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REUNIÃO COM O GOVERNO

4 de abril
A Frente Sindical, coordenada pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com
Fins Públicos (STE), reuniu hoje com o Governo, representado pela Sr.ª Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público, tendo como pontos da ordem de trabalhos, o seguinte:
1.Decreto-Lei de Execução Orçamental
O Governo apresentou uma proposta de artigo que concretizando o já previsto no
Orçamento de Estado para 2018, regulamenta as valorizações remuneratórias dos
trabalhadores das empresas do setor público empresarial do Estado e da Administração Local, e das entidades das áreas de regulação, supervisão ou controlo (que não
estejam abrangidos por qualquer instrumento de regulamentação coletiva de trabalho).
Em face deste articulado, cujo âmbito de aplicação subjetivo não é claro, o Governo
confirmou, após questionado pelo STE, que não haverá qualquer valorização remuneratória para os trabalhadores dos hospitais, E.P.E, que não se encontrem integrados em
carreira. A estas situações juntam-se outras que identificámos e sinalizámos, nomeadamente a dos gerentes e subgerentes das Lojas do Cidadão e a dos adjuntos de
conservador.
O STE demonstrou a sua preocupação quanto a estas situações exigindo ao Governo que
sejam também abrangidos.
2.Carreiras
As primeiras carreiras a rever serão as de fiscalização (Fiscal de Obras/Fiscal de
obras públicas, fiscal municipal, fiscal de leituras e cobranças, fiscal de serviços de água e
ou saneamento ou de serviços de higiene e limpeza) que integram 1367 trabalhadores.
O Governo apresentou uma síntese destas carreiras, comparando-as com as de regime
geral de assistente técnico e assistente operacional, preconizando desde já a integração
dos trabalhadores numa destas carreiras.
Na próxima reunião deverá ainda ser abordada a revisão das carreiras de informática.
Por último, o STE teve ocasião de demonstrar a sua preocupação quanto à forma como
está a decorrer o processo de regularização dos vínculos precários em algumas
Comissões de Avaliação Bipartidas (CAB), designadamente nas da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior e na da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.
A próxima reunião está agendada para o dia 24 de abril.
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OS NÚMEROS FALAM POR SI
DESVALORIZAÇÃO DOS SALÁRIOS DOS
TÉCNICOS DO ESTADO
No período mais recente, a política remuneratória

técnicos e técnicos superiores, cujas remunerações

da AP em Portugal tem privilegiado a subida do

se mantem ao mesmo nível de 2009/2010 (9 anos

salário mínimo em detrimento dos restantes

consecutivos sem aumentos).

trabalhadores,

nomeadamente

dos

assistentes

Tabela-Síntese – Impacto do Descongelamento das carreiras da AP para 2018
Antes da progressão em 2017

Após a progressão em 2018
Técnico Superior

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

Vencimento bruto
Jan-Ago

Set-Dez

entre 2ª e 3ª

entre 15º e 19º

1 373,12 €

3ª

19º

1 381,70 €

1 390,29 €

entre 3ª e 4ª

entre 19º e 23º

1 579,09 €

4ª

23º

1 587,67 €

1 596,26 €

entre 4ª e 5ª

entre 23º e 27º

1 750,73 €

5ª

27º

1 767,89 €

1 785,06 €

entre 6ª e 7ª
8ª

entre 31º e 35º
39º

2 094,01 €
2 437,29 €

7ª
9ª

35º
42º

2 128,34 €
2 475,91 €

2 162,67 €
2 514,53 €

Assistente Técnico
Posição Remuneratória Níveis Remunerat. Vencimento bruto Posição Remuneratória Níveis Remunerat.

Vencimento bruto

3ª

8º

837,60 €

4ª

9º

851,33 €

865,07 €

6ª

11º

995,51 €

7ª

12º

1 008,38 €

1 021,26 €

entre 6ª e 7ª

entre 11º e 12º

1 012,68 €

7ª

12º

1 021,26 €

1 029,84 €

entre 8ª e 9ª

entre 13º e 14º

1 119,09 €

9ª

14º

1 126,82 €

1 134,54 €

Assistente Operacional (Salário Mínimo)
Posição Remuneratória Níveis Remunerat. Vencimento bruto Posição Remuneratória Níveis Remunerat.
entre 2ª e 3ª

entre 2º e 3º

557,00 €

4ª

4º

Vencimento bruto
593,77 €

607,54 €

Segundo os 10 casos considerados de descongela-

o salário mínimo, este rendimento será aumentado

mento, o vencimento bruto anual em 2018 vai

em 584€ face a 2017 (7,5%) e em 1.732€ em

aumentar entre 163€ e 734€ (entre 0,7% e 2,2%,

relação a 2010 (26%) for força da atualização

respetivamente) para a categoria do técnico

deste nível salarial desde 2014 e da progressão

superior e entre 147€ e 261€ (entre 0,9% e 2,2%,

extraordinária recentemente concedida com o

designadamente) para o assistente técnico. Já para

descongelamento das carreiras.

Descongelamento das carreiras da AP em 2018
Salário Bruto Mensal

2010

Técnico Superior

Assistente Técnico

Salário Mínimo
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Salário Bruto Anual

Diferença Anual

2018

Carreiras na AP
2017*

Jan-Ago

Set-Dez

1 373 €
1 579 €
1 751 €
2 094 €
2 437 €
838 €
996 €
1 013 €

1 382 €
1 588 €
1 768 €
2 128 €
2 476 €
851 €
1 008 €
1 021 €

1 390 €
1 596 €
1 785 €
2 163 €
2 515 €
865 €
1 021 €
1 030 €

1 119 €

1 127 €

1 135 €

475 € 557 €

594 €

608 €

2010

2017

2018

2018-2017 2018-2010

19 224 €
22 107 €
24 510 €
29 316 €
34 122 €
11 726 €
13 937 €
14 178 €

19 387 €
22 270 €
24 836 €
29 968 €
34 856 €
11 987 €
14 182 €
14 341 €

163 €
163 €
326 €
652 €
734 €
261 €
245 €
163 €

15 667 €

15 814 €

147 €

6 650 € 7 798 € 8 382 €

584 €

1 732 €
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Relativamente aos mesmos exemplos de progres-

No entanto, apesar do início do descongelamento

sões nas carreiras, o salário líquido anual também

das carreiras, o rendimento líquido auferido pelos

sobe em 2018 face a 2017, de forma mais significa-

funcionários públicos em 2018 mantém-se abaixo

tiva do que no salário bruto devido à descida do

do de 2010 (entre -5,7% e -4,1% para os

IRS (aumento do número de escalões, eliminação da

técnicos superiores e entre -3,8% e -2,8% para

sobretaxa para todos e ao alargamento do nível do

os assistentes técnicos), com exceção do salário

mínimo de existência com impacto no salário

mínimo,

mínimo) e à ligeira melhoria do subsídio de refeição.

homólogos.

o qual

representa

+20% em

termos

Salário Líquido dos funcionários públicos em 2018 abrangidos pelo descongelamento de carreiras
Salário Bruto Anual Total dos Descontos anuais

Salário Líquido anual

Diferença Salário Líquido anual

Carreiras na AP

Técnico Superior

Assistente Técnico

Salário Mínimo

2010

2017

2018

2018-2017

15 319 €
17 180 €
18 474 €
21 061 €
23 649 €
10 473 €
11 902 €
12 058 €

14 220 €
15 863 €
17 108 €
19 396 €
21 685 €
9 946 €
11 207 €
11 344 €

14 556 €
16 200 €
17 632 €
20 206 €
22 577 €
10 184 €
11 555 €
11 654 €

336 €
336 €
524 €
810 €
892 €
237 €
349 €
311 €

-763 €
-981 €
-842 €
-855 €
-1 072 €
-290 €
-347 €
-403 €

3 671 € 4 584 € 4 439 € 13 021 € 12 193 € 12 520 €

327 €

-501 €

537 €

1 387 €

2018

2010

19 387 €
22 270 €
24 836 €
29 968 €
34 856 €
11 987 €
14 182 €
14 341 €

4 929 €
5 952 €
7 061 €
9 280 €
11 498 €
2 278 €
3 060 €
3 145 €

15 814 €
8 382 €

751 €

2017

2018

6 114 € 5 976 €
7 354 € 7 215 €
8 512 € 8 349 €
11 030 € 10 907 €
13 547 € 13 424 €
2 890 € 2 949 €
3 840 € 3 771 €
3 944 € 3 831 €

1 133 € 1 215 € 6 924 € 7 774 € 8 311 €

2018-2010

Emeuros

Salário Líquido Anual = Salário Bruto – (IRS + Desconto p/CGA/SS + Desconto p/ADSE) + Subsídio de refeição p/20 dias.
Para IRS (Coleta e Mínimo de Existência - artºs 68º e 70º do Código IRS e Sobretaxa em 2017 no caso de existir).

De entre os fatores que estão por detrás da

de 1,5% em 12 meses, para 3,5% em 14 meses).

quebra do salário anual líquido da generalidade

O acréscimo do peso dos descontos e impostos

dos funcionários públicos em 2018 face a 2010,

no salário situou-se entre 4,4 p.p. e 5,3 p.p.,

cita-se a subida de todos os descontos (IRS,

consoante o salário considerado.

CGA e especialmente a ADSE, cuja taxa passou

Peso do Total dos Descontos nos Salários da AP em 2010 e 2018
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19 387 € 22 270 € 24 836 € 29 968 € 34 856 €

11 987 € 14 182 € 14 341 € 15 814 €

2018 30,8%

32,4%

33,6%

36,4%

38,5%

24,6%

26,6%

26,7%

28,1%

2010 25,7%

27,1%

29,0%

32,0%

34,0%

19,8%

22,2%

22,3%

23,5%
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Esta situação é bem reveladora do elevado peso

te ao longo dos últimos anos, mesmo após o início

dos descontos e fiscalidade sobre as remunera-

do descongelamento de carreiras, demonstrando

ções do trabalho, especialmente nas mais altas.

a desvalorização dos salários dos trabalhadores

Conforme os Gráficos abaixo indicados, o leque

mais qualificados, os quais não são aumentados

salarial na AP tem evoluído no sentido descenden-

desde 2009.

Leque Salarial* para os Assistentes Técnicos da AP
2,4

2010

2017

2,2

2,36

2018
2,13

2,10

2,0
1,8

1,89
1,76

1,71

1,69

1,6
1,43
1,4
1,2
838 €

996 €
1 013 €
Salário Bruto mensal de 2009/2010

1 119 €

* Rácio entre o salário bruto anual do assistente técnico e do salário mínimo.

Citando como exemplo, o vencimento mensal de

5,1 vezes mais elevado do que o salário mínimo,

um Técnico Superior Assessor Principal 1º escalão

quando atualmente é de apenas 4,1.

(8ª posição e nível 39 da TRU) em 2009/2010 era

Leque Salarial* para os Técnicos Superiores da AP
5,5
2010

5,0

2017

5,13

2018

4,41

4,5

4,16

4,0

3,69

3,5
3,0
2,5

3,58

3,32
2,96

2,89
2,66
2,31

2,0

1 373 €

1 579 €

1 751 €

2 094 €

2 437 €

Salário Bruto mensal de 2009/2010
* Rácio entre o salário bruto anual do técnico superior e do salário mínimo
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A PRECARIEDADE NO
ESTADO

por Rosa Sousa

Está a decorrer o programa de integração dos trabalhadores com vínculo precário na Administração Pública,
baptizado de PREVPAP. Para a integração destes trabalhadores foram constituídas Comissões de Avaliação
Bipartida (CAB), de acordo com a Portaria nº 150/2017, de 3 de Maio. As Comissões, para além dos
representantes ministeriais e do representante do Serviço, são constituídas também por representantes
sindicais.
Se à partida nos parecia uma medida equilibrada, rapidamente percebemos que havia um
desequilíbrio de forças: o número dos elementos sindicais estava sempre em número inferior.
Quando a votos, em caso de discordância sobre se o trabalhador exercia ou exerce uma função
permanente e se o vínculo é ou não o adequado, raramente passou ou passa: os representantes
ministeriais estão em maior número na CAB e a(o)presidente utiliza, em caso de empate, o voto
de qualidade.
Se há CAB onde tudo funcionou ou funciona num ambiente em que todos remam para o mesmo
lado, outras há, onde nitidamente existem os do lado de uma margem e os da outra. Surpreendentemente foi ver que esta posição é assumida pelos dois lados, como se lá não estivéssemos a
tratar todos do mesmo assunto: integrar os precários. E, como se sabe, os de um lado da
margem pesam mais do que os da outra.
Esta medida que poderia ser aproveitada para rejuvenescer os quadros da Administração
Pública, tornou-se em alguns casos no «este sim, este não» mesmo estando exactamente a
executarem as mesmas funções. A CAB não deveria ser transformada num local de escolha de
pessoas mas deveria somente avaliar se o «precário» executa funções permanentes e se o
vínculo é ou não o adequado.
Sabemos que a Administração Pública é muito diversa e as ideias para contratar quando não há
permissão para o fazer, são muito criativas. Há trabalhadores a exercer funções permanentes
contratados como bolseiros; como estagiários; como contrato emprego inserção; como
prestadores de serviço; como avençados; como prestadores externos, através de uma empresa;
como empresários em nome individual, etc.
Se há entidades que reconhecem que os seus trabalhadores devem ser integrados e assumem
que os contrataram de forma inadequada, por lhes estar vedado a contratação na forma
correcta,

outras há que não admitem que os trabalhadores exercem funções permanentes

mesmo que estes as estejam a executar há anos. E por que resistem tanto? Grande parte do
orçamento provém de fundos comunitários ou outros e assim mantêm mão-de-obra altamente
qualificada por quase nada.
E, desta forma, negamos aos nossos jovens aquilo que quisemos para nós. Negamos-lhes o direito
à estabilidade salarial; negamos-lhes o direito à auto-suficiência; negamos-lhes o direito a
constituírem uma família; negamos-lhes o direito a crescer no seu país…. Somos um país
envelhecido não apenas no corpo mas também na mente.
Por vezes, após algumas reuniões da CAB, sentimo-nos frustrados por não termos conseguido
uma votação maioritária para a integração do precário. No entanto, noutras esse receio
desvanece-se e apercebemo-nos que afinal fizemos a diferença. Continuar? Sim. Se as portas nos parecem
encerradas é porque os nossos desejos são muitos. Caso não tivéssemos desejo algum nem tampouco
notávamos que as portas estavam encerradas.
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Visto na imprensa em
março de 2018

Neurocientistas viram em direto os
padrões do cérebro a aprender
O cérebro retira prazer quando aprende
coisas novas e «é por isso que tendemos a repetir as
acções que nos levam até lá». «É o princípio de
Thorndike, segundo o qual as acções que produzem
reforços positivos são repetidas mais vezes». Uma
equipa de neurocientistas da Fundação Champalimaud, que inclui o português Rui Costa, conseguiu
ver este acontecimento, em directo, no cérebro de
ratinhos. O resultado deste estudo foi publicado na
revista Science, dia 2 de Março, e «revelam que o
cérebro aprende a seleccionar os padrões de
actividade que produzem sensações de bem-estar e
que se remodela para reproduzir esses padrões de
forma mais eficiente». Segundo este neurocientista, Rui Costa, estes dados podem explicar como se
aprende através da repetição e pode também ajudar
a compreender os comportamentos obsessivocompulsivos», área em que este grupo já está a
trabalhar.
(Fonte: Diário de Notícias, 02-03)

Marcelo quer investigação que vá
mais longe e fundo
Marcelo Rebelo de Sousa defendeu, ao
dar posse ao novo chefe do Estado Maior da
Armada, dia 1 de Março, uma investigação que vá
«mais longe e fundo» no caso do desaparecimento
do armamento do paiol de Tancos, em Junho de
2017. Os relatórios permitiram identificar erros e
omissões, procedimentos etc mas não conseguiram
quem e como agiu e ainda o «eventual nexo de
causalidade».
(Fonte: Público, 02-03)

Garantia de equipamentos em risco de
«encolher» para um ano
Actualmente os consumidores portugueses
dispõem de 2 anos de garantia sobre os bens de
consumo como computadores e electrodomésticos
ou outros bens móveis. Mas poderão vir a ser
prejudicados se a proposta da Comissão, já
aprovada no Parlamento Europeu, vier a ser
Página 7

aprovada pelo Conselho da União Europeia, que visa
harmonizar normas a nível comunitário. A aprovação
desta norma representa um retrocesso para os
consumidores portugueses. A Deco, associação do
consumidor vêm pedindo ao Governo que assuma uma
«posição de força», para que os consumidores
portugueses não sejam prejudicados. Na teoria o
prazo de 2 anos mantém-se mas na prática não será
assim. Hoje os defeitos que surjam nos 2 anos de
garantia presumem-se que existiam à data da
entrega do bem. Com a nova directa, o consumidor
no primeiro ano não terá de provar o defeito mas no
segundo ano sim, isto é, o ónus da prova passa para
o consumidor.
(Fonte: Público, 02-03)

CPLP quer potenciar a cooperação
entre os observadores
A Comunidade de países de Língua
Portuguesa discutiu, dia 7 de Março, como potenciar
a cooperação com os países que actualmente têm
estatuto de observador como é o caso da Geórgia,
da Hungria, do Japão, da República Checa, da
Eslováquia, da Maurícia, da Namíbia, do Uruguai, do
Senegal e da Turquia. Entre as ideias para a
cooperação surge a «Concertação políticodiplomática»
(Fonte: Negócios, 08-03)

Preços de gás e luz continuam mais
altos que na Europa
A Comissão Europeia vem dizer no seu
relatório que analisa os dados de entre 2013 e 2016
que «os preços retalhistas de electricidade e de gás
em Portugal estão acima da média europeia.
Bruxelas diz que os preços da electricidade para o
consumo doméstico subiram 7,8% em termos
nominais entre 2013 e 2016. O que mais pesou na
factura foram as taxas e os impostos «que em 2016
representaram quase metade do total do preço final
de electricidade, incluindo impostos, pagamento da
dívida tarifária ou subsídios às renováveis.
(Fonte: Negócios, 08-03)

Marcelo dois anos de mandato com
popularidade nunca vista
Segundo uma sondagem CM/Aximage o
presidente da república recebe em Março a nota de
18,5 valores em 20 e é apreciado por todos os

INFOQUADROS

eleitores, independentemente do partido. «Nos
últimos dois anos, a popularidade do Presidente
valeu-lhe notas compreendidas entre os 19 valores,
de Outubro, Novembro e de Dezembro de 2016, e
os 17,9, de Dezembro de 2017»
(Fonte: Correio, 09-03)

Mais mulheres nas listas e órgãos
políticos
Actualmente as listas políticas a apresentar à Assembleia da República, Parlamento Europeu,
Câmaras, Assembleias Municipais e assembleias de
Freguesia, são constituídas por 33,3% de mulheres
e irão passar de futuro a serem constituídas por
40%. Outra alteração é ainda a ordenação da lista:
«os dois primeiros lugares passam a ter de ser
ocupados por candidatos de sexo diferente (em vez
de um em cada três). De seguida não podem ser
colocados mais de dois candidatos do mesmo sexo
consecutivamente». Se sair um homem terá de ser
substituído por outro, se for mulher acontecerá o
mesmo. Outra novidade é a substituição é a sanção
que em vez de ser monetária passa a ser a rejeição
da lista. Estas alterações foram apresentadas no
dia Internacional da Mulher.
(Fonte: Negócios, 09-03)

MUDE só regressa a casa em 2019
O MUDE, Museu do Design e da Moda não
vai regressar à Rua Augusta em 2018,
como previsto mas em 2019 ou até 2020, devido ao
atraso nas obras. Assim o MUDE fora de portas irá
continuar. A exposição «Tanto Mar. Fluxos
Transatlânticos pelo Design», estará patente até ao
dia 15 de Julho, no Palácio da Calheta, em Belém.
(Fonte: Diário de Notícias, 09-09)

Linha amarela vai mesmo deixar de ir
até ao Rato
A linha Amarela passará a ligar Odivelas
a Telheiras depois da expansão da Linha entre o
Rato e o cais do Sodré, o que transformará a linha
Verde uma linha circular. O presidente do metro
referiu que «o que se pretende é que a linha
amarela passa a ser uma Linha radial, terminando
em Telheiras». Esta alteração está a levantar vozes
contra, em especial dos autarcas de Odivelas e de
Loures, dos partidos políticos, à excepção do PS.
(Fonte: Público, 14-03)

Já há 22 queixas por assédio

O mail ltf.art4@igf.pt disponibilizado
para que os trabalhadores da Administração Pública possam apresentar queixa de
assédio, recebeu, em pouco tempo, 22 participações.
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A nova lei entrou em vigor em Outubro passado e
veio reforçar as sanções e a protecção de denunciantes e testemunhas.
(Fonte: Negócios, 15-03)

Governo não vai abrir cordões à
bolsa no OE 2019
Segundo uma fonte governamental, não
haverá qualquer aumento salarial para os trabalhadores da Administração Pública. O que se poderá
contar é tão-somente com o descongelamento das
carreiras, isto é, com o pagamento em prestações
durante 2 anos. Para 2018, o pagamento ficou
agendado no valor de 25% em Janeiro e de 50% em
Setembro. Em 2019, 75% em Maio e 100% em
Dezembro. Estes pagamentos dizem respeito à
alteração obrigatória da posição remuneratória por
acumulação de 10 pontos obtidos pela Avaliação do
Desempenho. Assim, no OE para 2019 apenas será
contemplado as prestações relativas a 2019 e as
«fases seguintes das reformas antecipadas sem
penalização para as longas carreiras contributivas
sem penalizações»
(Fonte: Público, 19-03)

Aumentos discutidos em Setembro
O Governo já decidiu que não haverá
aumentos para os funcionários públicos
em 2019 mesmo antes da ronda negocial a realizar
em Setembro, antes do OE 2019. «Helena Rodrigues, líder do Sindicato dos Quadros Técnicos do
Estado (STE) (…) disse «É uma questão política. Um
aviso aos partidos que sustentam o Governo com o
objectivo de os condicionar» e disse ainda «a
negociação é feita em sede própria e não nos meios
de comunicação social», prometendo debater-se até
ao final das negociações por aumentos salariais.
(Fonte: Correio 20-03)

Governo admite congelar salários pelo
décimo ano
Aproximando-se a apresentação do
Programa de Estabilidade, o Governo
avisa que não haverá aumentos salariais para os
funcionários públicos. A confirmar-se acontecerá
pela décima vez consecutiva. Já em Janeiro João
Galamba, numa entrevista ao Dinheiro Vivo, referia
que «dificilmente» haveria aumentos em 2019. No
entanto, o primeiro-ministro veio de seguida dizer
que ainda era muito cedo para se falar no assunto
«Há muito tempo para ver o que acontece», disse.
Helena Rodrigues do Sindicato dos Quadros
Técnicos do Estado prefere aguardar pelas
negociações. «A seu tempo haverá um processo
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negocial. Aguardamos».
(Fonte: Negócios 20-03)

Cursos antigos com equivalência
O ministro da Ciência e Tecnologia e
Ensino Superior apresentou, no Conselho
de Ministros, uma medida que visa acabar com as
diferenças entre os bacharelatos e as licenciaturas
pré-Bolonha e as licenciaturas e os mestrados pósBolonha. A versão final do diploma será apresentada
no Conselho de Ministros, em Abril.
(Fonte: Correio, 21-03)

Enviar correio nacional vai ficar 6%
mais caro
A partir do dia 2 de Abril, enviar uma
carta normal com destino nacional vai passar a custar
53 cêntimos. Uma carta por correio azul passa a
custar 65 cêntimos (sofre um aumento de 3,179. Para
a Europa o valor do selo sofrerá um aumento de 7,5%.
Para o resto do mundo sofrerá um aumento de 7%.
Fonte: Correio, 26-03)

Peso dos salários do Estado em
mínimos de 29 anos
O valor pago em salários na Administração
Público está a valores de há 29 anos e a
tendência é a continuidade da descida, que se justifica
com a diferença do vencimento dos trabalhadores que
se aposentam e o vencimento daqueles que entram, a
ausência de actualizações salariais e progressões na
carreira e ainda com as taxas de crescimento
económico. Com esta realidade o Governo «está a
conseguir a compensar mais do que o fim dos cortes
aplicados durante a crise e o impacto do descongelamento das carreiras iniciado este ano». De acordo com
o Conselho de Finanças Públicas, a despesa com pessoal
o ano passado foi de 11% do PIB, registando uma
descida face a 2016 que foi de 11,3%.
Fonte: <público, 26-03)

Governo prepara plano para avaliar
saúde e segurança na função pública
Até ao final de 2019 todos os serviços
do Estado deverão ter implementado os serviços de
segurança e saúde no trabalho, com a finalidade de
reduzir os riscos e o absentismo. Estes serviços
vêm preencher uma lacuna existente na Administração Pública. No entanto, nem todos os organismos
terão de proceder à contratação de serviços, pois o
que se pretende é criar serviços comuns, como já
acontece com outras áreas. O Estado não tem tido a
preocupação de investir na prevenção nem possui
dados sobre as causas dos acidentes de trabalho e
sobre quais as patologias mais frequentes. EsperaPágina 9

se que com a entrada em vigor deste Diploma que
dará entrada na Assembleia da República possa vir a
adoptar medidas de segurança e de protecção para
os trabalhadores em funções públicas.
Fonte: Público, 27-03)

Contratos a prazo disparam após
entrada da troika
O ano passado Portugal tina 729 mil
trabalhadores com contratos a prazo, acima dos 681
mil verificados em 2011, ano em que a troika entrou
em Portugal e que obrigou a reformas na legislação
laboral. Esta subida de contratos a prazo é uma
tendência crescente e, nos últimos anos, é acompanhad pela descida da taxa de desemprego. «Mas a
verdade é que o aumento do emprego está muitas
vezes associado ao aumento de trabalhadores com
contratos a prazo, o que agrava a instabilidade laboral.
Uma situação que o Governo quer agora resolver.
Segundo o ministro Vieira da Silva «não se trata de
penalizar ou combater os contratos a prazo, trata-se
de penalizar ou combater o abuso da utilização dos
contratos a prazo». Hoje as regras do despedimento
são diferentes do ano de 2011, onde o empregador ao
despedir o trabalhador teria de pagar cerca de um
mês de salário por cada ano trabalhado, hoje paga
quase um terço desse valor, ou seja, 12 dias por ano.
(Fonte: i, 27-03)

Ajudas à banca já custaram 17 mil
milhões a contribuintes
Segundo o Instituto Nacional de Estatística
a ajuda financeira à CGD de 3,9 mil milhões de euros
«fez resvalar o défice público final do ano passado de
0,9% do produto interno bruto (PIB) – défice sem a tal
medida considerada extraordinária – para 3%». O
valor injectado na Caixa, mais os juros que todos os
contribuintes terão de continuar a pagar pelas ajudas
à Banca na última década «ascenderam, no ano
passado, a 4,5 mil milhões de euros. Isto faz que a
factura total que os portugueses suportaram com a
crise e a estabilização do sistema financeiro ascenda a
17,1 mil milhões (desde 2007), quase 9% do PIB a
preços actuais». Mário Centeno discorda da avaliação
do Eurosat, aceite pelo INE que considerou «errada».
O Ministro das Finanças refuta que o Estado é o único
accionista da CGD, pelo que o montante não deve ser
considerado uma ajuda mas um investimento e que esta
«medida extraordinária» vai servir para garantir a
estabilidade do sistema e que esta aplicação financeira
irá gerar retorno. Assim, a estimativa divulgada pelo
INE, ontem, é provisória». A 23 de Abril o Eurosat
divulgará as estimativas de défice de todos os países
da União Europeia.
(Fonte: Negócios, 27-03)

INFOQUADROS

LEGISLAÇÃO - MARÇO 2018
Resolução do Conselho de Ministros n.º 22/2018 Diário da República n.º 47/2018, Série I de 2018-0307114825660
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Cria o Centro de Competências Digitais da Administração Pública
Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2018 Diário da República n.º 48/2018, Série I de 2018-0308114832285

28114937034
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Define orientações técnicas para a Administração
Pública em matéria de arquitetura de segurança das
redes e sistemas de informação relativos a dados
pessoais

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Lei n.º 14/2018 - Diário da República n.º 55/2018,
Série I de 2018-03-19114886221

Determina o início do financiamento competitivo a
Laboratórios Colaborativos (CoLABS)

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2018 Diário da República n.º 48/2018, Série I de 2018-0308114832288
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/2018 Diário da República n.º 51/2018, Série I de 2018-0313114849147
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera a Estrutura de Missão para a instalação do
Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Declaração de Retificação n.º 10/2018 - Diário da
República n.º 54/2018, Série I de 2018-0316114880291
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS SECRETARIA-GERAL

Altera o regime jurídico aplicável à transmissão de
empresa ou estabelecimento e reforça os direitos dos
trabalhadores, procedendo à décima terceira
alteração ao Código do Trabalho, aprovado em anexo
à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro
Lei n.º 15/2018 - Diário da República n.º 61/2018,
Série I de 2018-03-27114913768
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Possibilita a permanência de animais de companhia
em estabelecimentos comerciais, sob condições
específicas, procedendo à segunda alteração ao
regime jurídico de acesso e exercício de atividades de
comércio, serviços e restauração, aprovado em anexo
ao Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro
Lei n.º 16/2018 - Diário da República n.º 61/2018,
Série I de 2018-03-27114913769
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º
19/2018, de 27 de fevereiro, que delega nos
respetivos Ministros a competência para a outorga
dos contratos de aquisição de eletricidade ao abrigo
do procedimento centralizado conduzido pela
Entidade de Serviços Partilhados da Administração
Pública, I. P., publicada no Diário da República, 1.ª
série, n.º 41, de 27 de fevereiro de 2018

Quadragésima quinta alteração ao Código Penal,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de
setembro, integrando na previsão de qualificação do
homicídio os crimes cometidos no âmbito de uma
relação de namoro, bem como contra jornalistas no
exercício de funções, reforçando a sua proteção
jurídico-penal

Resolução da Assembleia da República n.º 72/2018
- Diário da República n.º 56/2018, Série I de 201803-20114891059

Declaração de Retificação n.º 11/2018 - Diário da
República n.º 57/2018, Série I de 2018-0321114896642

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS SECRETARIA-GERAL

Recomenda ao Governo a promoção da igualdade
salarial entre mulheres e homens
Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2018 Diário da República n.º 62/2018, Série I de 2018-03Página 10

Retifica o Decreto Regulamentar n.º 2/2018, de 24 de
janeiro, do Adjunto que regula as condições de
organização e funcionamento das estruturas de
atendimento, das respostas de acolhimento de
emergência e das casas de abrigo que integram a
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rede nacional de apoio às vítimas de violência
doméstica, publicado do Diário da República, 1.ª série,
n.º 17, de 24 de janeiro de 2018
Portaria n.º 66/2018 - Diário da República n.º
46/2018, Série I de 2018-03-06114822275
SAÚDE
Terceira alteração à Portaria n.º 340/2015, de 8 de
outubro, alterada e republicada pela Portaria n.º
165/2016, de 14 de junho, e alterada pela Portaria n.º
75/2017, de 22 de fevereiro, que regula, no âmbito da
Rede Nacional de Cuidados Paliativos, a caracterização dos serviços e a admissão nas equipas locais e
as condições e requisitos de construção e segurança
das instalações de cuidados paliativos
Portaria n.º 71/2018 - Diário da República n.º
48/2018, Série I de 2018-03-08114832292
SAÚDE
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 330/2017,
de 31 de outubro, que define o modelo do regulamento interno dos serviços ou unidades funcionais das
Unidades de Saúde do 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
Portaria n.º 73/2018 - Diário da República n.º
50/2018, Série I de 2018-03-12114848693
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS,
JUSTIÇA E PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS
Define os termos e as condições de utilização do
Sistema de Certificação de Atributos Profissionais
(SCAP), para a certificação de atributos profissionais,
empresariais e públicos através do Cartão de Cidadão
e Chave Móvel Digital
Portaria n.º 77/2018 - Diário da República n.º
54/2018, Série I de 2018-03-16114880292
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS,
NEGÓCIOS
ESTRANGEIROS,
FINANÇAS,
ADMINISTRAÇÃO INTERNA, JUSTIÇA, TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL E
SAÚDE
Procede à regulamentação necessária ao desenvolvimento da Chave Móvel Digital (CMD) e revoga
a Portaria n.º 189/2014, de 23 de setembro
Portaria n.º 210/2018 - Diário da República n.º
61/2018, Série II de 2018-03-27 114924996
Página 11

Saúde - Gabinete da Secretária de Estado da
Saúde
Estabelece o regime jurídico a que obedecem as
regras de prescrição eletrónica de medicamentos a
utentes em regime de ambulatório hospitalar no
âmbito do Serviço Nacional de Saúde
Declaração de Retificação n.º 14/2018 - Diário da
República n.º 63/2018, Série I de 2018-0329114944612
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS SECRETARIA-GERAL
Retifica a Portaria n.º 57/2018, de 26 de fevereiro, das
Finanças e Planeamento e das Infraestruturas, que
regula o funcionamento e a gestão do portal dos
contratos públicos, denominado «Portal BASE», e
aprova os modelos de dados a transmitir, publicada
no Diário da República, 1.ª série, n.º 40, de 26 de
fevereiro de 2018
Despacho n.º 2407/2018 - Diário da República n.º
48/2018, Série II de 2018-03-08 114827860
Saúde - Gabinete da Secretária de Estado da
Saúde
Determina a criação de um grupo de trabalho com o
objetivo de apresentar uma proposta de Plano de
Ação para a Gestão das Instalações e Equipamentos
de Saúde
Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores n.º 14/2018/A - Diário da
República n.º 57/2018, Série I de 2018-0321114896643
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Pronúncia por iniciativa própria da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores no
sentido de exigir ao Governo da República a
reparação dos danos ambientais causados pelas
forças militares norte-americanas estacionadas na
Base das Lajes
Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores n.º 15/2018/A - Diário da
República n.º 57/2018, Série I de 2018-0321114896644
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Recomenda à Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores que a Comissão de Assuntos
Parlamentares, Ambiente e Trabalho visite os locais
contaminados da ilha Terceira no âmbito da utilização
da Base das Lajes

CULTURA E LAZER
COMPANHIA DE TEATRO DE ALMADA
A Companhia de Teatro de Almada estreia em Abril um clássico
da literatura norte-americana: Morte de um caixeiro-viajante.
Trata-se da obra mais célebre (e representada) de Arthur
Miller, estreada na Broadway em 1949 e premiada com o
Pulitzer nesse mesmo ano. O texto foi alvo de duas adaptações
para cinema – uma logo em 1951, dirigida por László Benedek,
com Fredric March no protagonista; e outra em 1985, dirigida
por Volker Schlöndorff, com Dustin Hoffman no papel de
William Loman.
No centro desta peça está a história individual de Willy Loman,
um caixeiro-viajante em fim de carreira e à beira do despedimento. Willy, que já fora um excelente profissional e um homem
que construiu a sua vida baseando-se na dedicação ao seu
trabalho, vê-se posto de lado por um patrão que acredita que o
seu empregado já não se enquadra nos novos parâmetros da
empresa.
Numa época na qual assistimos à automatização do trabalho, e em que a legislação laboral privilegia
cada vez mais os índices de produtividade, relegando a dignidade dos trabalhadores para um
segundo plano, Morte de um caixeiro-viajante coloca a ênfase no âmago do problema: apesar de ser
uma peça fundamental de um mecanismo produtivo, Willy é descartado impiedosamente, quando se
revela incapaz de se adaptar às novas regras desse mesmo mecanismo. Miller conhecia bem este
tema: a crítica do ‘sonho americano’, revelando as agruras do seu reverso, percorreu toda a sua
carreira. O espectáculo vai estar em cena de 13 de Abril a 6 de Maio, de Quinta a Sábado, às
21h00, e Quarta e Domingo, às 16h00, na Sala Principal do Teatro Municipal Joaquim Benite.

PROTOCOLOS
TURISMO PROMOCIONAL
A Lugar ao Sol, de acordo com o Protocolo celebrado, passará a praticar os seguintes preços:
- Talonário (pack) de estada de 7 Noites 32€ (trinta e dois euros), para 2 pessoas + 2 Noites;
- Talonário (pack) de estada de 9 Noites 38€ (trinta e oito euros), para 2 pessoas + 2 Noites;
- O prazo de entrega máximo dos Talonários é de dois dias úteis após a recepção do pedido;
- O pedido de aquisição dos Talonários e o respectivo pagamento deverão ser feitos directamente
para a sede da Lugar ao Sol, na Charneca da Caparica;
- Poderá ser adquirido mais do que um Talonário;
- O talonário constituído por sete ou nove noites de estada, permite ao utilizador a opção de usá-lo
parcialmente ou na totalidade;
- Os talonários são transmissíveis, podendo ser oferecidos.
Para comprar :www.lugaraosol.pt/lp/protocolos/?e=STE
Nota:
Os colaboradores e sócios do STE deverão efectuar e custear os consumos mínimos obrigatórios (na
maioria dos casos, 1 Pequeno Almoço + 1 Refeição) descritos no site da Lugar ao Sol.
O talonário Lugar ao Sol é válido por dois anos a contar da data de emissão
Como o Programa Lugar ao Sol beneficia de um conjunto de quartos nos estabelecimentos hoteleiros,
estes podem aceitar ou recusar as reservas em função das disponibilidades.
Contactos: Rua Ponte de Lima, 12 – Urb. das Quintinhas
2820–525 Charneca da Caparica
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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

