

que nada tivessem de pagar.  

Os portugueses pobres, que não tiveram nem têm 

direito a esquecer-se de pagarem os impostos, de 

pagarem as dívidas, se as tiveram, e ainda de 

pagarem as dívidas incobráveis dos portugueses 

«ricos» que receberam milhões em empréstimos, 

que têm muito mas não têm nada, desejam ardente-

mente as melhoras aos desmemoriados para que se 

recordem de alguns pormenores que levem a 

Comissão de Inquérito a encontrar os responsáveis 

por tão grande descalabro. A esperança é pouca, 

mas costuma dizer-se que é a última a morrer. 

Visto na imprensa em  
maio de 2019 

Governo anuncia contratação de 1000 

técnicos superiores  

Este ano, o Estado vai contratar mais 1000 técnicos 

superiores para a Administração Pública, tendo 

como objetivo rejuvenescer os quadros na AP. O 

Ministro salvaguardou que estas contratações «não 

esgota o recrutamento de trabalhadores destinados 

a satisfazer as necessidades da Administração 

Pública». Em casos excecionais e bem justificados 

poderá haver outras contratações.  

(Fonte: i, 02-05)  

Tancos. Azeredo soube em 2017 de 

investigação paralela da PJM 

Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa Nacional, 

ouvido no Parlamento sobre o caso «Tancos» disse 

ter recebido um telefonema da Procuradora-Geral 

da República, Joana Marques Vidal, muito 

incomodada com o facto de «a Polícia Judiciária 

Militar (PJM), não estar a respeitar a sua decisão 

de entregar a investigação do furto de Tancos à PJ 

Civil». Garantiu também que não comunicou ao 

primeiro-ministro «detalhes como o recurso da 

[PJM] a um informador. Disse ainda «não se 

recordar de ter visto o documento [Memorando] 

fisicamente mas que lhe foi transmitido o essencial 

do seu teor. Confrontado com a leitura de extrato 

do Memorando, O ex-ministro não ter mais nada a 

acrescentar, que já tinha esclarecido «em que 

contornos havido tido acesso àquele documento – ou 

seja, através do chefe do gabinete – que considera 

não ser um memorando, mas um documento 

apócrifo».  

(Fonte: i, 08-05)  

Desemprego. Primeiro agravamento 

trimestral em três anos 
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Segundo o INE a taxa de desemprego subiu no 

primeiro trimestre de 2019. «Este valor é superior 

em 0,1 pontos percentuais (p.p.) ao que tinha sido 

registado nos três meses anteriores, mas 1,1 p.p. 

inferior face ao primeiro de 2018». Este agrava-

mento é o primeiro a acontecer em 3 anos. «A taxa 

de desemprego de jovens (15 a 24 anos) situou-se 

em 17,6%, o valor mais baixo da série iniciada em 

2011, tendo diminuindo 2.3 p.p. e 4,3 p.p., 

respetivamente, em relação aos trimestres anterior 

e homólogo». O governo no Programa de Estabilida-

de 2019-2023 prevê uma descida da taxa de 

desemprego para os 6,6%, em 2019. Para 2020 esta 

prevista a taxa de 6,3%, para 2021 a taxa de 5,9%, 

para 2022 a taxa de 5,6% e para 2023 a taxa de 

5,4%. 

(Fonte: i, 09-05) 

 Quase Metade dos administradores 

dos hospitais ficam sem avaliação 

O Ministério da Saúde nomeou a Comissão de 

Avaliação dos Administradores Hospitalares, tendo 

em vista a progressão na carreira dos Administra-

dores Hospitalares. Esta entidade é essencial para 

que acontece a progressão. De acordo com o diploma 

em vigor «a passagem entre posições da carreira» 

faz-se por «exercício profissional, apresentação e 

discussão de trabalho». Acontece que o último 

concurso decorreu em 2001 e, não existindo 

entrada de novos na carreira, foram contratados 

através de contrato individual de trabalho, pelo que 

estes últimos não terão progressão na carreira e 

são quase metade. Segundo o Negócios «existem 

352 administradores hospitalares vinculados 

hospitais públicos, dos quais 55% têm contrato de 

trabalho em funções públicas».  

(Fonte: negocios,14-05)  

Idosos voltam a pagar mais ao usar 

caderneta 

Levantar dinheiro ao balcão da CGD com caderneta 

custa € 2,86, quase o triplo do que custava. Este 

agravamento, para além de arrecadar receitas, tem 

em vista também o incentivo à adesão aos cartões 

eletrónicos ou aplicações no telemóvel. A Caixa tem 

cerca de 300 mil clientes com mais de 65 anos que 

movimentam a conta com a caderneta. De fora, 

ficam por enquanto, os jovens com menos de 26 

anos das universidades com protocolos. 

(Fonte: correio,15-05) 

Descida do IVA na luz é «mão cheia de 

nada» 

Após a publicação do Decreto-Lei n.º 60/2019 - 

Diário da República n.º 91/2019, Série I de 2019-05-

13122286662 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS,  

Que determina a aplicação da taxa reduzida do IVA à 

componente fixa de determinados fornecimentos de 

eletricidade e gás natural, a DECO alertou que a 

descida de 23% para 6% do IVA da eletricidade e 

do gás natural terá um impacto quase nulo na fatura 

do consumidor. A taxa da descida do IVA aplica-se 

apenas à componente do termo fixo. «Se tínhamos 

uma mão cheia de nada, neste momento temos mão 

cheia de coisa nenhuma». «Estamos surpresos, 

desiludidos e indignados porque o texto que foi 

publicado no Diário da República tem um impacto 

muito redutor face aquilo que tinha sido anunciado». 

(Fonte: Público, 15-05) 

Estado perdeu 37,7 mil funcionários 

públicos 

Segundo os dados divulgados pela Direcção-Geral de 

Emprego Público, em janeiro a AP contava com mais 

15 690 trabalhadores do que no ano passado, devido 

à regularização dos precários, sobretudo 

assistentes operacionais e assistentes técnicos. «O 

emprego na Administração Pública recuou 5,2% 

desde 2011, ano em que o País fez um pedido de 

assistência financeira à troika». Em 7 anos os 

funcionários públicos diminuíram para 37 706. Onde 

se sentiu a maior quebra foi na Administração 

Central, «que perdeu 30 093 funcionários». 

(Fonte: correio, 16-05) 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122286662/details/maximized?serie=I&day=2019-05-13&date=2019-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122286662/details/maximized?serie=I&day=2019-05-13&date=2019-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122286662/details/maximized?serie=I&day=2019-05-13&date=2019-05-01
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600 mil manuais escolares grátis não 

foram levantados 

Uma auditoria do Tribunal de Contas revelou que 

600 mil manuais escolares gratuitos para os 1º e 2º 

ciclos não foram levantados. O Ministério da 

Educação «diz que houve vouchers que foram 

anulados por problemas informativos e outros não 

foram levantados pelos pais». A Auditoria revela 

também que só 107 mil manuais foram reutilizados, 

pelo que coloca em causa a sustentabilidade da 

Medida. Em março o Ministério devia às livrarias 3,1 

milhões de euros. O Ministério da Educação disse ir 

reforçar a verba e a reutilização.  

(Fonte: correio, 17-05) 

Pensões passaram a ter em conta a 

data do pedido 

O Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 134/2019 

- Diário da República n.º 66/2019, Série I de 2019-

04-03121942396 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória 

geral, da norma do segmento do artigo 43.º, n.º 1, do 

Estatuto da Aposentação, na redação dada pela Lei 

n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, que determina que 

a aposentação voluntária se rege pela lei em vigor no 

momento em que for proferido o despacho a 

reconhecer o direito à aposentação . Assim, as 

aposentações passarão a ser calculadas com base 

nas regras que estão em vigor no momento em que 

se faz o pedido. Se a pensão demorar «vários meses 

a ser atribuída esse tempo de serviço também é 

considerado». 

(Fonte: negocios, 17-05) 

Parlamento permite perdão às multas 

nos bairros sociais 

Os deputados da Assembleia da República 

aprovaram um projeto de lei com uma interpretação 

verdadeira da lei sobre o arrendamento publicada 

em fevereiro, tendo em vista corrigir situações de 

desequilíbrio entre arrendatários e senhorios. O 

IHRU-Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana 

alertou para a nova possibilidade de «nos bairros de 

habitação pública, ser reduzida ou mesmo eliminada 

a indemnização que os inquilinos têm de pagar se 

tiverem rendas em atraso, mas negociarem com o 

senhorio público um acordo de regularização de 

dívida» 

(Fonte: Negócios, 20-05) 

Máquinas de comida falham fruta fresca 

A Inspeção-Geral das atividades em Saúde fez uma 

inspeção às máquinas de venda automática 

existentes nos hospitais, conclui que houve 

alterações na oferta alimentar, mas a diversidade é 

pouca e a fruta fresca é inexistente. No entanto o 

balanço é positivo, pois observa-se alteração na 

oferta. Agora há que continuar a trabalhar e seguir 

o caminho até atingir a excelência. 

(Fonte: Correio, 21-05)  

Eletricidade em Portugal está entre as 

mais caras da União Europeia 

Segundo o Eurostat os preços da eletricidade 

praticados em Portugal são «superiores aos valores 

médios dos 28 países da União Europeia, comparan-

do comos preços do segundo semestre do ano 

passado. Os portugueses pagam em média 22,9 

euros por cada 100 KVA. Quanto ao gás natural o 

caso já é diferente: «os preços em Portugal são 

inferiores aos preços médios dos 28 países na União 

Europeia, aos preços da média dos 19 países da zona 

euro e aos preços praticados em Espanha». 

(Fonte: i, 18-05) 

Verão promete ser muito quente mas 

grau de incerteza ainda é grande 

O site da previsão do tempo AccuWeather prevê um 

verão com temperaturas acima do normal para 

Portugal e Espanha, temperaturas que poderão 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121942396/details/maximized?serie=I&day=2019-04-03&date=2019-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121942396/details/maximized?serie=I&day=2019-04-03&date=2019-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121942396/details/maximized?serie=I&day=2019-04-03&date=2019-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/632448/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/632448/details/normal?l=1
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atingir os 43º e para os Balcãs tempestades fora de 

época. As previsões a longo prazo não são fiáveis. 

Segundo o site do Instituto do Mar e da Atmosfera 

«as previsões mensais e sazonais devem ser 

interpretadas com cautela nas latitudes médias 

(região do globo em que se encontra Portugal), visto 

que o grau de confiança baixo». O site americano 

publica as projeções, anualmente, o ano passado 

para Portugal estava previsto para Espanha e 

Portugal um verão típico em termos de intensidade 

e duração de ondas de calor». Em Portugal o verão 

foi classificado como normal, embora o mês de 

agosto tenha sido anormalmente quente. 

(Fonte: i 22,-05)  

Aos 600 anos, ainda há surpresas no 

Convento do Carmo 

O portal do Convento do Carmo sofreu obras de 

restauro, pelo que poderá ser agora visto com olhos 

de ver. Agora é possível descobrir as figuras que se 

encontravam escondidas com vegetação e com a cor 

negra que cobria as pedras. Podem ainda ser vistas 

várias figuras e motivos florais, bem como a rosácea 

do antigo convento, de que sobra metade da 

moldura.  

(Fonte: Público, 24-05)  

Precários escreveram carta a António 

Costa 

19 precários da RTP Porto escreveram uma carta ao 

primeiro-ministro relembrando-lhe o que tinha dito 

a 16 de fevereiro p.p. durante a Convenção Europeia 

do PS, que decorreu em Vila Nova de Gaia «O caso 

da RTP é especialmente estranho na incapacidade 

que o Conselho de Administração (CA) revela em 

resolver um problema como esse», palavras que se 

referiam a integração dos precários da RTP em 

regime de Outsourcing. Perante estas palavras o 

Conselho de Administração alterou a sua posição, 

«mas agora o problema é outro: A incapacidade de 

que o senhor primeiro-ministro falava passou para o 

lado do Governo, já que a RTP mostrou abertura 

para a integração desses trabalhadores e agora é o 

próprio Governo a travar a integração destes 

trabalhadores», dizem. Prometem não desistir de 

lutar pelos seus direitos. 

(Fonte: Correio, 27-05)  

CPLP insiste em «modelo flexível» de 

circulação de pessoas 

Cabo Verde, a meio da sua presidência, propôs um 

modelo de livre circulação de pessoas na Comunida-

de de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que 

permite a cada país escolher o «tipo» e a «espécie», 

com quem a aplica e quando a adota. «A proposta do 

governo cabo-verdiano «é que os Estados-membros 

adoptem um modelo flexível e variável de circulação 

de pessoas, seguindo um sistema de integração que 

prevê que cada um avance à velocidade», quer que as 

coisas avancem, «após anos sem progressos 

tangíveis», mas têm consciência que a livre 

circulação não será tão cedo. Cabo-Verde pretende 

«criar confiança entre os Estados, permitindo assim 

que cada país avance até «onde se sente confortá-

vel», disse o ministro da Administração Interna, 

cabo-verdiano, Paulo Rocha 

(Fonte: Público, 28-05)  

Guterres premiado pela defesa dos 

valores europeus 

António Guterres foi galardoado com o Prémio 

Internacional Carlos Magno, pela defesa dos valores 

europeus. Guterres é o primeiro português a 

receber este prémio que é atribuído desde 1950. 

Este prémio é atribuído anualmente pela cidade de 

Aachen, Alemanha. 

(Fonte: Público, 30-05)  

Só 33% dos organismos públicos prestam 

contas 

A grande maioria dos serviços do Estado continua a 

I N F O Q U A D R O S  
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não publicar os Relatórios e Planos de Atividade. 

Segundo o Negócios «a amostra de 213 organismos 

e entidades da Administração Central, Direta e 

Indireta, e de algumas empresas públicas, revela 

que apenas 71 publicaram o plano de atividades para 

este ano e o relatório e contas do ano passado. Os 

Ministérios menos transparentes são a Saúde, 

Planeamento, Finanças, Administração Interna, e 

Justiça. Conclui os Negócios que «há vários 

organismos que que já não publicam qualquer dos 

dois documentos há vários anos- em alguns casos 

remontam até 2011, 2012 e 2013». 

(Fonte: Negócios, 30-05)  

Teixeira dos Santos diz que afinal falou 

com Sócrates sobre nomeação de Vara para a Caixa 

Teixeira dos Santos foi ouvido na instrução da 

Operação Marquês. No seu depoimento disse ao 

Juiz Ivo Rosa que a nomeação de Armando Vara era 

da sua responsabilidade e quando propôs o nome 

deste para vogal do Conselho de Administração, 

José Sócrates aprovou, mas colocou algumas 

reticências. «No interrogatório, ainda na fase da 

investigação, Teixeira dos Santos não tinha 

referido ao juiz Carlos Alexandre a existência de 

conversas com Sócrates sobre o tema». O 

Ministério Público defende que a nomeação de Vara 

terá sido uma imposição de José Sócrates. «E esta 

questão é importante porque Sócrates e Vara foram 

acusados de um crime de corrupção por terem 

alegadamente recebido dinheiro para beneficiarem 

donos do empreendimento Vale do Lobo, no 

Algarve». 

(Fonte: Público, 31-05)  

I N F O Q U A D R O S  

Tem dúvidas sobre a sua situação laboral? 

Precisa de aconselhamento jurídico? 

O STE oferece aos seus associados  

apoio jurídico presencial 
 

Se não é sócio e pretende apoio jurídico  
 

O 1.º passo é associar-se  

O 2.º é fazer agendamento 
 

Correio eletrónico: ste@ste.pt (pedido de esclarecimentos) 

Telefone: 213 860 055 (Lisboa) 222 004 630 (Porto)  

239 838 176 (Coimbra)  

Consulte tudo o que o seu Sindicato lhe oferece em https://www.ste.pt/socios/ 

 

As quotas sindicais são dedutíveis ao rendimento em sede de IRS 

Poderá deduzir as quotas pagas ao Sindicato, até 1% do rendimento bruto da categoria. O Fisco faz 

um acréscimo de 50%. Basta preencher o valor pago no quadro 4 do Anexo A do Modelo 3. Se entre-

gou €50, por exemplo, o Fisco vai deduzir €75. 

mailto:ste@ste.pt
https://www.ste.pt/socios/
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LEGISLAÇÃO - MAIO 2019 
Resolução da Assembleia da República n.º 60/2019 - 

Diário da República n.º 84/2019, Série I de 2019-05-02122202589 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Suspensão do prazo de funcionamento da Comissão Par-
lamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessi-
vas aos Produtores de Eletricidade, entre 17 de abril e 14 
de maio de 2019 

Resolução da Assembleia da República n.º 62/2019 - 

Diário da República n.º 86/2019, Série I de 2019-05-06122229620 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que promova junto dos órgãos 
de comunicação social a elaboração de um código de 
conduta adaptado à Convenção de Istambul para a ade-
quada cobertura noticiosa de casos de violência domésti-
ca 

Resolução da Assembleia da República n.º 72/2019 - 

Diário da República n.º 99/2019, Série I de 2019-05-23122376528 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Suspensão do prazo de funcionamento da Comissão Par-
lamentar de Inquérito sobre as consequências e respon-
sabilidades políticas do furto do material militar ocorrido 
em Tancos entre 16 e 27 de maio de 2019 

Resolução da Assembleia da República n.º 74/2019 - 

Diário da República n.º 104/2019, Série I de 2019-05-

30122446603 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que promova a valorização da 
extensão da plataforma continental e o reforço do papel 
das regiões autónomas 

Declaração de Retificação n.º 25/2019 - Diário da 

República n.º 105/2019, Série I de 2019-05-31122465017 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Declaração de retificação à Resolução da Assembleia da 
República n.º 52/2019, de 5 de abril, «Primeira alteração 
ao Regulamento da Gestão do Desempenho na Assem-
bleia da República, aprovado pela Resolução da Assem-
bleia da República n.º 49/2015, de 8 de maio» 

Decreto-Lei n.º 59/2019 - Diário da República n.º 

88/2019, Série I de 2019-05-08122242530 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Transpõe diversas diretivas de adaptação ao progresso 
técnico em matéria de segurança dos brinquedos, uso de 
substâncias perigosas em equipamentos elétricos e ele-
trónicos, adjuvantes de produtos fitofarmacêuticos e exa-
me de plantas 

Decreto-Lei n.º 65/2019 - Diário da República n.º 

96/2019, Série I de 2019-05-20122345224 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Mitiga os efeitos do congelamento ocorrido entre 2011 e 
2017 nas carreiras, cargos ou categorias em que a pro-

gressão depende do decurso de determinado período 
de prestação de serviço 

Decreto-Lei n.º 67/2019 - Diário da República n.º 

97/2019, Série I de 2019-05-21122349221 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Procede ao agravamento do imposto municipal sobre 
imóveis relativamente a prédios devolutos em zonas 
de pressão urbanística 

Decreto-Lei n.º 68/2019 - Diário da República n.º 

98/2019, Série I de 2019-05-22122373682 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Cria o Programa de Arrendamento Acessível 

Decreto-Lei n.º 69/2019 - Diário da República n.º 

98/2019, Série I de 2019-05-22122373683 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece o regime especial dos contratos de seguro 
de arrendamento acessível no âmbito do Programa 
de Arrendamento Acessível 

Decreto-Lei n.º 72/2019 - Diário da República n.º 

102/2019, Série I de 2019-05-28122419056 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Concretiza o quadro de transferência de competên-
cias para os órgãos municipais no domínio das áreas 
portuário-marítimas e áreas urbanas de desenvolvi-
mento turístico e económico não afetas à atividade 
portuária 

Decreto-Lei n.º 73/2019 - Diário da República n.º 

102/2019, Série I de 2019-05-28122419057 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Procede à criação da Escola Portuguesa de São Pau-
lo - Centro de Ensino da Língua e Cultura Portuguesa 

Lei n.º 31/2019 - Diário da República n.º 85/2019, 

Série I de 2019-05-03122217197 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Regula a utilização de dispositivos digitais de uso 
pessoal e permite a fotografia digital nas bibliotecas e 
arquivos públicos 

Lei n.º 32/2019 - Diário da República n.º 85/2019, 

Série I de 2019-05-03122217198 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Reforça o combate às práticas de elisão fiscal, trans-
pondo a Diretiva (UE) 2016/1164, do Conselho, de 16 
de julho 

Lei n.º 35/2019 - Diário da República n.º 100/2019, 

Série I de 2019-05-24122393529 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Altera as medidas de segurança obrigatórias em esta-
belecimentos de restauração ou de bebidas que dis-
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ponham de espaços ou salas destinados a dança, 
procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
135/2014, de 8 de setembro 

Lei n.º 36/2019 - Diário da República n.º 103/2019, 

Série I de 2019-05-29122434535 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Cessação de vigência de decretos-leis publicados 
entre os anos de 1975 e 1980 

Portaria n.º 127/2019 - Diário da República n.º 

86/2019, Série I de 2019-05-06122229621 
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS, FINANÇAS, ADJUNTO E 
ECONOMIA E EDUCAÇÃO 

Aprova as percentagens do mecanismo de correção 
cambial criado pelo Decreto-Lei n.º 35-B/2016, de 30 
de junho, para o primeiro semestre de 2019 

Portaria n.º 134/2019 - Diário da República n.º 

90/2019, Série I de 2019-05-10122279879 
FINANÇAS E JUSTIÇA 

Regulamenta os procedimentos concursais para 
ingresso nas carreiras de registos 

Portaria n.º 135/2019 - Diário da República n.º 

90/2019, Série I de 2019-05-10122279880 
JUSTIÇA 

Regulamenta a formação profissional inicial específica 
desenvolvida em fase anterior ao ingresso na carreira 
de conservador de registos e no ingresso na carreira 
de oficial de registos, bem como a formação profissio-
nal contínua dos conservadores de registos e dos ofi-
ciais de registos em exercício de funções 

Portaria n.º 136/2019 - Diário da República n.º 

90/2019, Série I de 2019-05-10122279881 
AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 

Fixa os elementos mínimos a constar do Registo Cen-
tral de Doses previsto no artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 
108/2018, de 3 de dezembro 

Portaria n.º 142/2019 - Diário da República n.º 

92/2019, Série I de 2019-05-14122289410 
ADMINISTRAÇÃO INTERNA 

Fixação do número máximo de estágios para a segun-
da fase da 6.ª edição do Programa de Estágios Profis-
sionais na Administração Local 

Portaria n.º 159/2019 - Diário da República n.º 

99/2019, Série I de 2019-05-23122376531 
PLANEAMENTO 

Sexta alteração ao Regulamento Específico do Domí-
nio do Capital Humano, aprovado em anexo à Portaria 
n.º 60-C/2015, de 2 de março 

Portaria n.º 160/2019 - Diário da República n.º 

100/2019, Série I de 2019-05-24122393534 
EDUCAÇÃO 

Procede à terceira alteração à Portaria n.º 155/2013, 
de 18 de abril, que regulamenta a concessão de 

apoios financeiros destinados ao incentivo à gestão 
da atividade das associações e federações de jovens, 
inserida no plano estratégico de iniciativas de promo-
ção da empregabilidade juvenil, no âmbito da medida 
Estágios Emprego, através do programa Incentivo ao 
Desenvolvimento Associativo (IDA) 

Portaria n.º 166/2019 - Diário da República n.º 

103/2019, Série I de 2019-05-29122434537 
FINANÇAS, AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA E 
AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO 
RURAL 

Aprova os estatutos do Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, I. P. 

Portaria n.º 170/2019 - Diário da República n.º 

105/2019, Série I de 2019-05-31122465019 
FINANÇAS E AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 

Primeira alteração aos Estatutos da Agência Portu-
guesa do Ambiente, I. P., aprovados pela Portaria n.º 
108/2013, de 15 de março 

Despacho n.º 4435-A/2019 - Diário da República n.º 
83/2019, 2º Suplemento, Série II de 2019-04-30 122202598 
Finanças - Gabinete do Ministro 

Aprovação do mapa anual -previsão anual que corres-
ponde às prioridades de recrutamento para a Administração 

Pública, em 2019 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 8/2019/A - Diário da 

República n.º 86/2019, Série I de 2019-05-06122229623 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA 

Conta de Gerência da Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma dos Açores referente ao ano 2017 

Decreto Legislativo Regional n.º 10/2019/A - Diário 

da República n.º 98/2019, Série I de 2019-05-22122373686 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA 

Regime de proteção e classificação das cavidades 
vulcânicas dos Açores 

Decreto Legislativo Regional n.º 11/2019/A - Diá-

rio da República n.º 100/2019, Série I de 2019-05-

24 122393535 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA 

Programa Casa Renovada, Casa Habitada 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira n.º 14/2019/M - Diário da 

República n.º 105/2019, Série I de 2019-05-31122465022 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA 

Constitui uma comissão parlamentar de inquérito des-
tinada a analisar as relações financeiras entre o 
Governo Regional da Madeira e a empresa AFAVIAS 
- Engenharia e Construções, S. A. 
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Aguardo a avaliação do biénio 2017-2018. Posso recusar-me a assinar a contratualização dos 

objetivos para o biénio 2019-1020? 
 

A fixação dos objetivos para um período avaliativo não depende da atribuição da avaliação relativa 

ao período anterior; são processos independentes um do outro. 

Por isso, não pode recusar-se a assinar a ficha de avaliação para tomar conhecimento formal quer 

dos objetivos e competências previamente fixados quer da avaliação que lhe for posteriormente 

atribuída. 

 

 

Sou trabalhador-estudante e foi-me concedido horário de jornada contínua. Tive aproveita-

mento escolar. Durante as férias cessa o estatuto de trabalhador-estudante? 
 

É nosso entender que enquanto se mantiver o seu estatuto de trabalhador-estudante, mantém-se o 

seu direito ao horário de jornada contínua que lhe foi atribuído; o que significa que esse horário só 

deverá cessar quando cessar o seu direito a manter aquele estatuto. 

 

 

Estou a exercer funções num organismo, em regime mobilidade. No entanto nem as funções 

nem o horário correspondem ao oferecido na entrevista. Posso regressar ao serviço de origem 

antes dos seis meses? 
 

O regresso ao serviço de origem pode ser a todo o tempo. Para o efeito deverá comunicar ao 

organismo onde se encontra a data em que regressará ao serviço de origem. Este último, deverá 

também ser informado do dia do seu regresso, de preferência no dia 1 do mês seguinte, para maior 

facilidade no acerto de contas. 

 

 

Estou em mobilidade num serviço há 2 meses e o trabalho não corresponde ao anunciado no 

aviso de candidatura. Preciso aguardar seis meses para regressar ao serviço de origem? 
 

Para regressar ao serviço de origem não necessita de aguardar os seis meses, basta comunicar, 

preferencialmente por escrito, o dia em que regressa ao serviço de origem e ao serviço onde se 

encontra em mobilidade. Seis meses é o tempo mínimo necessário para que se possa consolidar a 

mobilidade, de acordo com o artigo 99º, nº 3, alínea b) da LTFP, o que não pretende.  

Tem dúvidas sobre a 
sua situação laboral? 
 

 O jurista responde . . . 
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Em torno da discussão da "coisa pública" cremos que 

o esgrimir de argumentos, raras vezes terá tocado no 

tema - Mercados Municipais. 

Queremos, no entanto, deixar esta breve reflexão, 

em boa parte, motivada por aquilo que têm sido os 

tópicos da abordagem, ainda que, marcada por 

alguma...timidez, gerada pelo claro desinteresse que a 

"coisa" tem merecido por parte da administração 

(mais na central do que na local, o que até se pode 

perceber mas dificilmente se poderá compreender). 

Sendo, os ditos, municipais, no sentido em que são 

propriedade dos municípios, tal parece constituir-se 

como algo de “obstaculizante” para um "querer-

fazer" escudado, tantas vezes, num "não poder-

fazer". 

Temos dúvidas que tal raciocínio possa ser límpido, 

afigurando-se algo toldado pela escusa estafada, 

porque gasta, de que o público coarta a iniciativa 

privada e de que as dinâmicas de uns esbarram na 

apatia de outros. 

Haverá um quê de verdade que importa não menos-

prezar, mas tratando-se de um campo de trabalho 

composto por algumas centenas de "unidades" 

(próximo de 500 Mercados Municipais, assimetrica-

mente, distribuídos pelo território do nosso país) 

parece evidente que o assunto será merecedor de 

alguma...atenção! 

Em suma, se ambos, público e privado, tiverem a 

possibilidade de olhar para os Mercados e vê-los 

(entendendo-os no seu contexto e esboçando a 

respetiva situação de referência), decerto irão 

reparar para além daquilo que tem sido uma visão 

limitada, limitativa e limitadora do seu potencial. 

O ponto de partida será tentar percecionar o que 

representa o Mercado Municipal, localmente, aos mais 

distintos níveis - comercial, económico, sociocultural, 

histórico, patrimonial, aferindo-se se as "qualidades" 

e "capacidades" detidas o permitem "trabalhar" como 

equipamento municipal, como formato comercial ou 

outro (ou nenhum) "uso". 

sto, necessária e desejavelmente, antes de se 

enveredar por modas, tendências ou conceitos que, 

por resultarem num ou outro contexto, não significa 

aposta ganha em todo e qualquer um. 

Conceitos pré-definidos para os Mercados Municipais 

não são mais do que (pre)conceitos em relação a um 

estudo sério casuístico que possa enformar um plano 

de ação específico para este ou aquele Mercado. 

Alheia a todo este entendimento prévio está uma 

tendência, quiçá um conceito, a que dei o nome de 

"restaurantización" (apenas porque o artigo foi 

publicado na revista - Distribución y Consumo (da 

MERCASA), da nossa vizinha Espanha, País, aliás, com 

quem teremos muito a aprender sobre dinamização de 

Mercados Municipais). 

Transformar Mercados ou parte deles em “placas” de 

Restauração pode ser o emergir de um novo mercado 

para os…Mercados Municipais, mas, diga-se, em bom 

rigor, é curto, muito curto, para quem goste e queira 

“pensar o Comércio”, e um dos seus formatos mais 

representativos, num contexto de estu-

do/investigação que se poderia apelidar 

de…Sociologia do Comércio! 

Por muito que se queira fazer pelos Mercados em 

Portugal, uma certeza parece afirmar-se: de ideias 

para lhes mudar o nome ou deixar ideais que visem 

outro(s) apelido(s), ao que parece, ainda não se 

vislumbra oferta, nem tão pouco...procura que se 

veja! 

A palavra aos 

associados 

Mercado Municipal  
- do orgulho do nome à honra do apelido! 

João Barreta 
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SINDICATO DOS 

QUADROS TÉCNICOS DO 

ESTADO E ENTIDADES 

COM FINS PÚBLICOS 

 

Lisboa - Sede 

R. Braamcamp,88,2º Dto. 

1269-111 Lisboa  

Tel.: 213 860 055   

(3 linhas) 

Tel. Móvel: 961724106/ 

961880239/963773017 

Fax: 213 860 785 

ste@ste.pt 

Horário de atendimento: 

2ª a 6ª - 9:00-21:00 

Sec. Regional do Porto 

R. da Alegria, 248,1º Esq.  

 4000-034  Porto  

 Tel./Fax: 222 004 630  

Tel. Móvel: 938648672  

porto@ste.pt 

Horário de atendimento: 

2ª, 4ª e 6ª - 10:00-18:00 

3ª e 5ª - 11:00-19:00 

Sec. Regional de Coimbra 

Av. Fernão de Magalhães, 

676, 3º andar - Sala 3  

3000-174 Coimbra  

Telef.: 239 838 176  

Fax: 239 825 186 

Tel. Móvel: 925783119 

coimbra@ste.pt 

Horário de atendimento: 

2ª,a  6ª - 14:00-19:00 

Sec. Regional de Évora 

Alcárcova de Baixo, 54 

Sala B 

7000-841 Évora 

Tel.e Fax: 266 744 771  

evora@ste.pt 

Sec. Regional do Algarve 

Edifício Ninho de 

Empresas 

Piso 2, Gab. 13 

Estrada da Penha 

8000-489 Faro 

Tel. Móvel: 

925494067/925494065 

algarve@ste.pt 

Sec. Regional da Guarda 

R. Alm. Gago Coutinho,  

  10, 1º - Centro Dto. Fte. 

6300-Guarda 

guarda@ste.pt 

Tel. Móvel: 961724137 

Sec. Regional de Viseu 

R. do Gonçalinho, 53  

Sala 6 

3500-137 Viseu 

viseu@ste.pt 

Tel. Móvel: 961879731 

Sec. Regional dos Açores 

R. do Rego, 24 - 1º andar 

9700-161 Angra do 

Heroismo  

Tel.e Fax: 295 217 079 

acores@ste.pt 

Sec. Regional da Madeira 

R. Câmara Pestana, 6  

1º andar - Sala D 

9000-043 Funchal   

Tel. Móvel: 

925494067/925494065 

madeira@ste.pt 
 

Diretora 

Rosa Sousa 

 

Periodicidade: Mensal 
 

PROTOCOLOS 

CULTURA E LAZER  

Fonte: http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1446%3Aexposicao -

fotografia -impressa-e-propaganda-visual-em-portugal-1934-1974-20-maio-30-agoa19&catid=170%

3A2019&Itemid=1456&lang=pt 

HOTEL URGEIRIÇA – Canas de Senhorim (Nelas) 
Os sócios, mediante a apresentação de identificação de associado, pode-
rão usufruir de 10% de desconto na Melhor Tarifa Disponível. 
Inclui os seguintes serviços: 

 Pequeno almoço buffet; 

 Late check-out até às 16:00H (a confirmar mediante disponibilidade); 

 Acesso gratuito à piscina exterior (sazonal); 

 Parque de estacionamento gratuito; 

 Sala de jogos; 

 Parque exterior Fitness; 

 Circuito exterior de manutenção física; 
Tratamento VIP à chegada (água e fruta). 
Morada: Urgeiriça-3525-301 Canas de Senhorim (Nelas) 
Reservas:Telefone 232 671 267 ou e-mail: reservas@hotelurgeirica.pt 

A DiverLanhoso é um Parque de desporto aventura, situado na 
Póvoa de Lanhoso entre Braga, Guimarães e o Gerês que organiza 
campos de férias para crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos. 
Através do Protocolo celebrado com o STE, os sócios poderão 
beneficiar de um desconto de 10% sobre o preço de tabela em 
Campos de Férias Natal, Páscoa e Verão e 10% sobre o preço do 
alojamento. Veja os Programas de Férias em www.diver.com.pt 

Fotografia Impressa e Propaganda Visual em Portugal (1934-1974) 
EXPOSIÇÃO | 20 maio ’19 | 18h00 | Galeria do Auditório |  
Entrada livre / até 30 ago.´19 

http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1446%3Aexposicao-fotografia-impressa-e-propaganda-visual-em-portugal-1934-1974-20-maio-30-agoa19&catid=170%3A2019&Itemid=1456&lang=pt
http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1446%3Aexposicao-fotografia-impressa-e-propaganda-visual-em-portugal-1934-1974-20-maio-30-agoa19&catid=170%3A2019&Itemid=1456&lang=pt
http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1446%3Aexposicao-fotografia-impressa-e-propaganda-visual-em-portugal-1934-1974-20-maio-30-agoa19&catid=170%3A2019&Itemid=1456&lang=pt
mailto:reservas@hotelurgeirica.pt
http://www.diver.com.pt

