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I N F O Q U A D R O S  

O ano que agora acaba fica na memória de todos, 
pelo peso insuportável da perda e da destruição 
causada pela fúria das chamas. Para alguns trouxe, 
também, a lembrança dos acontecimentos de 
Novembro de 1967, com a perda de centenas de 
pessoas, num país de um povo pobre, sem habitação 
digna nem saneamento básico. 
As tragédias, sobretudo as que resultam pela força 
da natureza, não são acontecimentos que se possam 
esquecer. Mas é no caminho e na capacidade de 
resposta que se quer pronta, capaz e efectiva que 
se atenuam os seus efeitos. 
É o que todos esperamos do conjunto de organiza-
ções que constituem o Estado, mas também na 
capacidade que cada um de nós deve ter para lhe 
fazer frente. 
Daí a esperança no futuro. Sempre! 
Num futuro em que sejamos capazes de acrescen-
tar, de enriquecer, que nos faça crescer individual-
mente e colectivamente. 
2017 foi também um ano em que, a contrastar com as 
tragédias que os incêndios nos trouxeram, o país 
registou várias melhorias nos indicadores económicos. 
E foi, também, um ano do regresso à normalidade, 
com a reposição de direitos que haviam sido retira-
dos a pensionistas e trabalhadores num processo de 
retrocesso social de má memória. 
Pelo caminho ficaram anos de empobrecimento, com 
cortes nas pensões e nas remunerações, congela-
mento das progressões na carreira, um elevado 
número de trabalhadores, sem direitos, os precá-
rios, em benefício da reparação de negócios 
ruinosos do sector bancário (BPN, BANIF, BES, 
CGD) ao que parece, uma parte significativa com 
esquemas de corrupção, fuga ao fisco etc..  
O que está previsto para 2018 é a continuação do 
processo de recuperação.  
É portanto de toda a justiça que o Governo acelere 
o processo de reposição dos direitos dos pensionis-
tas e dos trabalhadores, independentemente dos 
grupos a que pertencem, e equacione a possibilidade 
de a fazer de imediato abandonando o faseamento 
previsto para a progressão nas carreiras. 
Neste caminho de regresso à normalidade saudamos 
o fim da sobretaxa do IRS, que durante cinco anos 
retirou rendimento disponível a trabalhadores e 
pensionistas e também o tão prometido alargamento 
dos escalões. Mas lembramos que fica ainda a faltar 
devolver aos portugueses cerca de metade do que 

Mensagem da Presidente - UM FUTURO COM ESPERANÇA 
lhes foi retirado com o "enorme 
aumento de impostos" decreta-
do em 2013. 
E é também essencial que o 
Governo reconheça que, para 
além da subida da RMMG, tem também que actuali-
zar em termos reais as restantes remunerações, 
designadamente com a actualização da Tabela 
Remuneratória Única (TRU). 
 

No passado dia 12 de Dezembro foram eleitos os 
novos corpos gerentes do STE para 2017/2021. 
Com uma única lista apresentada a sufrágio os 
resultados foram inquestionáveis, com a obtenção 
de 91% de votos favoráveis. 
Do programa de acção apresentado sob o lema NA 
DEFESA DOS TRABALHADORES E DOS SERVI-
ÇOS PÚBLICOS - COMPETÊNCIA, RESILIÊNCIA E 
ESPERANÇA, prestando contas do percurso feito 
nos últimos quatro anos, com a negociação colectiva 
geral anual e as negociações sectoriais; no apoio 
jurídico; na formação profissional realizada; na 
informação e comunicação constante; e na presta-
ção, anual, de contas. 
No FUTURO de que destacamos: a defesa intransi-
gente dos associados com todo o apoio jurídico e 
acompanhamento sindical de que necessitarem, na 
resolução de problemas laborais individuais ou 
colectivos; reforçar o papel da negociação colectiva 
geral anual nas matérias transversais a todos os 
trabalhadores e todas as carreiras (actualizações 
salariais, das pensões, redução dos descontos para a 
ADSE, horários de trabalho, condições de trabalho 
etc.); manter a aposta na formação e qualificação; 
continuar a assegurar a prestação de informação; 
considerar a possibilidade de celebração de um 
seguro de saúde para os sócios, sem custos para 
estes, complementar à ADSE, com possibilidade de 
alargamento aos cônjuges e aos filhos menores. 
Esta acção será objecto de decisão na sequência de 
audição dos associados; continuar o caminho de 
intervenção nas comissões de regularização dos 
trabalhadores precários. 
Com muita honra serei apenas uma, entre outros, 
numa equipa dedicada ao trabalho, num projecto em 
constante adaptação e procura de melhores condi-
ções de vida. 
Para todos votos de um auspicioso ano de 2018. 
 

Maria Helena Rodrigues 



Página 3 

 
I N F O Q U A D R O S  

Muito se tem falado sobre a progressão dos 
trabalhadores em funções públicas e do automatis-
mo das suas carreiras. Para melhor ilustrar a 

Comparação entre progressões nas carreiras da Administração Pública 
realidade, pensei em fazer comparações entre a 
carreira técnica superior, a que pertenço, e outras: 
Segue-se o primeiro exemplo: 

A palavra aos associados 



Página 4 

 
I N F O Q U A D R O S  

Fi
gu

ra
 1

 –
 A

ná
lis

e 
co

m
pa

ra
tiv

a 
en

tre
 a

s 
pr

og
re

ss
õe

s 
na

 c
ar

re
ira

 e
sp

ec
ia

l d
e 

do
ce

nt
e 

e 
a 

ca
rre

ira
 g

er
al

 d
e 

té
cn

ic
o 

su
pe

rio
r. 

En
qu

an
to

 u
m

 p
ro

fe
ss

or
 

po
de

 a
tin

gi
r o

 to
po

 d
a 

su
a 

ca
rre

ira
 a

os
 3

4 
an

os
 d

e 
ex

er
cí

ci
o 

de
 fu

nç
õe

s,
 a

uf
er

in
do

 u
m

a 
re

m
un

er
aç

ão
 d

e 
3.

36
4,

63
€ 

- i
nd

ep
en

de
nt

em
en

te
 d

e 
a 

su
a 

av
al

ia
çã

o 
se

r b
oa

, m
ui

to
 b

oa
 o

u 
ex

ce
le

nt
e 

- u
m

 té
cn

ic
o 

su
pe

rio
r, 

m
es

m
o 

na
 h

ip
ót

es
e 

de
 o

bt
er

 s
uc

es
si

vo
s 

de
se

m
pe

nh
os

 e
xc

el
en

te
s,

 s
ó 

co
ns

eg
ui

rá
 

al
ca

nç
ar

 a
 p

en
úl

tim
a 

po
si

çã
o 

re
m

un
er

at
ór

ia
 s

e 
co

nt
ab

iliz
ar

 4
4 

an
os

 d
e 

ex
er

cí
ci

o 
de

 fu
nç

õe
s,

 c
or

re
sp

on
de

nd
o 

a 
um

a 
re

m
un

er
aç

ão
 d

e 
3.

20
9,

67
€.

 

C
om

pa
ra

çã
o 

en
tr

e 
pr

og
re

ss
õe

s 
na

s 
ca

rr
ei

ra
s 

da
 A

dm
in

is
tr

aç
ão

 P
úb

lic
a 

Os Professores estão muito bem? Não! Os técnicos superiores é que estão muito mal. 

         Sócio devidamente identificado. 
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secretária de Estado da Segurança Social, para 
fazer o ponto da situação sobre a implementação da 
estratégia nacional para a integração de pessoas 
sem-abrigo. O Governo aprovou em Junho a estraté-
gia para 2017-2023, «sem se comprometer com a 
erradicação do problema, como pedira Marcelo 
Rebelo de Sousa». O Presidente quis mostrar que 
continua empenhado e achou adequado fazer o 
ponto da situação 6 meses decorridos após a 
primeira reunião. Cláudia Joaquim, secretária de 
Estado da segurança Social disse que está «na fase 
final a aprovação de um plano de acção bienal» e que 
espera apresentar a proposta ao Governo até ao 
final de Novembro, para homologação. Para além dos 
sem-abrigo, Marcelo considera ainda mais dois 
pontos «particularmente sensíveis: a saúde mental e 
a habitação» 
(Fonte: Público,3-11) 

Câmara de Lisboa admite subir 
taxa turística em 2019  
Dentro de dois anos a taxa turística de 

quem pernoita em Lisboa poderá passar de 1 euro 
para 2 euros. O BE queria já duplicar a taxa já em 
2018, mas Medina assumiu o compromisso de 
reavaliar a taxa no final do próximo ano. Esta taxa 
municipal turística traduz-se na cobrança de 1 euro 
por noite até ao valor máximo de 7 euros por 
dormida e por hóspede. O ano passado rendeu 13 
milhões e meio de euros. Estas receitas fazem 
parte do Fundo de Desenvolvimento Trístico e são 
geridas autonomamente por um Comité de Investi-
mentos que integra a Câmara Municipal de Lisboa, a 
Associação da Hotelaria de Portugal, a Associação 
da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal e 
a Associação de Turismo de Lisboa, «um modelo que 
tem sido fortemente criticado pelo Bloco de 
Esquerda». 
(Fonte: Diário de Notícias, 6-11) 

Marquês. Caixa empresta centenas 
de milhões com taxa de 0%  
Armando Vara, antigo administrador da 

CGD, confrontado pelos investigadores da Operação 

UNICEF. Portugal no top 15 do bulling 
juvenil  
No estudo, «Um rosto familiar: A violência 

nas vidas de crianças e adolescentes», divulgado dia 
2 de Novembro, realizado pela UNICEF Portugal 
surge no décimo quinto lugar entre os países da 
Europa e da América do Norte, com mais casos 
relatados de bulling. Os dados recolhidos referem-
se ao ano de 2015. Segundo o Estudo, proporcional-
mente foram apresentadas mais queixas em Portu-
gal do que nos Estados Unidos.  
(Fonte: Diário de Notícias, 2-11) 

Relatório dos Panama Papers condena 
«apagão» de 10.000 milhões de euros 
em Portugal.)  

Os eurodeputados da comissão de inquérito do 
Parlamento europeu aos Panama Papers «não 
deixaram passar em branco o apagão informático de 
10.000 milhões de euros da base de dados da 
autoridade tributária portuguesa, relativos a 
transferências para offshores comunicadas ao fisco 
pelos bancos». A crítica não se ficou por aqui, pois 
no Relatório há também referências ao colapso do 
BES, banco este por onde circulou a grande maioria 
das transferências englobadas no «apagão». Os 
eurodeputados criticam ainda o fisco português pela 
ausência de controlo e ainda, sem referir directa-
mente, as entidades supervisoras: Banco de Portugal 
e BCE. 
(Fonte: Público, 2-11) 

Marcelo: «O país tem outros 
problemas mas não esquece» os 
sem-abrigo  

O presidente da República não desiste e passados 
seis meses após a reunião de trabalho sobre a 
situação dos sem-abrigo, voltou a chamar a Belém, 
dia 2 de Novembro, um maior grupo de entidades 
que trabalham com os sem-abrigo e as duas Câmaras 
Municipais com maior dimensão no país, bem como a 

Visto na imprensa em  
Novembro de 2017 
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Marquês com as taxas regressivas da CGD para 
compra do empreendimento de Vale do Lobo, 
revelou que a CGD emprestava milhões de euros com 
a taxa de juro de 0% «com o pagamento de capital e 
juros apenas ao fim de 10 e 15 anos. Para Armando 
Vara esta estratégia até nem era má para o Banco 
Público, porque desta forma se impedia a falência das 
empresas e que se isso acontecesse perder-se-ia 
todo o dinheiro emprestado. «Esta revelação pode 
justificar a posição que a CGD e o Ministério das 
Finanças manifestaram, no âmbito da comissão 
parlamentar ao banco do Estado, ao impedir o 
acesso dos deputados à lista dos grandes devedores 
da CGD». Celeste Cardona que também foi adminis-
tradora da CGD e teve a seu cargo a recuperação do 
crédito em incumprimento às empresas beneficiá-
rias deste tipo de crédito, afirmou também que 
nunca conseguiu recuperar os créditos. 
(Fonte: Correio, 6-11) 

Jovem atleta salva mulher da morte  
Nádia de Carvalho, de 16 anos, atleta do 
Sporting de Torres Novas, salvou uma 

mulher de 66 anos de morrer afogada no rio 
Almonda. Esta atleta, campeã dos dois mil metros 
obstáculos, integrava um grupo de jovens que iria 
participar numa prova de corta-mato, em Torres 
Vedras e quando se preparavam para partir 
ouviram um barulho de qualquer coisa a cair na 
água, pouco depois repararam que havia uma 
pessoa a flutuar. Sem pensar nas consequências, 
Nádia atirou-se à água e salvou a senhora. Este 
acto de coragem impediu a jovem atleta de 
participar na prova agendada mas não se arrepen-
de do acto praticado, afirmando «provas há todos 
os anos e vidas só há uma». O gesto desta atleta 
foi louvado pelo seu treinador que se disse muito 
sensibilizado com a atitude de Nádia, consideran-
do-a uma heroína. 
(Fonte: Correio, 7-11) 

O primeiro carro português que voa 
chega em 2022  
Não tardará muito a aparecer o carro-

drone português de nome Flow.me. «É um carro 
eléctrico e que anda sozinho, com três módulos: um 
sistema terrestre, um habitáculo e um sistema 
aéreo». Este carro está a ser desenvolvido pelo 
Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto 
(CEiiA), em Matosinhos. «Este carro é uma evolução 

de um veículo autónoma desenvolvido há 6 anos e cuja 
produção está prevista para 2020». O carro não terá 
condutor e é uma aposta num modelo de negócio 
sustentável a ser produzido em grande escala. Este 
carro em tudo nos faz recordar o Spinner do filme 
Blade Runner, em que o futuro era em 2019 e, não 
será por acaso que a segunda fase de testes está 
prevista, precisamente, para o ano esse ano. 
(Fonte: Público, 8-11) 

Estado paga 3850€ por imóvel que não 
usa  
O Estado tem um gasto anual de 46 200€ 
com o arrendamento do edifício da Ordem 

Hospitaleira de S. João de Deus, em Almoçageme, 
que serviria de Centro de Instalação Temporária 
(CIT) do SEF mas que não funciona por necessitar 
de obras. Este assunto arrasta-se desde 2011, ao 
tempo em que José Sócrates era primeiro-ministro 
e até hoje nada se fez a não ser pagar a renda. 
No entanto o CIT da Portela já não consegue 
acomodar mais ninguém. É urgente resolver o 
problema, não apenas por uma questão de dinhei-
ros públicos mas também de trato que damos a 
cidadãos estrangeiros. 
(Fonte: Correio 8-11) 

Só um terço dos organismos publicou 
contas de 2016  
Pouco ou quase nada mudou, após a 
publicação do Decreto-Lei nº 183/96. 

Passados 20 anos só um terço dos organismos 
publicou as contas de 2016. O DN confrontou o 
Tribunal de Contas (TC) com esta realidade e esta 
situação parece dever-se a ausência de penalizações 
pelo não cumprimento da lei. Os organismos prestam 
contas ao TC e estão previstas sanções para aqueles 
que não cumprem, «em geral, esta obrigação de 
prestação de contas ao Tribunal é cumprida no 
prazo legalmente previsto». O DN apurou que o 
Ministério mais cumpridor é o da Saúde, de entre 17 
organismos, 14 publicaram os relatórios e contas 
2016 e planos de actividades 2017. Segue-se o 
Ministério da Economia que de entre 13 organismos, 
8 cumpriram a lei. Os Ministérios menos cumprido-
res são o Ministério da Defesa que de entre 16 
organismos, só 1 disponibilizou os documentos e o 
dos Negócios Estrangeiros, onde nenhum dos 8 
organismos cumpriu a lei  
(Fonte: Diário de Notícias, 9-11) 

I N F O Q U A D R O S  
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postos. «Só no primeiro semestre de 2016, PSP e 
GNR registaram mais de treze mil queixas de 
violência doméstica, o que representou um 
aumento em relação ao ano anterior». 
(Fonte: Diário de Notícias, 17-11) 

A filosofia ajuda as crianças a pensar 
e a ser argumentativas  
No dia internacional da Filosofia o 
Público foi saber como evoluíram as 

aulas de Filosofia para crianças. Esta actividade 
existia já em alguns colégios e chegou ao ensino 
público através de projectos de enriquecimento 
escolar ou como disciplina de oferta de escola. As 
escolas puderam fazê-lo ao ganharem autonomia. 
Segundo Eugénio Oliveira, presidente da associa-
ção Portuguesa de Ética e Filosofia Prática e 
responsável pela formação de professores e 
educadores, refere que existem cerca de cem 
agrupamentos que optaram por esta iniciativa. No 
entanto o Ministério da educação aponta o 
número de apenas 11 agrupamentos., número que 
Eugénio Oliveira contesta, por não ser possível ao 
Ministério da Educação contabilizar as aulas que 
são leccionadas como oferta complementar. A 
pergunta impõe-se: Que importância tem o ensino 
da Filosofia às crianças? Numa escola onde 
existem várias nacionalidades, por exemplo, é 
importante que as crianças vejam o mundo 
através dos olhos de outros meninos. As crianças 
argumentam melhor, ouvem melhor e sabem falar 
sem ter de recorrer a um papel e estas compe-
tências vão ajudar nas outras disciplinas. 
(Fonte: Público, 16-11) 

I N F O Q U A D R O S  

Há 2,2 milhões de jovens que não 
estudam nem trabalham  
O Instituto Nacional de Estatística 

revelou que o número de jovens que não trabalham 
nem estudam, os famosos «nem nem», aumentou do 
2º para o 3º trimestre do corrente ano, tanto nas 
idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos como 
nas idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos.  
(Fonte: i, 9-11) 

Parlamento já recebeu documentos sobre 
Tancos mas são «confidenciais» 
Chegaram à comissão parlamentar da 
Defesa os documentos pedidos sobre o 

desaparecimento do material militar furtado 
dos paióis de Tancos mas os documentos não 
foram distribuídos por serem considerados 
confidenciais. A reunião marcada para, dia 21 
de Novembro, estarão apenas presentes os 
coordenadores e os membros da mesa. Esta 
reunião decorrerá à porta fechada e tem por 
objectivo recolher informações sobre a recu-
peração do material militar furtado. Marco 
António Costa, presidente da comissão parla-
mentar adiantou que os documentos estão 
guardados num cofre no Parlamento.  
(Fonte: Público, 21-11) 

Salas de atendimento a vítimas nas 
esquadras alargadas a todo o territó-
rio  

No próximo ano todas as esquadras da PSP e da 
GNR irão ter postos de atendimento às vítimas de 
violência doméstica. Segundo o Relatório Anual de 
Segurança Interna, faltando implementar postos 
de atendimento em cerca de 270 esquadras e 
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LEGISLAÇÃO - NOVEMBRO 2017 
República n.º 226/2017, Série I de 2017-11-
23114233330 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - 
SECRETARIA-GERAL 

Retifica o Decreto-Lei n.º 129/2017, de 9 de outubro, 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que 
institui o programa Modelo de Apoio à Vida Indepen-
dente, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 
194, de 9 de outubro de 2017 

Declaração de Retificação n.º 42/2017 - Diário da 
República n.º 231/2017, Série I de 2017-11-
30114288878 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - 
SECRETARIA-GERAL 

Retifica a Declaração de Retificação n.º 36-A/2017, de 
30 de outubro, da Presidência do Conselho de 
Ministros, que retifica o Decreto-Lei n.º 111-B/2017, 
de 31 de agosto, do Planeamento e das Infraestrutu-
ras, que procede à nona alteração ao Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, e transpõe as Diretivas 
n.os 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, todas do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 
fevereiro de 2014 e a Diretiva n.º 2014/55/UE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 
2014, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 
168, 2.º suplemento, de 31 de agosto de 2017 

Decreto-Lei n.º 138/2017 - Diário da República n.º 
217/2017, Série I de 2017-11-10114177785 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera a Lei Orgânica do XXI Governo Constitucional 

Portaria n.º 331/2017 - Diário da República n.º 
212/2017, Série I de 2017-11-03114145425 
FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 
SEGURANÇA SOCIAL 
Portaria que altera a Portaria n.º 150/2017, de 3 de 
maio, relativa ao PREVPAP 
 
Portaria n.º 331/2017 - Diário da República n.º 
212/2017, Série I de 2017-11-03114145425 
FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 
SEGURANÇA SOCIAL 
Portaria que altera a Portaria n.º 150/2017, de 3 de 
maio, relativa ao PREVPAP 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 166/2017 - 
Diário da República n.º 211/2017, Série I de 2017-11
-02114133922 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Cria o programa «Voluntariado Jovem para a 
Natureza e Florestas» 

Resolução da Assembleia da República n.º 
255/2017 - Diário da República n.º 223/2017, Série I 
de 2017-11-20114223776 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que promova a divulgação 
do regime de contas base e de serviços mínimos 
bancários 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 172/2017 - 
Diário da República n.º 227/2017, Série I de 2017-11
-24114248652 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Constitui e estabelece as condições de funcionamento 
da Comissão Instaladora do Observatório do Atlântico 

Resolução da Assembleia da República n.º 
260/2017 - Diário da República n.º 231/2017, Série I 
de 2017-11-30114290173 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a adoção de medidas que 
garantam o cumprimento efetivo dos horários de 
trabalho e a conciliação do trabalho com a vida 
familiar 

Declaração de Retificação n.º 39/2017 - Diário da 
República n.º 224/2017, Série I de 2017-11-
21114223835 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - 
SECRETARIA-GERAL 

Retifica o Decreto-Lei n.º 126-A/2017, de 6 de 
outubro, do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, que cria a prestação social para a inclusão, 
alarga o complemento solidário para idosos aos 
titulares da pensão de invalidez e promove os 
ajustamentos necessários noutras prestações sociais, 
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 193, 
1.º suplemento, de 6 de outubro de 2017 

Declaração de Retificação n.º 40/2017 - Diário da 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114233330/details/maximized?serie=I&day=2017-11-23&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114233330/details/maximized?serie=I&day=2017-11-23&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108265124/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114288878/details/maximized?serie=I&day=2017-11-30&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114288878/details/maximized?serie=I&day=2017-11-30&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114288878/details/maximized?serie=I&day=2017-11-30&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114132971/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108086621/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/248178/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/248178/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0023
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0024
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0025
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0055
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114177785/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114177785/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114145425/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114145425/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106960760/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114145425/details/maximized?serie=I&day=2017-11-03&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114145425/details/maximized?serie=I&day=2017-11-03&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106960760/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114133922/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114133922/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114133922/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114223776/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114223776/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114223776/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114248652/details/maximized?serie=I&day=2017-11-24&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114248652/details/maximized?serie=I&day=2017-11-24&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114248652/details/maximized?serie=I&day=2017-11-24&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114290173/details/maximized?serie=I&day=2017-11-30&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114290173/details/maximized?serie=I&day=2017-11-30&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114290173/details/maximized?serie=I&day=2017-11-30&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114223835/details/maximized?serie=I&day=2017-11-21&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114223835/details/maximized?serie=I&day=2017-11-21&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114223835/details/maximized?serie=I&day=2017-11-21&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108269605/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114233330/details/maximized?serie=I&day=2017-11-23&date=2017-11-01
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e da Saúde 

Determina que devem ser registados em sistema 
informático todos os atos de requisição clínica, 
distribuição aos serviços e administração aos doentes 
de todos os medicamentos derivados do plasma 
humano, utilizados nos estabelecimentos hospitalares 
de saúde públicos 

EFEITO DAS FÉRIAS EM SITUAÇÕES DE FALTA 
POR DOENÇA NO REGIME CONVERGENTE – 
PROTEÇÃO DO TRABALHADOR 
Acórdão STA (Supremo Tribunal de Justiça) Processo 
n.º 109/17, datado de 28 de setembro, in http://
w w w . d g s i . p t /
jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
d e e 6 1 3 8 c a 8 e 6 2 1 7 a 8 0 2 5 8 1 a d 0 0 5 4 c 2 4 0 ?
OpenDocument&ExpandSection=1 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira n.º 25/2017/M - Diário da 
República n.º 228/2017, Série I de 2017-11-
27114252623 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

Apresenta à Assembleia da República a proposta de 
lei que procede à terceira alteração do Decreto-Lei n.º 
138-A/2010, de 28 de dezembro, que cria a tarifa 
social de fornecimento de energia elétrica 

Decreto Regulamentar Regional n.º 13/2017/M - 
Diário da República n.º 214/2017, Série I de 2017-11
-07114157368 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊN-
CIA DO GOVERNO 

Aprova a organização e funcionamento do XII 
Governo Regional da Madeira 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores n.º 20/2017/A - Diário da 
República n.º 221/2017, Série I de 2017-11-
16114214661 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA 
Recomenda a criação, no âmbito da Comissão 
Permanente de Assuntos Sociais, de um grupo de 
trabalho que analise e avalie as respostas públicas 
regionais na área da promoção dos direitos e proteção 
de crianças e jovens, dirigidas a jovens com mais de 
doze anos de idade 

Portaria n.º 348/2017 - Diário da República n.º 
219/2017, Série I de 2017-11-14114200700 

ECONOMIA 
Estabelece o regime equiparado ao das tarifas 
transitórias ou reguladas de que podem beneficiar os 
clientes finais com contrato de fornecimento de 
eletricidade com um comercializador em regime de 
mercado, nos termos do Decreto-Lei n.º 75/2012, de 
26 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 15/2015, 
de 30 de janeiro, e pela Lei n.º 105/2017, de 30 de 
agosto de 2017 
Portaria n.º 351/2017 - Diário da República n.º 
220/2017, Série I de 2017-11-15114205526 

SAÚDE 
Determina que os medicamentos destinados ao 
tratamento de doentes com doença de Crohn ou colite 
ulcerosa são comparticipados a 100%. Revoga o 
Despacho n.º 9767/2014, publicado a 29 de julho 
Portaria n.º 352/2017 - Diário da República n.º 
221/2017, Série I de 2017-11-16114214654 

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS, FINANÇAS, 
EDUCAÇÃO E ECONOMIA 
Aprova as percentagens do mecanismo de correção 
cambial criado pelo Decreto-Lei n.º 35-B/2016, de 30 
de junho, para o segundo semestre de 2017 

Portaria n.º 353/2017 - Diário da República n.º 
221/2017, Série I de 2017-11-16114214655 

FINANÇAS, TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 
SEGURANÇA SOCIAL E SAÚDE 
Procede à atualização da tabela de preços a praticar 
pelas unidades da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados (RNCCI) 
Despacho n.º 10285/2017 - Diário da República n.º 
228/2017, Série II de 2017-11-27 114251215 

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde 

Determina que o Instituto Nacional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge (INSA) deverá assegurar a realização 
de vigilância laboratorial da qualidade da água, para 
pesquisa e identificação da Legionella, em todas as 
unidades de prestação de cuidados de saúde do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), no âmbito da 
execução do Programa de Intervenção Operacional 
de Prevenção Ambiental de Legionella 

Despacho n.º 10286/2017 - Diário da República n.º 
228/2017, Série II de 2017-11-27 114251216 

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/dee6138ca8e6217a802581ad0054c240?OpenDocument&ExpandSection=1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/dee6138ca8e6217a802581ad0054c240?OpenDocument&ExpandSection=1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/dee6138ca8e6217a802581ad0054c240?OpenDocument&ExpandSection=1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/dee6138ca8e6217a802581ad0054c240?OpenDocument&ExpandSection=1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/dee6138ca8e6217a802581ad0054c240?OpenDocument&ExpandSection=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114252623/details/maximized?serie=I&day=2017-11-27&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114252623/details/maximized?serie=I&day=2017-11-27&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114252623/details/maximized?serie=I&day=2017-11-27&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114252623/details/maximized?serie=I&day=2017-11-27&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/666880/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/666880/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114157368/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114157368/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114157368/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114214661/details/maximized?serie=I&day=2017-11-16&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114214661/details/maximized?serie=I&day=2017-11-16&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114214661/details/maximized?serie=I&day=2017-11-16&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114214661/details/maximized?serie=I&day=2017-11-16&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114200700/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114200700/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108074433/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114205526/details/maximized?serie=I&day=2017-11-15&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114205526/details/maximized?serie=I&day=2017-11-15&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114214654/details/maximized?serie=I&day=2017-11-16&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114214654/details/maximized?serie=I&day=2017-11-16&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74843538/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114214655/details/maximized?serie=I&day=2017-11-16&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114214655/details/maximized?serie=I&day=2017-11-16&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114251215/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-11-27&date=2017-11-01&dreId=114251178
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114251215/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-11-27&date=2017-11-01&dreId=114251178
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114251216/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-11-27&date=2017-11-01&dreId=114251178
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114251216/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-11-27&date=2017-11-01&dreId=114251178
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Em 2015, o actual Governo fez saber que o combate à 
precariedade na Administração Pública seria um 
objectivo a prosseguir. Para tal operacionalizar, o 
Governo inicialmente pretendeu que se fizesse o 
levantamento de todos os instrumentos de contratação 
precarizantes existentes. De acordo com o Relatório 
produzido na sequência dessa iniciativa concluiu o 
Governo que haveria mais de 100.000 casos de 
contratação com vínculo não permanente no conjunto 
de todas as Administrações Públicas e de todas as 
Empresas Públicas. 
Verificou-se então que configuravam-se como 
precários todos os que satisfazendo necessidades 
permanentes da Administração Pública, faziam-no 
contra o disposto no artigo 7.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas onde expressamente é 
referido que «o vínculo de emprego público constitui-
se, em regra, por contrato de trabalho em funções 
públicas». 
Todavia, o Estado que se quer de Direito Democrático 
e que por tal deveria ser o primeiro a empunhar o 
estandarte da legalidade, para satisfazer necessida-
des permanentes contratou massivamente a termo 
certo, através de prestações de serviço, quer na 
modalidade de tarefa ou de avença, de contrato 
público de aquisição de serviços, ou de bolsas ou por 
outras formas criativas. Em muitos casos, diria 
demasiados, atreveu-se a subcontratar descaradamen-
te através da figura de Protocolos firmados com 
entidades privadas que contratam trabalhadores 
escolhidos pelo Estado e que depois os colocam à 
disposição deste.  
Tudo se fez, desde leis orgânicas que permitem a 
contratação à margem dos regimes estabelecidos na 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, como 
acontece com aqueles organismos que contratam por 
recurso exclusivo à figura da Comissão de Serviço, 
mesmo sabendo-se que esta só pode ser usada nos 
termos do disposto no artigo 9.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, i.e., “para provimento 
de cargos não inseridos em carreiras, designadamente 
cargos dirigentes ou para o desempenho de funções 
exercidas com vista à aquisição de formação específi-
ca, habilitação académica ou título profissional por 
trabalhador com vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado”. 
O PREVPAP (Programa de Regularização Extraordiná-

ria dos Vínculos Precários na Administração Pública) 
visa a identificação e posterior regularização dos 
casos relativos a postos de trabalho sem o adequado 
vínculo jurídico que, não abrangendo carreiras com 
regime especial, correspondam a necessidades 
permanentes dos serviços e do sector empresarial do 
Estado. 
Na sequência foram constituidas as Comissões de 
Avaliação Bi-partidas (CAB) junto de cada área 
governativa, compostas por representantes do 
Governo da área do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social, da área das Finanças, da respectiva 
área sectorial e das organizações representativas dos 
trabalhadores. 
Sem mais e através da Portaria n.º 150/2017, de 3 de 
Maio, com as alterações trazidas mais tarde pela  
Portaria n.º 331/2017, de 3 de Novembro, foram 
definidas a missão, as competências das CAB e os 
prazos em que os envolvidos poderiam requerer a 
análise e afectação ao perfil de Precário. Assim, os que 
forem identificados como Precários poderão opôr-se 
aos lugares que serão necessariamente criados. 
Tudo isto começou com muito boas intenções, contudo 
do ponto vista jurídico não é um processo tão amigável 
como os anteriores, tendo-se até prestado a leituras 
desviantes e criativas, como a exclusão de alguns 
representantes dos trabalhadores de algumas reuniões 
das CAB, como a ocultação de dados dos candidatos 
aos representantes dos trabalhadores e como a 
criação de normas pela CAB Coordenadora dando uso 
as competências que o legislador não lhe conferiu. Pelo 
caminho surgiram figuras carentes de afectos 
políticos, predispostos a agradar ou cair nas boas 
graças das lideranças políticas que as encimam. Em boa
-hora os sindicatos integram estas CAB, pois temos 
verificado que se não fosse pela acção de sindicalistas 
do STE que têm assento nestas Comissões, muitos, 
mesmo muitos dos candidatos a obterem o estatuto de 
Precário ficariam pelo caminho. Tem sido uma luta… 
uma longa luta. Uma luta boa! É bom estar do lado 
certo da História. É mesmo muito bom saber que a 
Direcção do STE tem também aqui honrado os 
pergaminhos desta organização que na acção sempre 
foi e é propositiva, dialogante e credível. 

Paulo Bernardo e Sousa 
Coordenador do Secretariado Sectorial  

das Autarquias Locais do STE 

  PRECÁRIOS DO ESTADO 

https://dre.pt/application/file/a/106960828
https://dre.pt/application/file/a/106960828
https://dre.pt/application/file/a/114145512
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CUMULAÇÃO DE FÉRIAS 

O JURISTA RESPONDE 

De acordo com o artigo 240.º do Código do Trabalho, as férias, em regra, são gozadas no ano civil em que 
se vencem. Excepcionalmente podem ser gozadas até 30 de Abril do ano seguinte, em cumulação ou não 
com as férias vencidas no início do ano, por acordo entre o empregador público e o trabalhador, ou 
sempre que este as pretenda gozar com familiar no estrangeiro. 
Pode ainda ser cumulado o gozo de metade do período das férias vencido no ano anterior com o período de 
férias vencido no ano em causa, mediante acordo entre o empregador público e o trabalhador.  

 

MEIOS DIAS DE FÉRIAS 

O JURISTA RESPONDE 
 

Com a entrada em vigor da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, em 1 de agosto de 2014, aprovada 
pela Lei nº 35/2014, de 20 de Junho, o trabalhador deixou de poder gozar períodos de meios dias de 
férias. 
No entanto, de acordo com o nº 1 do artigo 135º (Faltas por conta do período de férias), o trabalhador 
pode faltar dois dias por mês por conta do período de férias, até ao máximo de 13 dias por ano, os quais 
podem ser utilizados em períodos de meios dias. 
As faltas acima referidas, por opção do trabalhador, relevam no período de férias do próprio ano ou do 
ano seguinte. Estas faltas devem ser comunicadas com a antecedência mínima de 24 horas ou, se não for 
possível, no próprio dia, e estão sujeitas a autorização, que pode ser recusada se forem susceptíveis de 
causar prejuízo para o normal funcionamento do órgão ou serviço. 
 
Leia também o acórdão sobre o efeito das férias em situações de falta s por doença no Regime 
Convergente  
Acórdão STA (Supremo Tribunal de Justiça) Processo n.º 109/17, datado de 28 de setembro, in http://
www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/dee6138ca8e6217a802581ad0054c240?
OpenDocument&ExpandSection=1 

Tem dúvidas sobre a sua 
situação laboral? 
 

  O jurista responde . . . 

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 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/dee6138ca8e6217a802581ad0054c240?OpenDocument&ExpandSection=1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/dee6138ca8e6217a802581ad0054c240?OpenDocument&ExpandSection=1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/dee6138ca8e6217a802581ad0054c240?OpenDocument&ExpandSection=1
mailto:ste@ste.pt
http://www.ste.pt/ste_apoio_jur.asp
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Campanha de Natal 

CULTURA E LAZER  
SINDICATO DOS 

QUADROS TÉCNICOS DO 

ESTADO E ENTIDADES 

COM FINS PÚBLICOS 

 

SEDE 
R. Braamcamp, 88  

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

961724106 
correio eletrónico: 

ste@ste.pt 
PORTO 

R. da Alegria, 248 
1º andar Esq.  

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

Tlm.938648672  
correio eletrónico: 

porto@ste.pt 
COIMBRA  

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

ÉVORA 
Alcárcova de Baixo, 54 

Sala B 
7000-841 Évora 

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

evora@ste.pt 
ALGARVE 

Edifício Ninho de 
Empresas 

Piso 2, Gab. 13 
Estrada da Penha 
8000-489 FARO 

Tlm.: 925494067 
correio eletrónico: 

ste.algarve@gmail.com 
GUARDA 

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

6300-GUARDA 
correio eletrónico: 

ste.guarda@sapo.pt 
Tlm.: 961724137 

VISEU 
R. do Gonçalinho, 53  

Sala 6 
3500-137 VISEU 

correio eletrónico: 
ste.viseu@gmail.com 

Tlm.: 961879731 
AÇORES 

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

HEROISMO  
Tel.e Fax: 295 217 079 

correio eletrónico: 
steacores@post.com 

MADEIRA 
R. Câmara Pestana, 6  

1º andar - Sala D 
9050-017 FUNCHAL   

Tel. e Fax: 291 241 638 
 

Diretora 
Rosa Sousa 

 
Periodicidade: Mensal 

PROTOCOLOS 
Na compra de um Pack 7 Noites, 2 Pessoas, Só 55€, receba + 7 Noites de Oferta. 
Espreite também as nossas sugestões mais económicas 

Vantagens: 
 Use as noites separadamente ou de seguida; 
 Pode utilizar, ou oferecer a familiares e amigos; 
 Utilizáveis em mais de 220 hotéis selecionados de 3 a 5 estrelas em Portugal e Espanha; 
 Pode utilizar durante 2 anos; 
 Recebe o seu Pack (talonário) na morada fornecida entre 24h a 72h, após pagamento (envio 

gratuito, exceto à cobrança); 
 Consumo mínimo obrigatório por Pessoa/Dia (normalmente 1 Peq. Almoço + 1 Refeição); 
 

Crianças: Grátis até aos 2 ou 3 anos dependendo do hotel e 50% de desconto nos consumos mínimos até 
aos 12 anos 
Contactos: Rua ponte de Lima, 12; Urbanização das Quintinhas-2820-525 Charneca da Caparica-Setúbal 
Tel: 212 970 488/Fax: 214 086 352 
Tlm: 91 980 36 10 Tlm: 96 563 50 00; info@lugaraosol.pt   

 

Códice Calixtino de Alcobaça incluído no Registo da Memória do Mundo 

Fonte:http://www.bnportugal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1297%3Anoticia-codice-calixtino-de-
alcobaca-incluido-no-registo-da-memoria-do-mundo-outubro-2017&catid=168%3A2017&Itemid=1308&lang=pt  

mailto:info@lugaraosol.pt
http://www.bnportugal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1297%3Anoticia-codice-calixtino-de-alcobaca-incluido-no-registo-da-memoria-do-mundo-outubro-2017&catid=168%3A2017&Itemid=1308&lang=pt
http://www.bnportugal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1297%3Anoticia-codice-calixtino-de-alcobaca-incluido-no-registo-da-memoria-do-mundo-outubro-2017&catid=168%3A2017&Itemid=1308&lang=pt

