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antes da crise financeira internacional 2008/2009. 
 
Relativamente à taxa de inflação média anual, a 
previsão do Governo é que esta aumente para 1,6% e 
1,7% em 2017 e 2018, respectivamente (0,6% em 
2016) e, apesar de estar relativamente contida, 
deve superar a registada nos últimos 4 anos, 
reflectindo sobretudo uma subida dos preços de 
energia associados à tendência ascendente do preço 
do petróleo e de outras matérias-primas a nível 
internacional.  
 
Até Maio de 2017, a taxa de inflação média 
homóloga subiu para 1,5%, com destaque para a 
recuperação dos preços dos transportes para 4,7% 
(-0,6% em 2016) resultando essencialmente da 
subida dos preços de energia e da aceleração dos 
preços dos produtos alimentares e bebidas não 
alcoólicas para 2,1% (0,5% em 2016).       

I – Enquadramento Económico e Social   
 

A economia portuguesa dá sinais de revitalização. 
De acordo com os dados do INE o PIB aumentou 
2,8% em termos homólogos no 1.º trimestre de 2017 
(superando a área do euro e atingido o valor mais 
elevado desde 2008). Daí que o crescimento do PIB 
de Portugal previsto de 1,8% e 1,9%, respectivamen-
te, para 2017 e 2018, de acordo com o Programa de 
Estabilidade (Abr/17), deverá, brevemente, ser 
revisto em alta, para ambos os anos, essencialmente 
devido ao forte crescimento das exportações e à 
recuperação do investimento.  
 
Esta evolução está a ser acompanhada por um 
crescimento do emprego e por uma diminuição 
significativa da taxa de desemprego, a qual baixou 
para 9,5% em Abril de 2017 (-2,5 p.p. face a Abril 
de 2016), aproximando-se dos níveis registados 

Propostas para 2018 
DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS E  

INTERESSES DOS TRABALHADORES 
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Porém, esta retoma económica está a ser 
caracterizada pela continuação da criação de 
emprego assente em vínculos precários 
(temporário e parcial, falsos recibos verdes, 
contratos a prazo e a termo), com elevada 
instabilidade laboral para muitos trabalhadores, 
salários baixos levando à manutenção de uma 
situação de pobreza de muitas famílias e à 
persistência de uma acentuada desigualdade 
salarial.  
Tal como na generalidade dos outros países da área 
do euro, a melhoria da situação económica do país 
não se está a reflectir numa melhoria acentuada 
dos rendimentos dos portugueses de forma a 
compensar a forte desaceleração das remunerações 
do trabalho registada entre 2008 e 2014 
(especialmente em 2011/12, onde se assistiu a uma 
quebra homóloga de 11,5% para o total da economia, 
sendo de -21,0% respeitante ao sector público).   
Prosseguindo a linha de orientação de 2016, foram, 
de facto repostos, em 2017, alguns rendimentos 
cortados aos portugueses, salientando-se: 

• a total reversão dos cortes salariais dos 
funcionários públicos; 

• o fim do corte salarial dos trabalhadores em 
requalificação, a partir de Junho; 

• a subida do salário mínimo para 557€ (+5,1%); 
o insignificante aumento do subsídio de 
refeição; 

• o aumento do Indexante de Apoios Sociais para 
421,32€ (+0,5%), resultando no acréscimo das 
pensões situadas até 843€/mês (com destaque 
para um acréscimo homólogo de 6€ ou 10€, a 
partir de Agosto, para níveis até 632€, visando 
compensar a perda de poder de compra das 
pensões mais baixas e a suspensão da fórmula 

de actualização das pensões nos últimos anos); 
• vários apoios sociais (abono de família, 

rendimento social de inserção, complemento 
solidário para idosos e a atribuição de 421,32€ 
(IAS) como o montante mínimo do subsídio de 
desemprego, a partir de Junho).    

Também, em 2017, permaneceram inalterados os 5 
escalões do IRS (criados em 2013) mas estes foram 
actualizados em 0,8%; eliminou-se o pagamento da 
sobretaxa para os rendimentos do 2.º escalão do 
IRS (rendimento mensal acima de 800€ até 1.740€) 
e diminuiu-se para os restantes escalões do IRS (do 
3.º ao 5.º). 
Com excepção dos níveis salariais mais baixos da 
Tabela Remuneratória Única (TRU) (correspondendo 
ao salário mínimo e aos valores entre o 2.º e 3.º 
nível da TRU de 2016) a generalidade dos 
funcionários públicos não teve qualquer aumento 
salarial, pelo 8.º ano consecutivo; as progressões 
na carreira mantiveram-se congeladas. 
Apesar de alguma recuperação do emprego público 
desde 2015 (+13 mil entre 2015 e o 1.º trimestre de 
2017) esta situação não impediu que tivesse havido 
um recuo de 58 mil funcionários no final de Março 
de 2017 face a finais de 2011 (-8,0%, em termos 
homólogos acumulados) e culminando em 669 mil, o 
número de trabalhadores da AP no final de Março 
de 2017. A recente aceleração tem incidido 
essencialmente em contratos a termo, permanecen-
do escassos os recursos humanos existentes em 
muitos serviços públicos, novamente sobrecarregan-
do os mais velhos.            

 
Remunerações do Trabalho 
Numa visão alargada no tempo e comparando as 
remunerações médias por trabalhador entre os 

Quadro 1 – Previsões dos Principais Indicadores Económicos e Sociais para Portugal 
(Taxa de variação homóloga, em %) 

 
Ministério das Finanças, Programa de Estabilidade 2017-2021, Abr/17; CE, Mai/17; OCDE, Jun/17.  
P/ Taxa de Desemprego (Em % da População Activa)  
 

MF CE OCDE MF CE OCDE

PIB 1,4 1,8 1,8 2,1 1,9 1,6 1,6

Taxa de Inflação 0,6 1,6 1,4 1,6 1,7 1,5 1,4

Emprego 1,6 1,3 1,4 1,3 1,0 0,9 0,9

Produtividade do Trabalho -0,2 0,5 0,4 0,7 0,8 0,7 0,6

Taxa de Desemprego 11,1 9,9 9,9 9,7 9,3 9,2 8,9

Remunerações p/trabalhador 1,4 2,0 1,5 2,0 2,2 1,5 2,3

2018
2016

2017



Página 4 

 
I N F O Q U A D R O S  I N F O Q U A D R O S  

As remunerações brutas médias anuais por 
trabalhador em Portugal situaram-se em 30.574€ 
no sector público em 2016, apesar de alguma 
recuperação face a 2015 reflectindo a continua-
ção da reversão do corte salarial, só ultimada no 
4.º trimestre de 2016, diminuíram 3.146€ face a 
2009 (33.720€) correspondendo a uma quebra de 
9,3%.   
Em termos reais e, a preços de 2009, as remune-
rações brutas médias anuais por trabalhador no 
sector público situaram-se em 28.000€ em 2016, 
em Portugal, representando uma diminuição de 
5.720€ face a 2009 (33.720€) traduzindo 
também a subida expressiva da taxa de inflação 
em 2011/12 (6,4% nestes 2 anos).  

diferentes sectores da economia em 2016 face a 
2009, constata-se que as do sector público caíram 
9,3% em termos homólogos acumulados nominais, 
enquanto as do sector privado apresentaram um 
aumento, ainda, que ligeiro, de 1,4%. No sector 
público, a diminuição sentida foi sobretudo causada 
pela quebra acentuada das remunerações do 
trabalho, reflectindo os cortes salariais desmesura-
dos, só recentemente revertidos. 
No sector privado, a evolução mais positiva das 
remunerações por trabalhador, entre 2009 e 2013, 
foi essencialmente devido à quebra acentuada do 
emprego remunerado a tempo inteiro neste período 
e à elevada emigração, culminando numa subida 
brutal da taxa de desemprego.  

Por último, para 2018, as remunerações médias 
brutas por trabalhador previstas para o total da 
economia para Portugal são de um crescimento de 
2,2% em termos homólogos nominais (2,0% em 2017) 
e de 0,5% em termos reais (0,4% em 2017), ainda 
longe de compensar os valores perdidos nos últimos 
anos.  
 

II - PROPOSTAS 
 
1. REMUNERAÇÕES 
 
Os trabalhadores da Administração Pública e os 
reformados estão entre os que mais sofreram os 
efeitos da austeridade. Num contexto como o que 
vivemos actualmente, em que a economia está a 
crescer a um ritmo superior ao estimado pelo 
governo, em que o país já consegue gerar saldos 
primários excedentários e em que conseguimos sair 
do Procedimento por Défices Excessivos, não há 

mais razões para que a reposição do poder de 
compra seja adiada. 
Esta reposição do poder de compra tem também de 
ser acompanhada de medidas que valorizem e 
motivem profissionalmente os funcionários públicos. 
O congelamento salarial imposto desde 2009 e a 
subida do IRS ocorrida em 2013 faz com que haja 
hoje trabalhadores públicos com um valor líquido de 
remunerações inferior ao que recebiam à entrada 
desta década.  
A Frente Sindical considera que não é possível 
continuar com esta política de congelamento salarial 
e exige: 
 
� Actualização da Tabela Remuneratória Única 

(TRU) em 2% (metade do aumento previsto para 
o salário mínimo) para valores acima do 2.º nível 
remuneratório; 

� Descongelamento das progressões nas 
carreiras profissionais, que foram suspensas 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Setor Públ ico 33.720 € 33.183 € 30.332 € 25.997 € 28.813 € 28.165 € 27.587 € 28.000 €

33.720 €

25.997 €

28.000 €

25.000 €

26.000 €

27.000 €

28.000 €

29.000 €

30.000 €

31.000 €

32.000 €

33.000 €

34.000 € Gráfico 1 – Remunerações brutas médias anuais por trabalhador no 
Sector Público, em termos reais, a preços de 2009 
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para a grande maioria dos funcionários ao longo 
da última década, apesar destes terem sido 
sujeitos ao processo de avaliação de desempenho 
(SIADAP), que continuou a aplicar-se sem 
interrupções e que foi objecto de referência 
específica em todos os Orçamentos do Estado 
desde 2011 até 2017. 
Assim, a generalidade dos trabalhadores 
acumulou o número de pontos necessários para 
progredirem na carreira, sem terem usufruído 
deste direito que lhes assiste e que a lei 
consagra; 

� Actualização do subsídio de refeição para 6€, 
sem sujeição a desconto para o IRS; 

� Reposição do valor a pagar pelo trabalho 
suplementar e ajudas de custo. 

 
O que diz o governo: 
"Em 2018, haverá um processo de início de descon-
gelamento das carreiras e de reestruturação das 
carreiras. O processo “tem que ser feito de uma 
forma que corresponda à necessidade de valorizar-
mos a nossa função pública", António Costa, 6 de 
Março de 2017. 

 
2. ADSE 

 
Quanto à ADSE, consideramos incompreensível e por 
isso inaceitável, que após a entrada em vigor, em 
Janeiro deste ano, da nova orgânica da ADSE, o 
Governo tenha protelado o processo de eleição dos 
representantes dos beneficiários titulares no 
Conselho Geral e de Supervisão e atrasado o processo 
de decisão de entrada de novos beneficiários.  
O efeito positivo que os trabalhadores da Adminis-
tração Pública desejam com a possibilidade de 
alargamento da base de beneficiários a todos os 
trabalhadores da Administração Pública, aos 
cônjuges, descendentes e ascendentes, ainda em 
2017, deve concretizar-se o quanto antes. 
Nesta sequência a Frente Sindical propõe que se 
equacione: 

� A descida da taxa do desconto para a ADSE, 
actualmente em 3,5%, para 2,5%.  

 

De referir que de acordo com o Relatório de 

Actividades de 2016, a ADSE regista um valor 
total de activos de 628 milhões de euros. 
 
3. EMPREGO PÚBLICO: Preservação dos recursos 

humanos necessários para a prestação de 
serviço público – regularização de todos os 
trabalhadores com vínculos precários. 

 
Quanto ao emprego público, entendemos que devem 
ser preservados os recursos humanos necessários e 
suficientes para a prestação de serviços públicos de 
qualidade aos cidadãos. 

Uma concretização eficaz do Programa de 
Regularização Extraordinária dos trabalhadores 
precários, sem esquecer os trabalhadores dos 
Fundos (PO).  
 
O que diz o governo: 
"O Estado não está acima da lei e portanto deve 
cumprir a lei e uma das regras fundamentais é que a 
precariedade é proibida, os contratos de prestação 
de serviços só devem ser utilizados para situações 
de prestação de serviços" António Costa, Maio 2017 
 
4. PENSÕES 
 

O Indexante de Apoios sociais (IAS) aumentou para 
421,32€ em 2017 (após se ter mantido em 419,22€ 
entre 2009 e 2016) e todas as pensões até 2*IAS 
(842,64€) foram aumentadas em 0,5% em Janeiro 
(0,4% em 2016 mas só até 1,5*IAS, isto é, até 
628,83€). Porém, dentro destas, as pensões mais 
baixas (até 1,5*IAS, isto é, até 631,98€), incluindo 
as pensões mínimas, têm dois aumentos em 2017 
relatados em a) e b).      

a) As pensões mais baixas que não tiveram 
qualquer actualização entre 2011 e 2015, 
obtiveram um primeiro aumento de 0,5% em 
Janeiro e, terão uma nova actualização, a partir 
do próximo mês de Agosto, a fim de perfazer 
+10€ face ao final de 2016; 
b) Incluindo também outras pensões mínimas 
(escalões mais baixos) mas, que tiveram uma 
actualização entre 2012 e 2015, tiveram um 
primeiro aumento de 0,5% em Janeiro, o qual será 
complementado com um novo acréscimo, a partir de 
Agosto, perfazendo +6€ face ao final de 2016.  
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Tabela 1 - Pensões Mínimas Mensais da CGA  Tabela 2 - Variação Homóloga em 2017 

  

 

jan a jul ago a dez ano

De 5 até 12 anos 230,24 € 245,79 € 247,02 € 251,79 € 248,96 €

>12 até 18 anos 239,99 € 256,20 € 257,48 € 262,20 € 259,41 €

>18 até 24 anos 272,78 € 273,87 € 275,24 € 283,87 € 278,76 €

>24 até 30 anos 305,25 € 306,47 € 308,00 € 316,47 € 311,45 €

>30 anos 404,44 € 406,06 € 408,09 € 416,06 € 411,34 €

Tempo de seriço 2010 2016
2017 jan a jul ago a dez ano jan a jul ago a dez ano

1,23 € 6,00 € 3,17 € 0,5% 2,4% 1,3%

1,28 € 6,00 € 3,21 € 0,5% 2,3% 1,3%

1,37 € 10,00 € 4,89 € 0,5% 3,7% 1,8%

1,53 € 10,00 € 4,98 € 0,5% 3,3% 1,6%

2,03 € 10,00 € 5,28 € 0,5% 2,5% 1,3%

em euros em %

Já para as pensões mensais, cujos níveis se situam 
acima de 631,98€ até 842,64€ apresentam um 
aumento de 0,5% em 2017 (o primeiro desde 2010), 
mas em termos reais registam uma quebra de 1,1% 
em termos homólogos. As restantes, acima de 
842,64€, não tiveram qualquer actualização em 
2017, mantendo-se congeladas desde 2010, devendo 
recuar 1,6% em termos homólogos reais (Quadro 2).    
Contudo, é de assinalar que, em 2017, tal como os 
funcionários públicos, o corte para metade do 
duodécimo do subsídio de natal aplicado a todos os 
pensionistas, levou a uma diminuição do seu 
rendimento mensal, deixando, estes de sentir, ao 
longo do ano, qualquer actualização da sua pensão 
(para os que tiveram aumentos) e penalizando ainda 
mais os restantes.    

Face a 2010 e, em termos acumulados a preços de 
2010, os pensionistas registaram uma diminuição da 
sua pensão bruta anual entre 7,5% e 9,2% (entre -
634€ e -3.872€), em resultado da suspensão total/
parcial dos subsídios de férias e de natal em 2012 
e, da subida taxa de inflação, particularmente 
expressiva em 2011 e 2012 (3,65% e 2,77%, nesses 
anos).  
Se se aplicar, para 2018, a actualização das pensões 
de acordo com a fórmula da Lei 53-B/2006, que 
criou o Indexante de Apoios Sociais (IAS) e 
alterada pela Lei do OE-2017 (que alarga para 
2*IAS o limite mais baixo), obtemos um aumento do 
IAS para cerca de 428,06€ (+1,6%), remetendo 
este mesmo aumento para as pensões até 856€ 
(2*IAS).  

De facto, os reformados com pensões mais baixas, 
apresentam alguma recuperação nos seus rendi-
mentos em 2017. Para as pensões mínimas, como o 
maior aumento mensal (de +6€ ou de +10€ face a 
2016, consoante os casos) incide apenas a partir de 

Agosto, o aumento médio mensal usufruído na totali-
dade do ano varia entre 3,05€ e 4,98€ para a Segu-
rança Social (entre +1,2% e +1,8% face a 2016) e 
entre 3,17€ e 5,28€ para a CGA (entre +1,3% e 
+1,8% face a 2016) (Tabelas 1 e 2). 

Quadro 2 – Esquema do Aumento Mensal das Pensões em 2017 

 
     Nota: A taxa de inflação prevista para 2017 é de 1,6%. 

 

valor mensal da pensão variação nominal variação real 

pensões mínimas (até cerca de 260€) 0,5% a partir de jan/17 e perfazendo +6€ a partir de ago/17 face a dez/16 -

> cerca de 275€ até 631,98€ 0,5% a partir de jan/17 e perfazendo +10€ a partir de ago/17 face a dez/16 -

>631,98€ até 842,64€ 0,5% -1,1%

>842,64€ até 2.527,92€ 0,0% -1,6%

>2.527,92€ até 5.055,84€ 0,0% -1,6%

> 5.055,84€ 0,0% -1,6%

(I.A.S. = 421,32€ e Taxa de Inflação Prevista = 1,6%)

Quadro 3 – Esquema do Aumento Mensal das Pensões em 2018 

 
Nota: Cálculos feitos baseados na Lei nº 53-B/2006, de 29 de Dezembro e alterada pela Lei do OE-2017, 
admitindo a hipótese da taxa de inflação anual disponível a 30 de Novembro de 2017 ser de 1,6% e do crescimento 
real do PIB médio anual dos últimos 2 anos, terminados no 3º trimestre de 2017, não atingir os 2%.     
 

valor mensal da pensão variação nominal variação real 

Até 856,12€ 1,6% -0,1%

>856,12€ até 2.568,37€ 1,1% -0,6%

>2.568,37€ até 5.136,73€ 0,85% -0,9%

> 5.136,73€ 0,0% -1,7%

(I.A.S. = 428,06€ e Taxa de Inflação Prevista = 1,7%)
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Para pensões acima de 856€ até 2.568€, a subida é de 
1,1%; para as superiores a 2.568€ até 5.137€, o 
acréscimo é de 0,85%, permanecendo congeladas 
acima desse montante.  
Em termos reais, todos os pensionistas apresentam 
uma quebra no seu poder de compra, mais acentua-
da para os níveis acima de 2*IAS (3ª coluna do 
Quadro 3).  

� Actualização das pensões em  2%;  

� Regras mais benéficas para as carreiras 
contributivas longas e a possibilidade de 
aposentação aos 60 anos de idade com 40 de 
contribuições; 
Permitindo o rejuvenescimento/renovação da 
Administração Pública, o regresso às origens 
ocupando as zonas do interior do país desertifica-
do, possibilitando ainda que aqueles que se 
aposentam possam continuar a criar riqueza 
abraçando outras actividades.  

Dado que o Governo vai apresentar brevemente 
regras excepcionais e mais benéficas para os novos 
pensionistas da Segurança Social com carreiras 
contributivas longas, visando conceder um desagra-
vamento dos cortes aplicados às pensões antecipa-
das, a Frente Sindical propõe que essas mesmas 
regras sejam também aplicadas aos novos pensionis-
tas da CGA.  

� Atenuar o factor de sustentabilidade para as 
reformas antecipadas da CGA  

No sentido de estimular o rejuvenescimento da 
Administração Pública e diminuir o desemprego de 
jovens licenciados a Frente Sindical propõe que os 
cortes associados a pensões antecipadas sejam 
atenuados. Assim, o factor de sustentabilidade a 
ser-lhes aplicado deve ser substituído pelo que 
vigorava antes de 2014 (actualmente corte de 
13,88%) e, nessa hipótese, corresponderia a um 
corte de 7,1% em 2017 (cerca de metade do corte 
em vigor).  

 
O que diz o governo: 
“Acompanharemos outros regimes de reforma 
antecipada com algumas das conclusões. Apesar de os 
próprios regimes terem características diferentes" 
Vieira da Silva, Maio de 2017 ou "Com as devidas 
adaptações é essa a ideia do governo", Vieira da Silva, 
8 de Junho de 2017. 

5. CARREIRAS 
 
Serviço Público moderno, eficiente e eficaz ao serviço 
do país, dos cidadãos e das empresas, como pedra 
angular para o desenvolvimento e crescimento 
económico e social que tornem concreto o Estado 
Social, só será possível com trabalhadores qualificados 
e motivados. 
 
A Frente Sindical considera urgente: 
� A revisão das carreiras ainda não revistas; 

� A revisão da carreira técnica superior de modo 
a permitir que ao fim de uma vida de trabalho 
se atinga a última posição remuneratória.   

 
6. JUSTIÇA FISCAL   
 
A partir de 2016, iniciou-se em Portugal, o começo da 
diminuição do IRS pago pelas famílias portuguesas e 
pensionistas. Nesse ano, a sobretaxa do IRS foi 
eliminada para um rendimento bruto mensal até 800€ 
(1.º escalão do IRS) e diminuiu para os detentores de 
um rendimento bruto mensal acima de 800€ até 
6.000€ (do 2.º ao 4.º escalão do IRS).  
Já, em 2017, os rendimentos mensais acima de 800€ 
até 1.740€ (2.º escalão do IRS) deixaram de descontar 
para a sobretaxa do IRS; enquanto os restantes 
rendimentos (do 3.º ao 5.º escalão do IRS) tem sido 
suprimida, de forma faseada ao longo do ano, com 
destaque para os do 3.º escalão do IRS (acima de 
1.740€ até 3.100€/mês) deixarem de descontar a partir 
de Julho.  
Para além destas alterações, os portugueses beneficia-
ram igualmente de uma actualização dos escalões do IRS 
(de 0,5% e 0,8%, em 2016 e 2017, respectivamente). 
 

Contudo, o modelo desenhado para o IRS em 2013, 
o qual reduziu o número de escalões (de 8 para 5) 
manteve-se intacto neste dois anos, ferindo a 
progressividade deste imposto.   
 

Assim, em Portugal, a carga fiscal deve manter-se em 
34,2% do PIB em 2017, devendo o peso dos impostos 
directos prosseguir a tendência descendente dos 
últimos anos, para se situar cerca de 30% da carga 
fiscal, devido sobretudo à desaceleração das receitas 
do IRS; enquanto o peso dos impostos indirectos (mais 
directamente ligados à actividade económica) tende a 
acelerar para 43,3% (Gráfico 2).  
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Apesar da recente evolução descendente dos 
impostos associados aos rendimentos e património 
(Impostos directos), o peso da receita do IRS ainda 
representa 19% da carga fiscal em 2017 (+2,1 p.p. 
face à média entre 2010 e 2012, período que 
precedeu ao aumento brutal de impostos).  
Igualmente, a receita em IRS pesa cerca de 6,5% do 
PIB em 2017 (acima de 5,3% do PIB, em média, entre 
2010 e 2012) com destaque para um acréscimo de 
3.146 milhões de € face a esse período (+34% em 
termos homólogos), devido fundamentalmente ao 
modelo implementado em 2013 e que ainda perdura 
(Gráfico 3). 
 

� Início do regresso ao modelo do IRS antes de 
2013, com um maior número de escalões  
Dado que a sobretaxa do IRS vai deixar de 
existir para todos os contribuintes no próximo 
ano, a grande prioridade para 2018 consiste em 
começar a reverter a situação criada em 2013 
para o IRS, através do aumento do número de 
escalões para 6 ou 7, aproximando-se dos 8, que 
vigoraram antes de 2013, com a consequente 
redução das respectivas taxas, a fim de propor-
cionar um alívio do rendimento disponível da 
classe média. 
Se é importante iniciar este processo pelos que 
mais precisam (nomeadamente criando um novo 2.º 
escalão, abrangendo um nível salarial acima de 
800€/mês até cerca de 1.300€/mês, por exemplo) 
também não é menos verdade que os atuais 
detentores de rendimentos médios do 3.º escalão 
do IRS (superior a 1.740€ até 3.188€) necessitam 
urgentemente de uma menor tributação no IRS, 
nomeadamente das famílias que apenas usufruem 
rendimentos de trabalho e que foram muito 
penalizadas nos últimos anos.  

� Actualização dos escalões do IRS em 1,5%  
Para 2018, propõe-se uma actualização dos 
escalões do IRS em torno de 1,5%, em linha com a 
taxa de inflação prevista para o próximo ano 
(1,7%) a fim do aumento dos salários e pensões 
não serem prejudicados em termos de IRS. 
Convém assinalar que a actualização dos escalões 
do IRS em 2017 (de 0,8%) deverá ficar abaixo da 
taxa de inflação desse mesmo ano (1,6%).  

� Diminuição da taxa do IVA da electricidade e 
do gás natural para 6%  
Simultaneamente, propõe-se que a taxa do IVA da 
electricidade e do gás natural baixe para 6%, a 
qual foi aumentada para 23% no último trimestre 
de 2011, permitindo aliviar a factura destes 
serviços essenciais para as famílias portuguesas 
(sendo uma das mais elevadas dentro da União 
Europeia).   

� Reforço do combate à fraude e evasão fiscal 
Os portugueses que cumprem as suas obrigações 
fiscais, não podem ficar com dúvidas quanto ao 
cumprimento das obrigações fiscais dos restantes. 
As falhas de processamento do Fisco, entre 2011 
e 2014, de 10 mil milhões de euros de transferên-
cias para contas em paraísos fiscais que escapa-
ram ao controlo da AT mina a confiança no 
sistema fiscal, logo no Estado. 
 

O que diz o governo:   
"Daremos para o ano mais um passo de começar a repor 
escalões que tinham sido eliminados de forma a 
melhorar a progressividade do nosso sistema fiscal", 
António Costa, 2 de maio de 2017  
"Por que razão é que quem trabalha tem de pagar mais 
para o conjunto de encargos que temos no país do que 
quem tem outras fontes de rendimento?", 19 de 
Setembro de 2016.  

 
Gráfico 2 - Impostos Directos e Indirectos) 

(Em % da Carga Fiscal) 

 
Gráfico 3 - Receitas do IRS  

 

  
Fontes: INE e MF, Programa de Estabilidade 2017-2021, Abr/17. Os valores do IRS para 2017 são do OE-2017. 
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Eleições para a ADSE 

( 1 ) 

  Colega, 

Foi publicitado no passado dia 28 de Julho (no site da ADSE e em 3 jornais nacionais) a 

data para a realização do ato eleitoral dos representantes dos Beneficiários Titulares 

para o Conselho Geral e de Supervisão da ADSE – 19 de Setembro. 

Os Cadernos Eleitorais foram ontem divulgados no site da ADSE, pelo prazo de 5 dias. 

Se é Beneficiário Titular com inscrição válida e em vigor verifique no site da ADSE e nos 

termos aí referidos, se consta da lista de eleitores, podendo reclamar de eventual 

omissão da mesma até ao dia 14 de agosto. 

A ADSE é dos Beneficiários Titulares, que a pagam integralmente, que têm interesse e 

poder, mantendo a solidariedade como valor. 

   PARTICIPE 

Com os melhores cumprimentos 

A Direção 

Lisboa, 2017-08-08 
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LEGISLAÇÃO - JULHO 2017 
12107685595 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Reconhece como condições excecionais os incêndios florestais cujo 
início se registou no dia 17 de junho de 2017, que atingiram os 
concelhos de Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Góis, 
Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela e Sertã 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2017 - Diário da 
República n.º 142/2017, Série I de 2017-07-25107745746 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Aprova a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em 
Situação de Sem-Abrigo: Prevenção, Intervenção e Acompanha-
mento, 2017-2023 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 108/2017 - Diário da 
República n.º 143/2017, Série I de 2017-07-26107757007 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Aprova a Estratégia TIC 2020 e o respetivo Plano de Ação 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 110/2017 - Diário da 
República n.º 144/2017, Série I de 2017-07-27107761909 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Aprova a Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica e o Plano 
de Ação para a produção e promoção de produtos agrícolas e 
géneros alimentícios biológicos 
Lei n.º 46-A/2017 - Diário da República n.º 128/2017, 1º Suple-
mento, Série I de 2017-07-05107637283 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Autoriza o Governo a regular o acesso e o exercício da atividade de 
intermediário de crédito e da prestação de serviços de consultoria 
relativamente a contratos de crédito, transpondo a Diretiva 
2014/17/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de 
fevereiro de 2014, relativa aos contratos de crédito aos consumido-
res para imóveis de habitação 
Lei n.º 50/2017 - Diário da República n.º 134/2017, Série I de 2017-
07-13107684441 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Sexta alteração à Lei n.º 15-A/98, de 3 de abril (Lei Orgânica do 
Regime do Referendo) 
Declaração de Retificação n.º 19/2017 - Diário da República n.º 
137/2017, Série I de 2017-07-18107703389 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Retifica a Lei n.º 50/2017, de 13 de julho, publicada no Diário da 
República, 1.ª série, n.º 134, de 13 de julho de 2017, publicando-a 
como lei orgânica 
Decreto-Lei n.º 90/2017 - Diário da República n.º 145/2017, Série I 
de 2017-07-28107773651 
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 
Altera o regime jurídico do rendimento social de inserção 
Lei n.º 51/2017 - Diário da República n.º 134/2017, Série I de 2017-
07-13107684442 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Quarta alteração à Lei n.º 43/90, de 10 de agosto (Exercício do 
direito de petição) 
Lei n.º 52/2017 - Diário da República n.º 134/2017, Série I de 2017-
07-13107684443 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Terceira alteração à Lei n.º 17/2003, de 4 de junho (Iniciativa 
legislativa de cidadãos) 
Lei n.º 53/2017 - Diário da República n.º 135/2017, Série I de 2017-
07-14107692693 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Cria e regula o Registo Oncológico Nacional 
Lei n.º 54/2017 - Diário da República n.º 135/2017, Série I de 2017-
07-14107692694 

Resolução da Assembleia da República n.º 143/2017 - Diário da 
República n.º 128/2017, Série I de 2017-07-05107631416 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo que proceda ao bloqueio do acesso a sítios 
da Internet e aplicações digitais potencialmente perigosos ou 
impróprios para menores 
Resolução da Assembleia da República n.º 150/2017 - Diário da 
República n.º 135/2017, Série I de 2017-07-14107692696 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Eventual para 
o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas 
Resolução da Assembleia da República n.º 151/2017 - Diário da 
República n.º 136/2017, Série I de 2017-07-17107693727 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo que adote medidas para assegurar o 
acesso dos habitantes de bairros ou núcleos de habitações precárias 
a serviços e bens essenciais 
Resolução da Assembleia da República n.º 157/2017 - Diário da 
República n.º 139/2017, Série I de 2017-07-20107714200 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo que assegure o funcionamento de um 
conselho nacional para a segurança alimentar e nutricional 
Resolução da Assembleia da República n.º 158/2017 - Diário da 
República n.º 139/2017, Série I de 2017-07-20107714201 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo que faça refletir o montante do ajustamen-
to final dos custos para a manutenção do equilíbrio contratual nas 
tarifas de eletricidade do ano 2018 e seguintes e que elimine as 
rendas excessivas 
Resolução da Assembleia da República n.º 161/2017 - Diário da 
República n.º 139/2017, Série I de 2017-07-20107714204 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Conta Geral do Estado de 2015 
Resolução da Assembleia da República n.º 166/2017 - Diário da 
República n.º 142/2017, Série I de 2017-07-25107745744 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Recomenda ao Governo o reforço dos seus serviços de apoio, 
acompanhamento e aconselhamento agrícola e o estabelecimento 
de uma adequada rede de laboratórios e estações agronómicas 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 96/2017 - Diário da 
República n.º 129/2017, Série I de 2017-07-06107631468 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Altera a Comissão de Candidatura Nacional para a instalação da 
Agência Europeia de Medicamentos 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2017 - Diário da 
República n.º 133/2017, Série I de 2017-07-12107674765 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Reconhece o caráter excecional da prestação de trabalho suplemen-
tar por parte dos profissionais do Instituto Nacional de Emergência 
Médica, I. P., durante a vigência da Fase Charlie do Dispositivo 
Especial de Combate a Incêndios Florestais 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 101-A/2017 - Diário da 
República n.º 133/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-07-
12107685594 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Aprova a adoção de medidas de carácter extraordinário para fazer 
face aos danos provocados pelos incêndios ocorridos entre os dias 
17 e 21 de junho de 2017 nos municípios de Castanheira de Pêra, 
Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, 
Penela e Sertã 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 101-B/2017 - Diário da 
República n.º 133/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-07-
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Regime jurídico do contrato de trabalho do praticante desportivo, 
do contrato de formação desportiva e do contrato de representação 
ou intermediação (revoga a Lei n.º 28/98, de 26 de junho) 
Lei n.º 55/2017 - Diário da República n.º 136/2017, Série I de 2017-
07-17107693725 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Alarga o âmbito da ação especial de reconhecimento da existência 
de contrato de trabalho e os mecanismos processuais de combate à 
ocultação de relações de trabalho subordinado, procedendo à 
segunda alteração à Lei n.º 107/2009, de 14 de setembro, e à quinta 
alteração ao Código de Processo do Trabalho, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 480/99, de 9 de novembro 
Lei n.º 57/2017 - Diário da República n.º 138/2017, Série I de 2017-
07-19107709503 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 
57/2016, de 29 de agosto, que aprova um regime de contratação de 
doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológi-
co em todas as áreas do conhecimento 
Lei Orgânica n.º 3/2017 - Diário da República n.º 137/2017, Série I 
de 2017-07-18107703390 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Sexta alteração à Lei n.º 15-A/98, de 3 de abril (Lei Orgânica do 
Regime do Referendo 
Portaria n.º 181/2017 - Diário da República n.º 133/2017, Série II 
de 2017-07-12 107677384 
Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado do 
Orçamento e da Saúde 
Autoriza o Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I. P. (ADSE) 
a assumir um encargo até ao montante de 975.000,00 EUR 
(novecentos e setenta e cinco mil euros), isento de IVA, referente à 
aquisição de serviços postais 
Portaria n.º 208/2017 - Diário da República n.º 134/2017, Série I de 
2017-07-13107684448 
FINANÇAS, ADJUNTO E PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS 
Delimitação das áreas territoriais beneficiárias de medidas do 
Programa Nacional para a Coesão Territorial (PNCT), que se 
constituam como um incentivo ao desenvolvimento dos territórios 
do interior 
Portaria n.º 209/2017 - Diário da República n.º 134/2017, Série I de 
2017-07-13107684449 
JUSTIÇA 
Regulamenta o regime do requerimento, da emissão, da disponibili-
zação e da consulta da certidão eletrónica no âmbito dos processos 
dos tribunais judiciais, dos tribunais administrativos e fiscais e da 
competência do Ministério Público 
Portaria n.º 210/2017 - Diário da República n.º 135/2017, Série I de 
2017-07-14107692698 
FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 
Portaria que determina os valores dos coeficientes de revalorização 
a aplicar na atualização das remunerações registadas que servem de 
base de cálculo às pensões iniciadas durante o ano de 2017 
Portaria n.º 212/2017 - Diário da República n.º 138/2017, Série I de 
2017-07-19107709510 
FINANÇAS E SAÚDE 
Regula os critérios e as condições para a atribuição de incentivos 
institucionais às unidades de saúde familiar (USF) modelos A e B e às 
unidades de cuidados saúde personalizados (UCSP) e de incentivos 
financeiros aos profissionais que integram as USF modelo B 
Portaria n.º 213/2017 - Diário da República n.º 138/2017, Série I de 
2017-07-19107709511 
SAÚDE 
Aprova o Regulamento do Processo Eleitoral dos Membros 
Representantes dos Beneficiários Titulares da ADSE, I. P., no 
Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, I. P. 

Decreto Regulamentar n.º 6/2017 - Diário da República n.º 
146/2017, Série I de 2017-07-31107785481 
SAÚDE 
Regulamenta o acesso à gestação de substituição 
Decreto Regulamentar n.º 6-A/2017 - Diário da República n.º 
146/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-07-31107787667 
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 
Regulamenta a atualização extraordinária das pensões 
Despacho n.º 6190-A/2017 - Diário da República n.º 134/2017, 1º 
Suplemento, Série II de 2017-07-13 
Ato da Série II 
Presidência do Conselho de Ministros e Finanças - Gabinetes dos 
Ministros Adjunto e das Finanças 
Descongelamento de Carreiras - Prorrogação do Prazo 
Despacho n.º 5795/2017 - Diário da República n.º 126/2017, Série II 
de 2017-07-03 107614761 
Negócios Estrangeiros, Finanças, Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, Saúde e Economia - Gabinetes dos Ministros dos Negócios 
Estrangeiros, das Finanças, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
da Saúde e da Economia 
Cria o «Grupo de Trabalho Cimeira Intercalar da WHS 2018», com o 
objetivo de definir uma estratégia para a organização da Cimeira 
Intercalar da WHS 2018, e designa o Dr. José Martins Nunes como 
Alto-Comissário para a realização em Portugal da Cimeira Intercalar 
da WHS 2018 
Despacho n.º 5796/2017 - Diário da República n.º 126/2017, Série 
II de 2017-07-03 107614762 
Finanças - Gabinete do Ministro 
Sistema de Incentivos à Eficiência da Despesa Pública 
Despacho n.º 5947/2017 - Diário da República n.º 129/2017, Série 
II de 2017-07-06 107637298 
Presidência do Conselho de Ministros e Ambiente - Gabinetes dos 
Secretários de Estado das Autarquias Locais e Adjunto e do 
Ambiente 
Cria o Grupo de Trabalho para a Capacitação das Autoridades de 
Transporte (GTAT) 
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 280/2017 - Diário da 
República n.º 126/2017, Série I de 2017-07-03107622186 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Declara inconstitucional, com força obrigatória geral, a norma que 
determina que a «reclamação da nota justificativa está sujeita ao 
depósito da totalidade do valor da nota», constante do n.º 2 do 
artigo 33.º da Portaria n.º 419-A/2009, de 17 de abril, na redação 
dada pela Portaria n.º 82/2012, de 29 de março 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 7/2017 - Diário da 
República n.º 129/2017, Série I de 2017-07-06107644182 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
«O membro sobrevivo da união de facto tem direito a pensão de 
sobrevivência, por morte do companheiro, beneficiário do sector 
bancário, mesmo que o regime especial de segurança social 
aplicável, constante de instrumento de regulamentação colectiva de 
trabalho, para que remete a Lei n.º 7/2001, não preveja a atribuição 
desse direito» 
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da 
Madeira n.º 17/2017/M - Diário da República n.º 128/2017, Série I 
de 2017-07-05107631421 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
Aprova o Relatório e a Conta de gerência da Assembleia Legislativa 
da Região Autónoma da Madeira referentes ao ano económico de 
2015 
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 
Açores n.º 13/2017/A - Diário da República n.º 135/2017, Série I de 
2017-07-14107692699 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
1.º Orçamento Suplementar da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores para o ano de 2017 
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CULTURA E LAZER  
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    

É no final do século XVIII que são publicados os primeiros 

periódicos musicais, dedicados à divulgação de repertório 

para uso doméstico, como as modinhas ou reduções para 

piano de trechos de óperas. A partir do último quartel do 

séc. XIX, surgem os primeiros jornais e revistas 

especializados em assuntos musicais, com críticas, 

anúncios, artigos informativos e pedagógicos, 

acompanhados muitas vezes de suplementos musicais, e 

que serviam de veículo para a divulgação de obras, muitas 

vezes dos próprios editores. 

Durante este período e ao longo do século XX, foram 

várias as publicações que se dedicaram à música, algumas a géneros ou instrumentos específicos, servindo 

como veículo de informação para músicos e público, difundindo notícias e artigos relacionados com artistas e 

eventos musicais, e que são por isso uma fonte importante em investigações de carácter musicológico, 

permitindo construir informação sobre repertórios, práticas musicais e interpretativas, e recepção de obras, 

especialmente no contexto de manifestações públicas como o concerto. 

Reúnem-se, nesta mostra, alguns exemplos mais representativos dos periódicos dedicados à arte musical, do 

séc. XVIII ao XXI, dando principal destaque aos de maior raridade ou valor informativo. 

 
Fonte:http://www.bnportugal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1267%3Amostra-periodicos-musicais-

portugueses-29-jun-8-set&catid=168%3A2017&Itemid=1282&lang=pt 

PROTOCOLOS 
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R. Braamcamp, 88  
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1269-111 LISBOA  
Tel.:  213 860 055  
Fax: 213 860 785 
Tlm.: 961364123/ 

961724106 
correio eletrónico: 

ste@ste.pt 
PORTO 

R. da Alegria, 248 
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 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 

Periódicos musicais portugueses 
MOSTRA | 29 jun. - 8 set. '17 |  Sala de referência | Entrada livre 

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 na nossa página a aventura: :  https://www.youtube.com/watch?v=_enY_ 

Programas de Férias de verão 7 dias: http://www.ste.pt/descontos/diverlanhoso/

Campos_de_ferias_calendario_7_dias.pdf 

Programa campo de Férias 14 dias: http://www.ste.pt/descontos/diverlanhoso/

Campos_de_ferias_calendario_7_dias.pdf 

Contactos: Lugar de Porto de Bois-Oliveira-4830-606-PÓVOA DE LANHOSO 

Sara Vieira Tel 962 616 746 | e-mail: saravieira@diver.com.pt 

Tel. 253 635 763 | Fax 253 635 764 | e-mail: info@diver.com.pt | www.diver.com.pt 

Nota: Deverá apresentar o cartão de associado ou documento que comprove a qualidade de sócio. 

DIVER LANHOSO -  
PARQUE AVENTURA 


