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I N F O Q U A D R O S  

O STE QUER NEGOCIAR 
PORTARIA DE REGULARIZAÇÃO  

DOS PRECÁRIOS 

e 

 DESGONGELAMENTO DA PROGRESSÃO  

NAS CARREIRAS  
 

O STE reuniu hoje (2017-04-04) com o Governo, para de acordo com a ordem de 
trabalhos negociar: 

1. Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administra-
ção Pública; 

2. Informação sobre o Descongelamento das Carreiras da Administração Pública. 

E tendo o Governo apresentado aos sindicatos tal ordem de trabalhos, na verdade o que aconte-
ceu foi um faz-de-conta que é uma negociação. 

E isto porque, não nos foi entregue o projecto de Portaria a que o Governo se tem referido 
diversas vezes, preparando-se para a publicar sem qualquer discussão e conhecimento dos 
sindicatos; 

E sobre o descongelamento de progressão na carreira, fomos informados de que será feito um 
levantamento ministério a ministério para avaliar o impacto da reposição do direito à carreira.  

O STE considera que esta é uma situação que não pode manter-se. Os levantamentos, têm sido a 
desculpa do Governo para empurrar com a barriga a reposição de direitos, designadamente este 
que está suspenso desde 2010. 

Nem se pode exigir a um grupo específico de portugueses que entreguem o corpo às balas pela 
contenção do défice, quando todos os dias a realidade nos mostra que não são eles os responsá-
veis pelo rombo nas contas públicas. 

Mais do mesmo NÃO! Basta o que bastou. 

A Direcção 

Lisboa, 4 de Abril de 2017 

O STE oferece aos seus associados  
apoio jurídico presencial 

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

Telefone: 213 860 055 (Lisboa) 222 004 630 (Porto) 239 838 176 (Coimbra)  

Formulário em: http://www.ste.pt/ste_apoio_jur.asp 
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de de vir a terreiro, cara a cara, para discutirmos 
isso. 
E não, contrariamente ao que se poderia pensar, o que 
está a mexer bem fundo com os meus sentimentos, 
não são os prognósticos sobre o resultado desta 
querela.  
Nesse dia e, nos que se lhe seguiram, finalmente 
compreendi o que está em causa. Desta vez, como 
noutras ocasiões, o governo não está só a tentar 
ludibriar-nos. Também não anda a tentar seduzir-nos. 
Muito menos a dividir para reinar. 
Entrámos na lógica da desmoralização. E, a todos os 
colegas que encolhem os ombros, presto a minha 
solidariedade. Porque agora, sinto o mesmo que vocês. 
Um sentimento ruim, minando cá por dentro; uma 
mágoa que abate e com a qual não queremos nem 
podemos viver. Uma vontade inexorável de redesco-
brir o gosto pela música, literatura, filmes, séries, 
passeios, ou apenas pelo azul do céu e pelo calor do 
sol. 
Mas impõe-se, portanto, a pergunta do milhão de 
euros (que o dólar vai valendo menos). O que fazer 
então? 
E, para os que, como este vosso amigo, não frequen-
tam as tendas das utopias (essas maravilhosas ideias 
habituadas a acabar ao contrário do prometido) e para 
os demais que manifestam uma aversão ao risco das 
apostas altas (nessa lista, já não me encontram), 
embora não existam soluções milagrosas nem receitas 
rápidas, há um caminho claro e resoluto. 
Quando assumimos que não queremos viver acossados 
pelos maus sentimentos, seja do desânimo ou da 
amargura, podemos começar a responder pelo humor, 
pela ironia, pelo riso. Para alguns, pela sátira ou pelo 
escárnio. Em privado hoje, em público amanhã. Mas, 
velados ou contundentes, sempre e friso sempre, com 
a elevação que emana das boas gentes.  
Os outros que sejam boçais. Que percam as estribei-
ras. E, à medida que em todo o lado, os nossos ilustres 
afrontadores se forem sentindo desconfortáveis, algo 
mudará. Como? Conto estar cá para eu próprio 
descobrir… 

Como todos os demais filhos de boa gente, faz 
algumas semanas, fui atacado à traição. E, desta vez, 
não se limitou a doer. Magoou mesmo. Porque se a dor 
é uma coisa que passa, a mágoa é algo que fica. 
Recordo aquela bela manhã de segunda-feira, num 6 
de Março, quando nos atiraram a pedrada à cara. 
“Governo vai limitar promoções na função pública”, 
gritava bem alto o Público, ofuscando a vitória de 
Nelson Évora. Ainda se lembram? 
E, se por norma, reagiria com a sanha que já bem me 
conhecem, aqueles que noutras ocasiões lêem os meus 
escritos, desta vez, foi-me difícil escrever sobre o 
tema. Alguns textos completos, arrojado ao lixo, 
compreendi que, desta vez, não se trata de números e 
relatórios. São sentimentos. 
Nos últimos anos, os vários Governos têm 
“consolidado” o país à custa dos nossos salários, 
carreiras, pensões e impostos. E, nunca aceitámos 
isso. Mentira após mentira, tudo tombou perante os 
argumentos daqueles que não aceitam desculpas 
frouxas ou culpas endossadas. 
Vezes sem conta, nas páginas do INFO, pessoas bem 
mais qualificadas do que este simples amanuense, 
mostraram que há caminhos bem mais viáveis do que 
atacar os nossos salários. 
E, no meio de tantos ataques, nunca deixámos faltar a 
vontade e o desejo de revelar a verdade aos colegas 
que connosco partilham a mesma sina. 
Mas, desta vez, foi diferente. Aproveitarem-se dos 
jornais para enfiar ferros contra nós, já é habitual. 
Mas, desta feita, faltou-nos o patife. 
Um “responsável governamental” (note-se, não foi a 
habitual fonte oficial), embrulha um soez desejo num 
matutino e esconde-se para não arcar com a réplica. 
Isso, meus caros amigos, tem um nome. Covardia! 
Mas digo olhos nos olhos que, o que me magoou não foi 
o projecto do Governo ao tentar continuar a matar as 
carreiras. Dessa perfídia e de tantas outras, já 
andamos todos fartos. 
Foi a atitude manipuladora de apanhar-nos de 
surpresa e atirar à traição. Isso, não doí, magoa. Se 
querem levar a deles avante, que tenham a hombrida-

I N F O Q U A D R O S  

Miguel Lobato 

Progressões: Congelar, descongelar, 

limitar… 
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Com o propósito de garantir a tomada e execução 
de decisões tendo como base a especialização 
funcional o poder local organizou-se politicamente 
com um órgão executivo (Câmara Municipal / Junta 
de Freguesia) e com um órgão deliberativo e 
fiscalizador do executivo (Assembleia Municipal / 
Assembleia de Freguesia). 
Quanto à organização dos serviços, o legislador 
estipulou que se deve orientar «pelos princípios da 
unidade e eficácia da acção, da aproximação dos 
serviços aos cidadãos, da desburocratização, da 
racionalização de meios e da eficiência na afectação 
de recursos públicos, da melhoria quantitativa e 
qualitativa do serviço prestado e da garantia de 
participação dos cidadãos, bem como pelos demais 
princípios constitucionais aplicáveis à actividade 
administrativa e acolhidos no Código do Procedimen-
to Administrativo», bem como ao estatuído no 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras 
Municipais, no Regime da Organização dos Serviços 
das Autarquias Locais, sendo que compete aos 
órgãos deliberativos a aprovação da estrutura 
nuclear dos serviços e aos presidentes dos 
executivos o estabelecimento da estrutura flexível. 
Estas estruturas sejam hierárquicas ou matriciais, 
ou mesmo a ambas, devem ter correspondência nos 
respectivos Mapas de Pessoal e na definição e 
identificação de funções. 

I N F O Q U A D R O S  

Organização do Poder Local 

Breve Perspectiva Funcional 

João Rodrigues 
Secretariado Sectorial das Autarquias Locais do STE 

O Poder Local constitui um dos pilares da nossa 
actual democracia.  
É o chamado Poder de Proximidade. Devidamente 
estruturado e até porque a lei assim o exige, 
deverá funcionar dando a conotação dessa relação 
de proximidade entre os eleitos e os cidadãos. 
A relação dos Autarcas e Cidadãos deverá ser de 
Eleitos/Eleitores ao invés de Dirigentes/Dirigidos. 
Podemos assim desde já concluir que quanto maior 
for essa proximidade, mais eficaz será, por parte 
da população, o acompanhamento da gestão 
autárquica e haverá uma maior transparência dos 
actos públicos, factores esses preponderantes na 
existência de uma ética gestionária e democrática. 
A Estruturação Funcional Autárquica necessita, 
contudo, de elementos organizacionais para a 
prossecução do direito público. Esta estruturação 
tem por base a hierarquização funcional e matricial 
dos serviços dentro de um molde estabelecido em 
Lei. Essa medida não pode ser apenas um formalis-
mo. O seu cumprimento dá-nos a diretiva com a 
qual irá a autarquia desempenhar os seus serviços, 
assim como, os recursos humanos e financeiros 
necessários para tal. 
Por sua vez, os lugares a serem ocupados nessa 
hierarquia são também regulados e as funções aí 
desempenhadas estão devidamente estabelecidas 
por regras bem definidas. 
Temos assim estabelecidos os critérios pelos quais 
deverá o edifício autárquico reger-se. 
Poderemos contudo verificar que em muitas 
autarquias esses critérios não são obedecidos. A 
organização é assim posta em causa, a todos os 
níveis, a transparência deixa de existir e a 
imposição de critérios próprios do poder político 
se satisfaz emanando ordens sem o devido 
fundamento legal. Nestes casos, a Estrutura 
Hierarquizada ou Matricial foi apenas um acto 
formal e as regras passam a ser as de uma 
estrutura tendencialmente anárquica, que não é 
aceitável para os nossos dias. 
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geriatria. Os portugueses parecem ter um jeito nato 
para tratar de doentes e idosos. Há já até empresas 
que abriram filiais no nosso país para fazerem o 
recrutamento de pessoal e os salários rondam os € 
1.800. Se a opção for trabalhar na casa do idoso, o 
salário pode atingir uma média de €100/dia. O recru-
tamento pode ser feito dentro de qualquer idade e 
não exigem formação específica, bastando a experiên-
cia de já terem tratado de idosos, mesmo tendo sido 
familiares. 
(Fonte: Diário de Notícias, 06-03) 

Mulheres vão servir nos submarinos 
As mulheres, a partir do mês de Outubro, 
vão poder servir nos submarinos. O primeiro 
curso de especialização já conta com candi-

datas: Diana Azevedo, de 26 anos imediato do hidro-
gráfico Andrómeda e Noémia Freire de 29 anos, auxi-
liar de navegação da fragata «Bartolomeu Dias». O 
secretário de Estado da Defesa, Marcos Perestrello 
esclareceu que «os antigos submarinos não tinham 
condições físicas que facilitassem o convívio a bordo, 
em termos de camas e instalações sanitárias». Actual-
mente já existem dois submarinos que possibilitarão a 
integração de mulheres «terminado com o regime de 
«cama quente», que servia «vários militares». 
(Fonte: Correio da manhã, 07-03) 

Portugal é o pior da Europa há quatro 
anos consecutivos 
A taxa de fecundidade não para de des-

cer. Segundo o relatório da Eurostat (dados de 2015) 
e apesar de nos três últimos anos ter havido um ligei-
ro aumento, Portugal é o país que tem os valores mais 
baixos de natalidade de entre um grupo de 34 países. 
Maria Filomena Mendes, presidente da Associação 
Portuguesa de Demografia aponta como causas «os 
anos de crise, com o desemprego jovem altíssimo que 
dificultou a vida de quem quis constituir família. 
Foram anos de uma emigração jovem, muito elevada». 
(Fonte: Correio da Manhã, 09-03) 

Investimento de 30 milhões de euros dá 
14 novos centros de saúde 
Os centros de saúde irão passar a ter novas 

valências como o raio x, análises, fisioterapia, de 
entre outros, pelo que muitos dos que existem não 
têm condições por funcionarem em edifícios de habi-
tação e deficientes acessibilidades. Numa parceria 
entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Governo. 3 de 
entre os 14 serão construídos (Telheiras, parque das 
nações e Restelo), os restantes 11 serão substituídas 

I N F O Q U A D R O S  

Bloco e PCP cobram promessas ao Gover-
no  
Os partidos que suportam o Governo lem-

bram que o descongelamento foi prometido para 2018. 
O BE defende que «Não podemos ter um sistema em 
que progride quem está de acordo com o chefe». Já o 
PCP refere que foi por sua iniciativa que ficou inscrito 
no último OE o descongelamento das carreiras para 
2018. Quaisquer decisões «que contrariem a sua con-
cretização terão a oposição do PCP». 
(Fonte: Negócios, 07-03) 

Portuguesas passam mais de 5 horas em 
trabalho doméstico  
Segundo um estudo da OCDE, Portugal é um 

dos países que se destaca nas desigualdades entre 
homens e mulheres, no que diz respeito ao tempo 
dedicado às tarefas domésticas. As mulheres, para 
além de trabalharem a tempo inteiro, têm ainda pela 
sua frente as tarefas domésticas, o que representa 
uma sobrecarga. Este Estudo revela que «as mulheres 
portuguesas passam quase 5,5 horas por dia (328 
minutos)» dedicadas às tarefas domésticas e os 
homens 1,5 horas (96 minutos). Um outro estudo reali-
zado pelo Centro de Estudos para a Intervenção 
Social (CESIS) em parceria com a Comissão para a 
Igualdade no Trabalho (CITE), conclui que «as mulhe-
res dedicam 4,23 horas diárias a estas tarefas e os 
homens 2,38 horas».  
(Fonte: i, 07-03) 

Pessoas optimistas vivem mais e com 
mais saúde 
Segundo um estudo publicado no American 

Journal of Epidemiology, as pessoas optimistas recu-
peram melhor da doença e tem menos probabilidade 
de morrer de cancro, de doenças cardíacas, de doen-
ças respiratórias ou de infecções. O Estudo refere 
ainda que os optimistas não ficam sentados à espera 
que as coisas que caim no regaço e «são mais proacti-
vos na prevenção da doença. Fazem por ter saúde, ou 
seja, fazem exercício físico, têm alimentação mais 
cuidada». 
(Fonte: Diário de Notícias, 07-03) 

Reino Unido quer portugueses a tratar de 
idosos 
O recrutamento de auxiliares de acção 

médica e geriatria está a aumentar dentro do Reino 
Unido e da Alemanha. Já tínhamos notícia de que os 
nossos enfermeiros humanizavam os serviços de saúde 
ingleses, agora são os auxiliares de acção médica e de 

Visto na Imprensa - Março de 2017 
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I N F O Q U A D R O S  

nos últimos anos».  
O envelhecimento da administração pública é uma 
preocupação por não haver lugar à transmissão do 
conhecimento e não potenciar também a adopção de 
novas metodologias de trabalho. «Em declarações 
recentes ao DN/Dinheiro Vivo, Maria Helena Rodri-
gues, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos 
do Estado, alertava precisamente para o facto de os 
sucessivos anos de congelamentos e a degradação das 
condições de trabalho estarem a fazer que a adminis-
tração pública seja um local cada vez menos atractivo 
para os mais jovens». 
(Diário de Notícias, 17-03) 

Portugal tem a taxa de co-infecções de 
tuberculose e VIH acima da média 
Aproximando-se o Dia Mundial da Tuberculo-

se (24 de Março), foi divulgado em relatório do Cen-
tro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças e de 
entre 19 países europeus, Portugal apresenta uma 
taxa três vezes superior de co-infecções de tubercu-
lose e VIH. No entanto, é de salientar que «só 19 paí-
ses comunicaram dados sobre tuberculose/VIH». A 
tuberculose aumentou muito na década de 90 mas 
está a recuar desde 2000. «Em Portugal, como em 
quase todo o espaço comunitário, a tuberculose come-
ça a ser uma doença que atinge alguns grupos mais 
vulneráveis. Além de seropositivos, na linha da frente 
estão os reclusos e os imigrantes». 
(Público, 20-03) 

David e Slavka representam Portugal 
entre os cientistas da NASA 
David carvalho, natural de Penafiel, bilicen-

ciado pela Universidade de Aveiro, conheceu a eslova-
ca Slavka na UA, casaram e tiveram um filho. Hoje, 
fazem parte dos cientistas que trabalham na NASA. 
Ele, doutorado em Física e sem perspectivas de futu-
ro no nosso país, candidatou-se a um emprego na 
NASA e foi seleccionado para integrar o «Global 
Modeling and Assimilation Office», que é o grupo de 
previsão/modelação meteorológica e climática da 
NASA. A ela, pouco tempo depois surgiu a oportunida-
de de trabalhar no «Planetary Environments Labora-
tory», equipa que analisa «os dados medidos pelo SAM 
em Marte». 
E o regresso a Portugal? David teve sempre em mente 
regressar a Portugal mas encarou sempre como um 
plano a longo prazo. Hoje, parece-lhe mais próximo 
devido à incerteza causada pelas últimas eleições nos 
EUA, uma vez que se sabe que o orçamento para as 
ciências terrestres e do clima, em que está a traba-
lhar, vai ser reduzido. Por isso aguardam com apreen-
são e talvez tenham de regressar a Portugal mais 

as instalações. A Câmara avança com 22 milhões que 
engloba equipamento, terrenos e projectos de cons-
trução. Estima-se, ainda, que serão investidos cerca 
de 9 milhões nos arruamentos, água e esgotos. 
(Diário de Notícias, 14-03) 

Vistos gold: turcos com interesse em 
Portugal. China está a abrandar 
Desde que existe o Programa dos Vistos 

Gold, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras-SEF, 
concedeu 42 vistos a cidadãos turcos, 28 vistos de 
entre estes foram atribuídos desde o verão do ano 
transacto. Este interesse por Portugal parece dever-
se à situação política que se vive no país. A situação 
«tem piorado desde a tentativa fracassada de golpe 
de Estado a 15 de julho de 2016, que levou o governo a 
suspender ou a deter milhares de pessoas, entre mili-
tares, juízes, polícias, professores e funcionários 
públicos». O presidente Erdogan, no início de Feverei-
ro «aprovou a realização de um referendo, marcado 
para 16 de abril, que visa fazer uma revisão constitu-
cional que aumentará os seus próprios poderes». 
O maior número de vistos continua a ser atribuído à 
comunidade chinesa, embora tenha vindo a diminuir. 
(Fonte: Diário de Notícias, 15-03) 

Os deputados que são sócios de empre-
sas com contratos públicos 
O Estatuto dos deputados da Assembleia 

da República permite-lhes trabalhar como administra-
dores, consultores ou advogados ou outros, para 
empresas que celebrem acordos com entidades públi-
cas, desde que detenham até 10% do capital social 
dessas empresas. Segundo a investigação do Jornal 
Económico são 8 os casos de deputados que não res-
peitam o estatuto, isto é, são detentores de mais de 
10%, com a agravante de os contratos com as entida-
des públicas serem feitos por ajuste directo. O Jor-
nal Económico questionou o presidente da Subcomis-
são de Ética, Luís Marques Guedes o qual informou 
que «a Subcomissão de Ética, como lhe compete, soli-
citou aos deputados visados os esclarecimentos 
necessários para aferir das dúvidas que estão a ser 
colocadas». 
(Jornal Económico, 17-03) 

Esta administração pública não é para 
jovens 
A idade média na Administração pública 
continua a subir. A idade média dos traba-

lhadores, de acordo com o boletim de Emprego Público 
(BOEP) é de 47,3 se não considerarmos os militares e 
as forças de segurança. «O envelhecimento da admi-
nistração pública tem por detrás, sobretudo, a política 
de travão à entrada de novos trabalhadores seguida 
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polo do IST». A Câmara de Loures está a acompa-
nhar a situação e a Protecção Civil prevê a criação 
do Plano até ao final do ano. 
(Correio da manhã, 23/24-03) 

Perguntas ao Governo 
«A ADSE prepara-se para adquirir os 45% 
da empresa que gere o Hospital da Cruz 

Vermelha, que o Estado detém através da Parpública. 
Tem esta unidade valências que justifiquem a sua 
compra pela ADSE? Um investimento desta enverga-
dura serve os funcionários públicos ou, mais uma vez, 
o interesse privado? 
(Correio da manhã, 26-03) 

Costa quer devolver ideia de carreira à 
função pública 
O primeiro-ministro inaugurou a loja do 

Munícipe no Funchal e referiu que para além do esfor-
ço que foi feito com a reposição dos cortes nos venci-
mentos «é fundamental devolver a cada funcionário 
público a perspectiva de voltar a ter uma carreira» 
(Público, 29-03) 

CTT aumentam preços em 2,4% 
A partir do dia 4 de Abril enviar uma carta 
ou uma encomenda ficará mais caro. A 

actualização será quase o dobro do valor da actualiza-
ção do ano transacto. «esta actualização corresponde-
rá a uma variação média anual do preço do cabaz de 
serviços de correspondências, correio editorial e 
encomendas de 2,4%». 
(Público, 29-03) 

Trabalhar menos dias até mais tarde é 
solução para um país de velhos? 
Portugal está a transformar-se rapida-

mente num país de velhos. O INE «prevê que o índice 
de sustentabilidade passará das actuais 315 pessoas 
em idade activa (entre os 15 e os 65 anos) por cada 
100 idosos para penas 137 activos por 100 idosos. 
Isto entre 2015 e 2080». A população portuguesa 
poderá ficar abaixo dos 10 milhões, a partir de 2031 
e o «número de jovens diminuirá de 1,5 milhões para 
900 mil, mesmo admitindo alguma recuperação no 
índice sintético de fecundidade». 
Segundo a demógrafa Ana Fernandes sugere que se 
devia apostar na flexibilidade da reforma. «A ideia 
não é prolongar o tempo de trabalho indiscriminada-
mente. É flexibilizar os limiares» e «Uma das formas 
de promover a natalidade e a equidade entre homens 
e mulheres era garantir que os anos em que uma 
mulher deixa de trabalhar para poder cuidar dos 
filhos pequenos sejam contabilizados para efeitos de 
reforma». 
(Público, 30-03) 

cedo do que planearam. 
(Diário de Notícias, 20-03) 

Uma Cruz cada vez mais pesada 
O Hospital da Cruz Vermelha, inaugurado 
em 1965, remodelado em 1998 e, segun-

do o correio indiscreto, «tem na fragilidade das con-
tas um grande problema». Um dos accionistas é o 
Estado através da Parpública com 45% de participa-
ção. O Estado está interessado em que a ADSE com-
pre esta participação, ficando assim livre deste 
encargo. Deste modo, os funcionários públicos seriam 
canalizados para esta unidade hospitalar para faze-
rem os exames complementares de diagnóstico. Este 
negócio vai também ao encontro do interesse dos 
accionistas privados que se tem visto confrontados 
com a «retenção de pagamentos oriundos de Angola, 
com o qual o Hospital celebrou um protocolo ao nível 
da cardiologia». 
A ADSE tem servido para ajudar a pagar, entre 
outras coisas, o deficit, o SNS e agora também vai 
ficar com um Hospital que tem fragilidades nas con-
tas? Recordamos o Estado que são os seus servido-
res suportam integralmente a ADSE. Não têm eles 
uma palavra a dizer no dito negócio? 
(Correio da Manhã, 20-03) 

Partidos vão unir-se para fazer diploma 
conjunto contra mochilas pesadas 
Foi entregue na Assembleia da República 

uma petição para ser discutida a problemática das 
mochilas pesadas. Os partidos com assento parla-
mentar vão criar um grupo de trabalho para reco-
lher contributos e chegarem a um consenso. Será 
redigido um diploma e está previsto que seja vota-
do no mesmo dia que se discutir a petição. As solu-
ções poderão passar pela «instação de cacifos em 
todas as escolas, de forma a que os alunos deixem 
na escola os livros de que não necessitam para 
resolver os trabalhos de casa, ou a adoção de 
manuais digitais». 

Reator nuclear sem plano de segurança 
O reactor nuclear instalado no campus do 
Instituto Superior Técnico, na Bobadela 

(Loures), não tem plano um de emergência. A 
Comissão Reguladora para a Segurança das Insta-
lações Nucleares «detectou a falha em 2014, 
quando certificou o Reator Português (RPI), e 
notificou o Instituto Superior Técnico para a ela-
boração de um plano de emergência externo». Esta 
notificação teve em vista a criação de um plano 
conjunto entre o Instituto Superior Técnico e a 
Protecção Civil. Este Plano abrangeria uma área, 
«num raio máximo de 300 metros envolvente do 
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LEGISLAÇÃO - MARÇO 2017 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 40/2017 - 
Diário da República n.º 51/2017, Série I de 2017-03-
13106589744 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Autoriza a Direção-Geral da Administração da Justiça, a 
Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e o 
Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., a realizarem a 
despesa decorrente do fornecimento de eletricidade 

Resolução da Assembleia da República n.º 46/2017 - 
Diário da República n.º 54/2017, Série I de 2017-03-
16106616118 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo a adoção de medidas para 
reduzir o uso de embalagens plásticas, fomentando a 
utilização de materiais mais ecológicos 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2017 - 
Diário da República n.º 60/2017, Série I de 2017-03-
24106654347 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Aprova o modelo de avaliação prévia de impacto legislativo 

Declaração de Retificação n.º 4/2017 - Diário da Repú-
blica n.º 45/2017, Série I de 2017-03-03106549659 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - 
SECRETARIA-GERAL 
Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 
24/2017, de 26 de janeiro, que cria uma estrutura temporá-
ria de projeto designada por Estrutura de Missão para as 
Comemorações do V Centenário da Circum-Navegação 
comandada pelo navegador português Fernão de Maga-
lhães (2019-2022), publicada no Diário da República, 1.ª 
série, n.º 19, de 26 de janeiro de 2017 

Declaração de Retificação n.º 5/2017 - Diário da Repú-
blica n.º 45/2017, Série I de 2017-03-03106549660 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - 
SECRETARIA-GERAL 
Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 
11/2017, de 3 de janeiro, que aprova a resolução de oito 
contratos de concessão de benefícios fiscais por incumpri-
mento ou por solicitação expressa do promotor, publicada 
no Diário da República, 1.ª série, n.º 2, de 3 de janeiro de 
2017 

Declaração n.º 1/2017 - Diário da República n.º 46/2017, 
Série I de 2017-03-06106555632 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Membros designados ou eleitos para a Comissão de 
Acesso aos Documentos Administrativos (CADA) 
Lei n.º 5/2017 - Diário da República n.º 44/2017, Série I 
de 2017-03-02106542299 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Estabelece o regime de regulação das responsabilidades 
parentais por mútuo acordo junto das Conservatórias do 
Registo Civil, alterando o Código Civil aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 47344, de 25 de novembro de 1966, e 
o Código do Registo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
131/95, de 6 de junho 

Lei n.º 8/2017 - Diário da República n.º 45/2017, Série I 
de 2017-03-03106549655 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Estabelece um estatuto jurídico dos animais, alterando o 
Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 
de novembro de 1966, o Código de Processo Civil, aprova-

Resolução da Assembleia da República n.º 36/2017 - 
Diário da República n.º 46/2017, Série I de 2017-03-
06106555629 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo a criação de um selo de garantia 
para empresas com práticas responsáveis de contratação 
e inserção de jovens na vida ativa 

Resolução da Assembleia da República n.º 43/2017 - 
Diário da República n.º 52/2017, Série I de 2017-03-
14106601264 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Pelo pagamento das compensações devidas aos trabalha-
dores despedidos da Casa do Douro 
Resolução da Assembleia da República n.º 54/2017 - 
Diário da República n.º 63/2017, Série I de 2017-03-
29106663841 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo a definição de uma estratégia de 
responsabilidade do Estado para a gestão do património 
desportivo português 

Resolução da Assembleia da República n.º 55/2017 - 
Diário da República n.º 64/2017, Série I de 2017-03-
30106667544 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo que garanta o estacionamento 
reservado a pessoas com deficiência 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 35/2017 - 
Diário da República n.º 45/2017, Série I de 2017-03-
03106549658 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Autoriza a realização da despesa relativa à adjudicação da 
prestação de serviços aéreos regulares, em regime de 
concessão, na rota Porto Santo/Funchal/Porto Santo, pelo 
período de três anos 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2017 - 
Diário da República n.º 50/2017, Série I de 2017-03-
10106579659 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Cria a Unidade Nacional de Gestão do Mecanismo Finan-
ceiro do Espaço Económico Europeu 2014-2021 

Resolução da Assembleia da República n.º 39/2017 - 
Diário da República n.º 51/2017, Série I de 2017-03-
13106589741 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo a urgente requalificação da 
Escola Secundária Alexandre Herculano (Porto) 
Resolução da Assembleia da República n.º 40/2017 - 
Diário da República n.º 51/2017, Série I de 2017-03-
13106589742 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Constituição de uma comissão eventual de inquérito 
parlamentar à atuação do XXI Governo Constitucional no 
que se relaciona com a nomeação e a demissão da 
administração do Dr. António Domingues 
Resolução da Assembleia da República n.º 41/2017 - 
Diário da República n.º 51/2017, Série I de 2017-03-
13106589743 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão 
Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de 
Funções Públicas 
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de cooperação em atividades de proteção civil das organi-
zações de voluntariado de proteção civil 
Portaria n.º 97/2017 - Diário da República n.º 47/2017, 
Série I de 2017-03-07106566469 
FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGU-
RANÇA SOCIAL 
Procede à atualização anual das pensões de acidentes de 
trabalho, para o ano de 2017 

Portaria n.º 98/2017 - Diário da República n.º 47/2017, 
Série I de 2017-03-07106566470 
FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGU-
RANÇA SOCIAL 
Procede à atualização anual das pensões e de outras 
prestações sociais, para o ano de 2017 
Portaria n.º 99/2017 - Diário da República n.º 47/2017, 
Série I de 2017-03-07106566471 
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 
SOCIAL 
Estabelece a idade de acesso à pensão de velhice do 
regime geral de segurança social em 2018 

Portaria n.º 100/2017 - Diário da República n.º 47/2017, 
Série I de 2017-03-07106566472 
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 
SOCIAL 
Cria o Programa de Celebração ou Alargamento de 
Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de 
Respostas Sociais (PROCOOP) 

Portaria n.º 102/2017 - Diário da República n.º 48/2017, 
Série I de 2017-03-08106572628 
FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGU-
RANÇA SOCIAL 
Portaria que procede à segunda alteração à Portaria n.º 
135/2012, de 8 de maio, que aprova os estatutos do 
Instituto da Segurança Social, I. P. 
Portaria n.º 104/2017 - Diário da República n.º 49/2017, 
Série I de 2017-03-09106578567 
AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO 
RURAL 
A presente portaria procede à primeira alteração 
da Portaria n.º 163/2011, de 18 de abril, que define o 
regime de produção e comércio dos vinhos com indicação 
geográfica (IG) «Terras da Beira» 
Portaria n.º 105/2017 - Diário da República n.º 50/2017, 
Série I de 2017-03-10106579662 
PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS 
Terceira alteração ao Regulamento Específico do Domínio 
da Inclusão Social e Emprego, aprovado em anexo 
à Portaria n.º 97-A/2015, de 30 de março 

Portaria n.º 51/2017 - Diário da República n.º 50/2017, 
Série II de 2017-03-10 106577309 
Negócios Estrangeiros e Finanças - Gabinetes do 
Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Secretário de 
Estado do Orçamento 
Autorizar a Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros a assumir os encargos orçamentais decorren-
tes da contratação de uma apólice de Seguro de Grupo de 
Saúde para os Funcionários Diplomáticos e respetivos 
Agregados Familiares colocados em países fora do 
Espaço Económico Europeu ou que não tenham acordo 
com a ADSE 

Portaria n.º 109/2017 - Diário da República n.º 53/2017, 
Série I de 2017-03-15106607299 
MAR 
Aprova o perfil dos trabalhadores com funções técnicas do 
GAMA 

do pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, e o Código Penal, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro 
Lei n.º 9/2017 - Diário da República n.º 45/2017, Série I 
de 2017-03-03106549656 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Autoriza o Governo a criar o serviço público de notifica-
ções eletrónicas associado à morada única digital 

Decreto-Lei n.º 25/2017 - Diário da República n.º 
45/2017, Série I de 2017-03-03106549661 
FINANÇAS 
Estabelece as normas de execução do Orçamento do 
Estado para 2017 

Decreto-Lei n.º 26/2017 - Diário da República n.º 
49/2017, Série I de 2017-03-09106578565 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 251-
A/2015, de 17 de dezembro, que aprova a Lei Orgânica do 
XXI Governo Constitucional 
Decreto-Lei n.º 26/2017 - Diário da República n.º 
49/2017, Série I de 2017-03-09106578565 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 251-
A/2015, de 17 de dezembro, que aprova a Lei Orgânica do 
XXI Governo Constitucional 

Decreto-Lei n.º 27/2017 - Diário da República n.º 
50/2017, Série I de 2017-03-10106579661 
PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS 
Procede à transição das atribuições relativas aos incenti-
vos do Estado à comunicação social da Agência para o 
Desenvolvimento e Coesão, I. P., para o Gabinete de 
Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 

Decreto-Lei n.º 35/2017 - Diário da República n.º 
60/2017, Série I de 2017-03-24106654351 
AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO 
RURAL 
Altera a regulação dos produtos fitofarmacêuticos, trans-
pondo a Diretiva n.º 2009/128/CE 

Decreto-Lei n.º 36/2017 - Diário da República n.º 
62/2017, Série I de 2017-03-28106663786 
PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS 
Cria o Gabinete de Prevenção e Investigação de Aciden-
tes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários e extingue, 
por fusão, o Gabinete de Investigação de Segurança e de 
Acidentes Ferroviários e o Gabinete de Prevenção e 
Investigação de Acidentes com Aeronaves 

Decreto n.º 6/2017 - Diário da República n.º 43/2017, 
Série I de 2017-03-01106531323 
CULTURA 
Reclassifica como monumento nacional o edifício da 
Antiga Cadeia e Tribunal da Relação do Porto, no conce-
lho do Porto 

Portaria n.º 90/2017 - Diário da República n.º 43/2017, 
Série I de 2017-03-01106531325 
AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO 
RURAL 
Procede à quinta alteração à Portaria n.º 55/2015, de 27 
de fevereiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 338-
A/2016, de 28 de dezembro, que estabelece o regime de 
aplicação do apoio «Manutenção de raças autóctones em 
risco», da ação n.º 7.8, «Recursos genéticos», da medida 
n.º 7, «Agricultura e recursos naturais», do PDR 2020 

Portaria n.º 91/2017 - Diário da República n.º 44/2017, 
Série I de 2017-03-02106542303 
ADMINISTRAÇÃO INTERNA 
Define o âmbito, o modo de reconhecimento e as formas 
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Estabelece o regime jurídico do processo de receção e de 
utilização de donativos concedidos em consequência de 
acidentes graves ou catástrofes que ocorram na Região 
Autónoma da Madeira 

Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2017/M - Diário 
da República n.º 62/2017, Série I de 2017-03-
28106663787 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊNCIA 
DO GOVERNO 
Primeira alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 
30/2005/M, de 6 de outubro, que regulamenta o regime de 
tutela e os apoios técnicos e financeiros a atribuir às 
instituições particulares de solidariedade social com 
objetivos de saúde 
Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira n.º 7/2017/M - Diário da Repúbli-
ca n.º 50/2017, Série I de 2017-03-10106579664 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
Resolve manifestar público protesto em defesa da qualida-
de de serviço a ser prestado pela TAP nas ligações às 
Regiões Autónomas 
Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira n.º 8/2017/M - Diário da Repúbli-
ca n.º 50/2017, Série I de 2017-03-10106579665 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
Recomenda ao Governo Regional que negoceie com o 
operador da linha os custos com o transporte, entre o 
Aeroporto Internacional da Madeira e o centro do Funchal, 
de passageiros residentes no Porto Santo que se deslo-
quem à Madeira durante a paragem do navio Lobo Marinho 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira n.º 9/2017/M - Diário da Repúbli-
ca n.º 51/2017, Série I de 2017-03-13106589747 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
Recomenda ao Governo da República e em especial ao 
Ministério do Mar que realize todos os esforços e diligên-
cias junto das instituições europeias para a proteção da 
pesca artesanal e sustentável do peixe-espada preto da 
Região Autónoma da Madeira 
Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2017/M - Diário 
da República n.º 47/2017, Série I de 2017-03-
07106566474 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊNCIA 
DO GOVERNO 
Aprova a execução do Orçamento da Região Autónoma 
da Madeira para o ano de 2017 

Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2017/M - Diário 
da República n.º 50/2017, Série I de 2017-03-
10106579666 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊNCIA 
DO GOVERNO 
Altera o Decreto Regulamentar Regional n.º 14/2015/M, de 
19 de agosto, que aprova a Orgânica da Autoridade Tributá-
ria e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira 

Decreto Legislativo Regional n.º 7/2017/M - Diário da 
República n.º 48/2017, Série I de 2017-03-08106572630 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 
28/2012/M, de 25 de outubro, que aprova normas para a 
proteção dos cidadãos e medidas para a redução da oferta 
de «drogas legais» 

Portaria n.º 62/2017 - Diário da República n.º 53/2017, 
Série II de 2017-03-15 106605603 
Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de 
Estado do Orçamento e da Saúde 
Autoriza a ADSE a assumir um encargo plurianual até ao 
montante de 30.050,00 EUR, a que acresce IVA à taxa 
legal em vigor, com a aquisição de serviços de equipa-
mentos de cópia e impressão e assistência técnica 

Portaria n.º 114/2017 - Diário da República n.º 55/2017, 
Série I de 2017-03-17106626081 
FINANÇAS 
Define o parecer prévio da Inspeção-Geral de Finanças 
sobre as transferências para as Fundações 

Portaria n.º 120/2017 - Diário da República n.º 59/2017, 
Série I de 2017-03-23106647821 
SAÚDE 
Aprova a lista de medicamentos que podem ser prescri-
tos pelos odontologistas no exercício da sua atividade 
profissional 

Despacho n.º 1899/2017 - Diário da República n.º 
47/2017, Série II de 2017-03-07 106555819 
Presidência do Conselho de Ministros, Finanças e 
Educação - Gabinetes dos Secretários de Estado das 
Autarquias Locais e do Orçamento e da Secretária de 
Estado Adjunta e da Educação 
Autoriza a celebração dos Acordos de Cooperação Técni-
ca com os Municípios discriminados tendo por objeto a 
requalificação e modernização de infraestruturas educati-
vas e formativas da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do 
ensino básico 
Despacho n.º 2079/2017 - Diário da República n.º 
51/2017, Série II de 2017-03-13 106586203 
Presidência do Conselho de Ministros, Finanças e 
Educação - Gabinetes dos Secretários de Estado das 
Autarquias Locais e do Orçamento e da Secretária de 
Estado Adjunta e da Educação 
Autoriza a celebração dos Acordos de Colaboração com 
Municípios tendo por objeto intervenções de emergência 
para beneficiação de escolas 

Despacho n.º 2568/2017 - Diário da República n.º 
62/2017, Série II de 2017-03-28 106659345 
Finanças, Saúde, Planeamento e das Infraestruturas e 
Ambiente - Gabinetes dos Ministros das Finanças, da 
Saúde, do Planeamento e das Infraestruturas e do 
Ambiente 
Cria o Grupo de Trabalho de acompanhamento e monitori-
zação da implementação da Estratégia Nacional para as 
Compras Públicas Ecológicas 2020 

Declaração de Retificação n.º 6/2017 - Diário da Repú-
blica n.º 49/2017, Série I de 2017-03-09106578568 
AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO 
RURAL 
Declaração de retificação da Portaria n.º 85-A/2017, de 24 
de fevereiro, publicada no Diário da República, 1.ª série, 
n.º 40, de 24 de fevereiro, que altera a Portaria n.º 
31/2015, de 12 de fevereiro, que estabelece o regime de 
aplicação da ação n.º 3.1, «Jovens agricultores», da 
Medida n.º 3, «Valorização da produção agrícola», do 
Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 
 
REGIONAL 

Decreto Legislativo Regional n.º 6/2017/M - Diário da 
República n.º 44/2017, Série I de 2017-03-02106542306 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

I N F O Q U A D R O S  
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ACTIVIDADES PRIVADAS EM ACUMULAÇÃO COM FUNÇÕES PÚBLICAS 

O JURISTA RESPONDE 
 

Nos termos constitucionais os trabalhadores da Administração Pública exercem as suas funções exclusivamen-
te ao serviço do interesse público, podendo contudo exercer outra atividade de índole privada desde que 
compatível, ou seja, desde que admitida à luz do regime de incompatibilidades a determinar por lei – art.º 
269.º. 
A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP) vem pois a estabelecer pelo art.º 22.º que o exercício de 
qualquer atividade privada é incompatível com as funções públicas exercidas pelo trabalhador desde que sejam 
concorrentes, similares ou conflituantes (n.º 1), acrescentando considerar-se como tal as atividades que tendo 
conteúdo idêntico ao das funções públicas desempenhadas, sejam desenvolvidas de forma permanente ou 
habitual e se dirijam ao mesmo círculo de destinatários (n.º 2). 
Resulta assim poderem ser acumuladas atividades privadas desde que não sejam legalmente consideradas 
incompatíveis com as funções públicas desempenhadas, e ainda desde que: 
 – não sejam desenvolvidas em horário sobreposto, ainda que parcialmente, ao das funções públicas; 
 – não comprometam a isenção e a imparcialidade exigidas pelo desempenho das funções públicas; e 
 – não provoquem prejuízo para o interesse público ou para os direitos e interesses legalmente protegidos dos 
cidadãos (n.º 3). 
Todavia, seja a título remunerado ou não, em regime de trabalho autónomo ou subordinado, qualquer atividade 
privada só pode ser acumulada com as funções públicas se a mesma for  previamente autorizada, nos termos do 
art.º 23.º da LGTFP, devendo para tal o trabalhador solicitar autorização à entidade competente (v.g. dirigente 
máximo do organismo), por requerimento elaborado nos precisos termos do referido art.º 23.º, abstendo-se 
ainda o trabalhador, após a autorização, de praticar quaisquer atos contrários aos interesses do serviço a que 
pertence ou com eles conflituantes quando no exercício das atividades privadas. 

Tem dúvidas sobre a sua 

situação laboral? 
 

  O jurista responde . . . 

I N F O Q U A D R O S  

FORMAÇÃO (21 a 23 fevereiro) 
Curso de Desenvolvimento Pessoal e Profissional em Contexto de Trabalho 
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CULTURA E LAZER  

 

SEDE 
R. Braamcamp, 88  

2º andar Dto. 
1269-111 LISBOA  
Tel.:  213 860 055  
Fax: 213 860 785 
Tlm.: 961364123/ 

961724106 
correio eletrónico: 

ste@ste.pt 
PORTO 

R. da Alegria, 248 
1º andar Esq.  

 4000-034  PORTO   
 Tel./Fax: 222 004 630  

Tlm.938648672  
correio eletrónico: 

porto@ste.pt 
COIMBRA  

Av. Fernão de Magalhães, 
676, 3º andar - Sala 1  
3000-174 COIMBRA  
Telef.: 239 838 176  
Fax: 239 825 186 
correio eletrónico: 
coimbra@ste.pt 

ÉVORA 
Alcárcova de Baixo, 54 

Sala B 
7000-841 Évora 

Tel.e Fax: 266 744 771  
Tlm.: 961724137 
correio eletrónico: 

evora@ste.pt 
ALGARVE 

Edifício Ninho de 
Empresas 

Piso 2, Gab. 13 
Estrada da Penha 
8000-489 FARO 
Tlm.: 925494067 
correio eletrónico: 

ste.algarve@gmail.com 
GUARDA 

R. Alm. Gago Coutinho,  
  10, 1º andar - Sala J 

6300-GUARDA 
correio eletrónico: 
ste.guarda@sapo.pt 
Tlm.: 961724137 

VISEU 
R. do Gonçalinho, 53  

Sala 6 
3500-137 VISEU 
correio eletrónico: 

ste.viseu@gmail.com 
Tlm.: 961879731 

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

HEROISMO  
Tel.e Fax: 295 217 079 

correio eletrónico: 
steacores@post.com 

MADEIRA 
R. Câmara Pestana, 6  

1º andar - Sala D 
9050-017 FUNCHAL   

Tel. e Fax: 291 241 638 
 

Diretora 
Maria Beatriz Almeida 

 
Periodicidade: Mensal 

SINDICATO DOS SINDICATO DOS SINDICATO DOS SINDICATO DOS 

QUADROS TÉCNICOS DO QUADROS TÉCNICOS DO QUADROS TÉCNICOS DO QUADROS TÉCNICOS DO 

ESTADO E ENTIDADES ESTADO E ENTIDADES ESTADO E ENTIDADES ESTADO E ENTIDADES 

COM FINS PÚBLICOSCOM FINS PÚBLICOSCOM FINS PÚBLICOSCOM FINS PÚBLICOS    

 

Da memória, do amor e do génio 
Fotobiografia de Natércia Freire 
 

Dar a conhecer a escritora Natércia Freire (1920-2004) foi a prin-

cipal motivação que levou a sua filha, Isabel Corte-Real, a escre-

ver a obra Da memória, do amor e do génio. Uma fotobiografia 

de Natércia Freire, publicada pela Alêtheia Editores, 

Nascida em Benavente, Natércia Freire dirigiu o suplemento lite-

rário «Artes e Letras» do Diário de Notícias, tendo sido umas das 

primeiras jornalistas literárias portuguesas. Colaborou em publi-

cações diversas, e na antiga Emissora Nacional. Estudou música 

e concluiu o curso do Magistério Primário, tendo iniciado a car-

reira docente em 1944. Integrou ainda, entre 1971 e 1974, a 

Comissão de Leitura da Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

Revelou-se na poesia em 1939 com a coletânea Meu caminho de 

luz. Da sua vasta obra destacam-se Horizonte fechado (1942) e 

os contos de A alma da velha casa (1945). Ao longo da sua vida, recebeu várias distinções: por duas vezes, 

o Prémio Literário Antero de Quental, em 1947, por Rio infindável, e em 1952, por Anel de sete pedras; em 

1955, o Prémio Ricardo Malheiros, e, em 1972, o Prémio Nacional de Poesia (1972), pela obra Os intrusos. 

Natércia Freire soube, a partir do coração da lezíria onde vivia, construir um percurso nas letras portugue-

sas. Por natureza discreta, para ela os grupos políticos não limitavam o seu trabalho de divulgação da lite-

ratura portuguesa, que comungava com os intelectuais do seu tempo, sendo esta obra disso testemunho. 

Esta fotobiografia, que procura retratar a dimensão humana de Natércia Freire e revela muitos aspetos 

desconhecidos da sua vida, foi escrita pela sua filha, Isabel Corte-Real, reconhecida especialista em admi-

nistração pública, e que foi secretária de Estado da Modernização Administrativa, diretora-geral do Institu-

to Europeu de Administração Pública, e secretária-geral da Assembleia da República. 

 

 

  Fonte: http://www.bnportugal.pt/ 

PROTOCOLOS 

Benefícios para os associados (filhos e netos): 

- Inscrição gratuita; 

- Uma criança inscrita: redução de 10% sobre o valor da mensalidade; 

- 2 crianças inscritas: redução de 15% sobre o valor da mensalidade; 

- 3 crianças inscritas: redução de 20% sobre o valor da mensalidade; 

- Uma semana de treinos totalmente gratuita e não vinculativa. 
 

LOCALIZAÇÃO: Colégio Marista – Carcavelos 

Avenida dos Maristas, 175 – 2775-243 PAREDE 

Veja mais informações em: http://www.ste.pt/descontos/effarturtaira/Taira.pdf 

AIR FUT Maduro (INDOOR) 

Rua 25 de Abril, nº 10-2685-368 Prior Velho 

Telefone: 926049425 

ESCOLA DE FORMAÇÃO DE FUTEBOL ARTUR TAIRA – LISBOA 
(Ambos os sexos entre os 4 e os 14 anos) 


