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MEDIDAS DE AUSTERIDADE EM 2016 MEDIDAS DE AUSTERIDADE EM 2016 MEDIDAS DE AUSTERIDADE EM 2016 MEDIDAS DE AUSTERIDADE EM 2016     

O QUE ESTÁ EM CAUSA PARA OS TRABALHADORES  
E APOSENTADOS DO SETOR PÚBLICO 

I – Continuação de reduções remuneratórias (acima de € 1500) 
(Lei n.º 159-A/2015, de 30 de Dezembro) 
 

� 60% até 1 de Abril; 40% de Abril a 1 de Julho; 20% de Julho a 1 de Outubro 
 

II – Medidas previstas na proposta de Lei do Orçamento Estado de 2016 
(aprovada na generalidade na Assembleia da Republica) 
 

1. Art.º 17.º - Prorrogação dos efeitos do OE 2015 (Lei n.º 82-B/2014): 
 

� Proibição de valorizações remuneratórias (art.º 38.º), designadamente: 
• Alteração de posicionamento remuneratório, progressão, promoção,…; 
• Atribuição de prémios de desempenho 
• Abertura de procedimentos concursais para categoria superior 
• Remuneração diferente da categoria de origem 

 

� Proibição de atribuição de prémios de gestão (art.º 41.º)   
 

� Congelamento do subsídio de refeição (art.º 43.º) nos valores superiores a 4,27€, valor 
que se mantém desde 2009 

 

� Redução em 50% do valor a pagar por trabalho extraordinário ou suplementar (art.º 
45.º) quando o período normal de trabalho não exceda as 7 horas diárias e as 35 semanais. 

 

2. Art.º 19.º - Manutenção do pagamento do Subsídio de Natal em duodécimos aos trabalha-
dores, aposentados e pensionistas da CGA 

 

(o art.º 20.º mantem o mesmo regime duodecimal para os pensionistas da Segurança Social) 
 

3. Art.º 21.º - Duração da mobilidade - as situações de mobilidade existentes podem ser 
prorrogadas até 31/12 

 

4. Restrições à admissão de pessoal no setor público, sem prejuízo de situações excecionais, 
designadamente: 

• Art.º 23.º - Instituições de Ensino Superior públicas 
• Art.º 25.º - Setor Empresarial do Estado, Institutos Públicos de regime especial, 

incluindo as Entidades reguladoras independentes 
• Art.º 30.º - Municípios em situação de saneamento ou rutura 

 

5. Art.º 35.º - Manutenção da aplicação do Fator de sustentabilidade do regime geral da SS às 
pensões de invalidez e de aposentação e reforma atribuídas pela CGA 

 

6. Art.º 69.º - Manutenção do congelamento das pensões (exceto as inferiores a € 628,82) por 
efeito da suspensão do regime de atualização do valor do IAS (Indexante de Apoios Sociais) 
que não é atualizado desde 2009 (€ 419,22) 

 

III – Manutenção/Redução da Sobretaxa de IRS, nos termos da tabela: 
(Lei n.º 159-D/2015, de 30 de dezembro) 
 

Rendimento coletável superior a € 80000: 3,5%; de 40000 a 80000: 3%; de 20000 a 40000: 
1,75%; de 7020 a 20000: 1%; até € 7020: 0% 

 

IV -  Redução em 50% da Contribuição Extraordinária de Solidariedade 
(Lei n.º 159-B/2015, de 30 de dezembro) 
 

Para as Pensões que excedam 11 IAS: 7,5% até aos 17 IAS; 20 % sobre o montante que exceda 17 IAS 
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Ao fim de quatro reuniões, a negociação geral anual com o Governo foi dada por concluída. 

Neste processo foram analisadas e discutidas as matérias com incidência no Orçamento do 
Estado para 2016 que integraram o caderno reivindicativo apresentado pela frente sindical 
liderada pelo STE. 

O STE não se revê integralmente nos objectivos atingidos - nomeadamente no ritmo de 
reposição dos salários que apenas ficará totalmente concluído no final deste ano - mas 
entendemos, que outras matérias designadamente a reposição do horário das 35 horas são 
também importantes, com a promessa do Governo que honrará a palavra dada. 

Apesar do resultado, aquém das nossas expectativas, entendemos que devem criar-se as 
condições que permitam, na prática, a construção dum verdadeiro processo de negociação, 
para que se possam encontrar soluções para os desafios que se colocam à Administração 
Pública, e consequentemente, aos seus trabalhadores. 
 
Nesta sequência, o STE aceitou a proposta do Governo, para uma segunda fase de negociação 
tendo, para o efeito, assinado um acordo de "Compromisso" para a negociação doutras 
matérias ao longo de 2016. 
 
Neste novo ciclo de negociações que se inicia em finais de Março, serão avaliadas e discutidas 
designadamente:  
 

Impacto da reposição do período normal de trabalho de 35 horas;  
Fim do regime da requalificação; 
Desenvolvimento da formação profissional na administração pública;  
Situações de precariedade no emprego público; 
Sistema de avaliação de desempenho. 

 
Ficou ainda acordado, que as partes podem, se assim o entenderem, acrescer outras matérias 
que considerem pertinentes e que caibam no âmbito da negociação coletiva. 
 

Lisboa 25 de Fevereiro de 2016 

A Direção  

O PROCESSO DE 
NEGOCIAÇÃO ANUAL    
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Para que serviu a austeridade? Na última edição do 
InfoQuadros o STE deu resposta a essa questão com 
base nos dois estudos que elaborou sobre o impacto 
orçamental das medidas de austeridade mais severas 
impostas aos trabalhadores e aposentados. Passando 
em revista um conjunto de notícias veiculadas pela 
imprensa escrita durante os dois primeiros meses do 
ano em curso, podemos encontrar muitos exemplos 
que refletem a análise e conclusões desses estudos. 
Acumular dívida para viver sufocado no pântano do 
défice, ter o empobrecimento e o fosso social e 
geracional como as duas únicas luzes ao fundo do 
túnel para a maioria das populações, esta parece ser 
há décadas a fórmula de excelência de governação e 
de administração em Portugal, agora justificada com 
a crise europeia e mundial ! Afinal, quem se alimenta 
da doutrina da ditadura dos mercados e das agências 
de rating? Estão aí os resultados do jogo especulati-
vo, do perigoso jogo da dívida. Somem-se altos 
níveis de corrupção e crimes contra o Estado - burlas, 
fraude, paraísos fiscais, branqueamento de capitais, 

economia paralela - falências bancárias, desmantela-
mento do serviço público… Dia a dia vão-nos 
chegando através da comunicação social exemplos 
do pior destas opções políticas. E assim vai correndo, 
despudorado, o cortejo de atentados ao triângulo 
virtuoso que emergiu com os regimes e as sociedades 
democráticas dos últimos 60 anos, e que em Portugal 
brilhou com a introdução da res pública, a criação da 
Lei Fundamental e a construção do Estado social.  
Quando passámos a incluir no InfoQuadros duas 
páginas com um “Visto na imprensa”, foi justamente 
por reconhecermos o valor do trabalho jornalístico. É 
por isso que o STE se congratula com os profissionais 
que vêm dedicando o seu trabalho a esse triângulo, 
com independência, seriedade e isenção. Em sintonia, 
de resto, com o acaso feliz de ter vindo à estampa na 
edição de ‘Correio da Manhã’  de 18 de fevereiro um 
acórdão do Tribunal Cível de Lisboa, no qual se refere 
expressamente que “quem gere a coisa pública tem 

responsabilidades acrescidas” citando, inclusive, 
outros acórdãos do Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem, nos quais se realça “o papel dos órgãos de 

comunicação social no escrutínio público, na 

regulação e transparência da vida pública.” 
Ainda bem que assim é.  

Dívida da Parque Escolar quase nos mil milhões 

(Diário Económico, 19-01) 
A Parque Escolar (PqE), empresa pública criada em 
2007 para requalificar as escolas básicas e secundárias 
recorreu a empréstimos a instituições financeiras 
internacionais – o Banco Europeu de Investimento e o 
Banco do Conselho da Europa – para concretizar as 
obras. 
De acordo com um relatório do Tribunal de Contas, 
“entre 2007 e 2010, a dívida acumulada pela PqE era 
de 1. 150 milhões de euros (…), o correspondente a 
“três anos de dotação orçamental para a acção social 
escolar do ensino básico, secundário e superior”, como 
foi reconhecido pelo ministro da tutela! O relatório da 
Inspeção Geral de Finanças revelou também que” cada 
obra custou ao Estado 14 milhões de euros, i.é., quatro 
vezes mais do que o valor inicialmente previsto. Uma 
“derrapagem negada no Parlamento [pela ministra da 
Educação, para quem a Parque Escolar foi uma festa 

para o país”. 
Riqueza. Fosso entre ricos e pobres 

volta a agravar-se  

(jornal i, 21-01) 
A Oxfam, uma organização não-

governamental britânica, informa-nos através do seu 
último relatório (2015) que “as 62 pessoas mais ricas 
do mundo têm a mesma riqueza que a soma da metade 
mais pobre do planeta. Isto significa que a riqueza 
acumulada por 1% da população mundial, os mais 
ricos, superou a dos 99% restantes.” 
Mas há mais dados que precisamos de memorizar: 
- Em cinco anos, a riqueza dos mais ricos cresceu 44%, 
enquanto os mais pobres recuaram 41% no mesmo 
período; 
- Cerca de metade dos milionários reside nos EUA; 17 
na Europa; os restantes vivem na China, Brasil, 
México, Japão e Arábia Saudita. 
- Trinta por cento dos rendimentos do continente 
africano não são tributados. Este dinheiro chegaria para 
salvar a vida de 4 milhões de crianças todos os anos, 
pagar os salários de professores e educar as crianças.” 
A Oxfam aponta a principal das medidas mais eficazes 
no combate a estas desigualdades chocantes em jeito 
de recado às elites governamentais e financeiras de 
Davos: fim dos paraísos fiscais. Isto possibilitaria “o 
pagamento de melhores salários, a promoção da 
igualdade económica das mulheres, o estabelecimento 

Visto na imprensa em janeiro e fevereiro 
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de actividades de lobbying, a separação de empresas 
do financiamento de campanhas e a priorização de 
políticas, práticas e gastos que aumentem o financia-
mento de sistemas públicos de saúde e educação.” 
Entretanto, o dinheiro nos paraísos fiscais soma e 
segue. Os dados da Oxfam revelam que o valor 
correspondente - cerca de 7 biliões de euros, já 
ultrapassa a soma do PIB da Alemanha e do Reino 
Unido. Nove em cada 10 das grandes empresas 
analisadas por esta ONG (foram analisadas mais de 
200) marcam presença em pelo menos um paraíso 
fiscal. E não se pense que esta é uma tendência que se 
aplica apenas aos países ricos. De facto, mesmo os 
países mais pobres “acabam também por enviar 
dinheiro para os paraísos fiscais, fugindo assim a 
determinadas responsabilidades para com o Estado. 
Feitas as contas, 34% do dinheiro desviado parte da 
Europa e 15,8% dos EUA.”. 

Análise a 240 fortunas levou fisco a 

ações de controlo sobre 44 casos  
(Público, 21-01) 
Enquanto esse fórum de boa vontade 

não decorre, os mais ricos e a Suíça merecem de novo 
a nossa redobrada atenção. Isto porque um relatório do 
banco suíço UBS revela que há mil contribuintes em 
Portugal com rendimentos anuais acima de 5 milhões 
de euros ou património superior a 25 milhões. No 
entanto, a Autoridade Tributária e Aduaneira só 
identificou 240 desses contribuintes. Numa audição na 
comissão parlamentar de orçamento e finanças relativa 
aos contribuintes de altos rendimentos, a administração 
fiscal reconheceu a existência de “dificuldades 
associadas ao levantamento do sigilo bancário ou à 
aplicação de métodos indiretos a este segmento de 
contribuintes (…) na obtenção de informação quando 
as pessoas em causas estão protegidas pelo sigilo 
profissional ou simplesmente por causa da demora no 
acesso aos dados pedidos aos bancos e às administra-
ções fiscais de outros países.” 
A tudo isto somam-se as outras dificuldades: manter 
no seio da administração fiscal a coesão de equipas 
especializadas para este tipo de contribuintes que tem 
“características específicas, de resto identificadas a 
nível global: património disseminado por empresas 
participadas, trusts e fundações; mobilidade 
internacional e residência fiscal, acompanhamento 
especializado por consultores fiscais; estruturas e 
contas bancárias em offshore.”; uma legislação 
adequada que permita o acesso do fisco a mais 
informações bancárias: “havendo alçapões na lei, estes 
contribuintes podem fazer planeamento fiscal 

agressivo pois são propensos a arriscar mais do que o 
cidadão comum, seja aproveitando o enquadramento 
legal até ao limite, seja indo ‘além’. Um grupo “capaz 
de influenciar o legislador”. Disse o ex-diretor-geral da 
AT … 

Mais de 500 milhões gastos em 

projetos que levantam muitas 

dúvidas 

(jornal i, 05-02) 
A aquisição de meios aéreos para combate a incêndios 
florestais – os helicópteros russos Kamov – pelo 
Ministério da Administração interna (MAI) há cerca de 
dez anos, está agora a ser investigada pela Polícia 
Judiciária, depois de o Ministério Público revelar 
que afinal há indícios de ilegalidades relativas aos 
contratos celebrados: “suspeitas da prática de crimes 
de corrupção, participação económica em negócio, 
falsificação e prevaricação”. Além dos meios russos, 
trata-se também de apurar os contornos da compra e 
manutenção de quatro helicópteros franceses e a 
passagem da manutenção dos meios aéreos da EMA 
– Empresa de Meios Aéreos para empresas privadas. 
Já em 2013 a EMA tinha sido objecto de auditoria 
do Tribunal de Contas (TdC) e entre os vários 
reparos de que foi alvo, “os juízes consideraram 
que, entre 2007 e 2013, o “Estado português terá 
pago mais de 22 milhões de euros desnecessaria-
mente à Heliportugal “ pela manutenção dos meios. 
Como? Nos contratos feitos com esta empresa 
“estavam previstas – e por isso foram pagas – 
14.531 horas, quando na verdade os helicópteros só 
voaram 9562 horas.” Pasme-se pois, porque além 
dos custos acrescidos para o Estado português, os 
juízes do TdC consideraram também que não foi 
acautelado o interesse público por parte do membro 
do governo responsável à data, “ao aligeirar as 
contrapartidas que a empresa tinha de prestar em 
caso de incumprimento…”. O mesmo governante 
que está hoje a desempenhar funções governativas 
no Ministério das Finanças! 
A investigação do jornal i dá-nos ainda a conhecer 
alguns contornos desses negócios: anomalias graves 
detetadas nas aeronaves russas, helicópteros sem 
seguro (!), omissão ao fisco de titularidade de um 
dos helicópteros, o ministro a enviar a um amigo o 
caderno de encargos do concurso três meses antes 
da sua publicitação, diferenças abissais de custos de 
aluguer de meios entre o setor público (muito mais 
caro) e o setor privado (muito mais barato) … 
Também o Sistema Integrado de Redes de 
Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) foi 
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alvo da gula de negócios desastrosos para o erário 
público, onde entra a SLN, Sociedade Lusa de 
Negócios, holding do famigerado Banco Português 
de Negócios. Agora é uma nova sociedade está a 
gerir o SIRESP. Trata-se do “consórcio liderado 
pela SLN – atual Galilei, a braços com um Plano 
Especial de Revitalização para evitar a falência do 
grupo. Um “consórcio em risco”, portanto! 
Eis algumas das prodigalidades SIRESP, sistema 
que deveria assegurar as comunicações entre as 
forças de segurança, os bombeiros e o INEM: 
“… nunca foi considerado um serviço consen-
sual”; “tinha a particularidade de falhar quando 
era mais necessário; na hora H os rádios não 
funcionavam - túneis, caves e elevadores eram o 
suficiente para que as autoridades pousassem os 
rádios e recorressem aos seus próprios telemó-
veis” (!). Para cúmulo, e “memória futura, fica o 
colapso de um sistema que deveria ser infalível 
quando dezenas de bombeiros combatiam um 
incêndio na serra do Caramulo. Se o SIRESP 
tivesse funcionado dois bombeiros podiam estar 
vivos…” 
O valor pago pelos contribuintes para este serviço 
fraudulento correspondeu “a três ou quatro vezes 
o valor do investimento inicial”, de acordo com o 
autor do primeiro estudo sobre o SIRESP. Um 
valor “muito elevado e nada normal”, conforme o 
então presidente do Instituto de Telecomunica-
ções. 

Corrupção lesa Estado em 65 

milhões  

(jornal i, 16-02) 
Surge em momento oportuno a divulgação do 
Memorando do Ministério Público da comarca 
de Lisboa, a maior do país, relativo à sua 
intervenção no ano transato: “- 421 casos de 
corrupção e crimes afins, burlas e fraudes 
contra o Estado e a Segurança Social com 
valores pecuniários que totalizam 65 milhões 
de euros; 
- 399 inquéritos abertos relativos a crimes 
contra o Estado que somam 56 milhões ; 
- 22 inquéritos abertos relativos a crimes de 
corrupção – 8,5 milhões de euros; 
- 24 crimes de branqueamento de capitais e 
2528 crimes no domínio da cibercriminalidade;  
 - 57 inquéritos registados ao nível da crimina-
lidade económica e financeira; 
 - 1247 casos iniciados no segmento da 
criminalidade fiscal.” 

Governo vai injetar mais 567 

milhões no BPN   

(Diário de Notícias, 17-02) 
Depois dos casos ‘BES e ‘BANIF’ 

faltava perceber o impacto do Banco Português de 
Negócios (BPN) no défice e nas contas públicas. O 
percurso deste banco é marcado por fraudes fiscais, 
crimes de burla e de branqueamento de capitais, 
num cumular de prejuízos de milhões (muitos) entre 
2011 e 2014. Não faz mal. Cá está o Estado para 
acolher as aventuras dos empreendedores banquei-
ros e assegurar os depósitos dos clientes. Alguns dos 
principais atores deste escândalo ocuparam funções 
governativas ou tinham assento no Conselho de 
Estado. Em 2009, o governador do Banco de 
Portugal chegou a vitimizar-se antes de assumir o 
cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu: 
“O supervisor não é o KGB e o FBI juntos.”! 
É por isso que surge também em momento oportuno o 
artigo do Diário de Notícias que faz chamada de 
primeira página para a atual situação da crise na banca 
com mais este gigantesco buraco financeiro que está aí 
para o contribuinte pagar. Assim, no OE 2016 o governo 
prevê “injetar mais 567 milhões de euros nas chamadas 
‘sociedades par’- os veículos criados pelo governo em 
2008 para gerir os ativos problemáticos e tóxicos do 
Banco Português de Negócios.” A Parups, a Parvalorem 
e a Parparticipadas , uma vez capitalizadas, “vão cobrir 
prejuízos, custos operacionais (muitos processos em 
tribunal), reforçar capital social e ter dinheiro para pagar 

à Caixa Geral de Depósitos, o grande credor que 

acolheu o BPN nesse ano de 2008, fatídico para o 

défice e para as contas públicas desde então.” (negrito 
nosso). Ora, esse dinheiro emprestado é usado mas, 
como muito bem observa o DN, “não há da parte do 
governo qualquer prestação de contas, estruturada e 
completa, que permita justapor as despesas às magras 
receitas que vão sendo extraídas do antigo BPN. (!) 
Apenas o Tribunal de Contas publica uma análise 
completa sobre o dossiê, mas com meses, quase um ano, 
de atraso face ao exercício orçamental em causa.” 
E se o jornalista quiser obter mais informações sobre 
este processo, os governos parecem empenhados em 
não disponibilizar os dados necessários para saber, por 
ex., “que valores foram devolvidos ao Estado e quanto 
é que a CGD ainda tem a haver dos milhares de 
milhões que injetou, uma referência crucial para 

avaliar quão longo é o caminho até fechar 

definitivamente esta conta.” (negrito nosso). 
Aguarda-se ainda no ano em curso a decisão final da 
Justiça portuguesa sobre este processo-crime. 



Página 7 N . º  0 2 / 2 0 1 6  

DDDDURAÇÃO DO URAÇÃO DO URAÇÃO DO URAÇÃO DO     
PERÍODO DE FÉRIASPERÍODO DE FÉRIASPERÍODO DE FÉRIASPERÍODO DE FÉRIAS    

Artigo 126.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (LGTFP) e Artigos 237.º e 

238.º do Código do Trabalho (CT) 
 

O trabalhador tem direito: 
 

• A 22 dias úteis (cf. n.º 1 do art.º 238.º do 
CT) 

• Acresce um dia útil de férias por cada 10 
anos de serviço efetivamente prestado. 

 

O direito a férias adquire-se com a celebração 
do contrato, vence-se em 01 de Janeiro de 
cada ano civil e reporta-se, em regra, ao 
trabalho prestado no ano anterior (art.º 237.º 
n.º 2 do CT). 
 
DIREITO A FÉRIAS NO ANO DIREITO A FÉRIAS NO ANO DIREITO A FÉRIAS NO ANO DIREITO A FÉRIAS NO ANO     
DA CONTRATAÇÃODA CONTRATAÇÃODA CONTRATAÇÃODA CONTRATAÇÃO    
 

(Artigo 127.º da LGTFP) 
 

No ano da admissão o trabalhador tem direito 
a gozar 2 dias úteis de férias por cada mês de 
duração do contrato até ao limite máximo de 
20 dias úteis, após seis meses completos de 
execução do contrato. 
Nos contratos com duração inferior a seis 
meses o trabalhador tem direito a gozar 2 dias 
úteis de férias por cada mês completo de 

SABIA QUE ... 
duração do contrato, devendo ser gozadas no 
momento imediatamente anterior ao da cessação 
do contrato, salvo acordo das partes. 
 

ANO DO GOZO DAS FÉRIASANO DO GOZO DAS FÉRIASANO DO GOZO DAS FÉRIASANO DO GOZO DAS FÉRIAS    
 

(Artigo 240.º do CT) 
 

Em regra as férias devem ser gozadas no decurso 
do ano civil em que se vencem. O trabalhador 
pode gozar as férias até 30 de Abril do ano civil 
seguinte, em cumulação ou não com férias 
vencidas no início deste, por acordo com o 
empregador, ou sempre que o trabalhador as 
pretenda gozar com familiar residente no 
estrangeiro. Pode ainda ser cumulado o gozo de 
metade do período de férias vencido no ano 
anterior com o vencido no ano em causa, 
mediante acordo entre empregador e trabalhador.  
  

MARCAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIASMARCAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIASMARCAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIASMARCAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS    
 

(Artigo 241.º do CT) 
 

O período de férias é marcado por acordo entre 
empregador e trabalhador, podendo ser gozado 
interpoladamente, desde que sejam gozados, no 
mínimo, 10 dias úteis consecutivos. 
O mapa de férias deve ser elaborado até 15 de 
Abril de cada ano e afixado nos locais de 
trabalho entre esta data e 31 de Outubro. 

    

INFORMAÇÃO RÁPIDA AOS SÓCIOS 
 

ACTUALIZE: 

 
 

 
Utilize o formulário do STE em  www.ste.pt  

Os seus dados pessoais

Os seus dados pessoais

Os seus dados pessoais

Os seus dados pessoais    
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LEGISLAÇÃO - JANEIRO 2016 
Dia 6 

DL n.º 1/16 – Altera o cálculo do RSI 
(rendimento social de inserção), indexando o 
seu valor de referência ao valor do IAS 
previsto na Portaria 257/2012, de 27-08 
DL n.º 2/16 – Altera a percentagem de 
majoração do montante do abono de família a 
atribuir a crianças e jovens inseridos em 
agregados familiares monoparentais 
Dia 8 

DLR n.º 1/16/A – Aprova o Orçamento da 
Região Autónoma dos Açores para o ano de 
2016 
Dia 11 

DRR n.º 1/16/M – 1ª alteração ao DRR 12/15/
M, que aprova a orgânica da Direção Regional 
do Orçamento e Tesouro 
Dia 12 

DLR n.º 2/16/A – Aprova o Plano Anual 
Regional para 2016 
Dia 13 

DL n.º 4/16 – Transforma a Universidade do 
Minho em fundação pública com regime de 
direito privado, e aprova os respetivos estatutos 
Dia 14 

DLR n.º 1/16/M – Adapta à RAM o DL nº 
118/2013, de 20-08, que aprovou o sistema de 
certificação energética dos edifícios, o 
Regulamento do desempenho energético dos 
edifícios de habitação e dos edifícios de 
comércio e serviços 
Dia 15 

DLR n.º 2/2016/M – Cria o Concelho 
Económico e de Concertação Social da RAM 
Dia 19 

RAR n.º 5/2016 – Contra a deslocalização da 
Triunph International, e pela salvaguarda de 
todos os postos de trabalho e pelo cumprimento 
dos direitos dos trabalhadores 
RAR n.º 6/2016 – Recomenda a prorrogação 
do prazo para a alteração do escalão de 
contribuição dos trabalhadores a recibo verde 
Dia 20 

RAR n.º 7/2016 – Recomenda a promoção de 

medidas de defesa da produção leiteira 
nacional 
DRR n.º 1-A/2016 – Regula a atribuição de um 
subsídio social de mobilidade aos cidadãos 
beneficiários residentes na Ilha da Madeira 
Dia 21 

DRR n.º 2/2016/M – Fixa o valor do m2 de 
construção para o ano de 2016 
RCM n.º 2-A/2016 – Autoriza a realização da 
despesa relativa aos apoios decorrentes da 
celebração de contratos-programa no âmbito do 
ensino profissional para o ciclo de formação 
2015/2018 
Dia 22 

RCM n.º 3/2016 – Fixa a missão e o estatuto da 
Unidade de Missão para a Valorização do 
Interior 
Dia 23 

RAR n.º 1/2016 – Restabelecimento de 
Feriados suprimidos 
RCM n.º 4/2016 – Cria uma medida 
temporária de apoio específico, destinada à 
qualificação de pessoas com deficiência e 
incapacidade 
Dia 28 

DRR n.º 4/2016/M – Aprova a orgânica da 
Direção Regional do Equipamento Social e 
Conservação da RAM 
DRR n.º 5/2016/M – Aprova a orgânica da 
Direção Regional da Inovação e Gestão da 
RAM 
DLR n.º 3/2016/M – Procede á adaptação ao 
Sistema Regional de Saúde da RAM, da lei 
nº 15/2014 
Dia 29 

RAR n.º 18/2016 – Recomenda ao Governo a 
reposição dos complementos da pensão aos 
trabalhadores das empresas do setor público 
empresarial 
P n.º 11-A/2016 – Atualiza o montante do 
abono de família para crianças e jovens, do 
abono de família pré-natal, e respetivas 
majorações, e revoga a P n.º 1113/2010, de 
28-10 
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contra os trabalhadores da administração 
pública, veio a revelar-se um belo e gordinho 
porco mealheiro, que afinal, está a contribuir 
para equilibrar as finanças públicas.  
Essas aves psittaciformes (e não quer dizer que 
não goste dos Jacobs) são muito invejosas. Será 
que também nos invejam por pagarmos 3,5% do 
vencimento para a ADSE, quando o TC-Tribunal 
de Contas no seu Relatório de Junho de 2015 
aponta excedentes de 230 milhões, nos anos de 
2014 e 2015, e que financia o Orçamento do 
Estado? Novidade?! Nem para nós, nem para eles, 
pois sempre soubemos que eles sabiam que nós 
pagámos e continuamos a pagar não apenas com o 
corte nos vencimentos mas também com o 
aumento desmesurado da ADSE e, como todos os 
outros, através do aumento do IRS e taxas 
extraordinárias. 
E, apesar dos alertas do TC em que conclui que 
uma taxa de 2,95% já garantia um excedente de 
10%, continuamos a pagar durante este ano os 
3,5%. Não é difícil adivinhar: muito dinheiro 
entra no SNS através dos descontos da ADSE. 
Não foi em vão que a tutela passou do 
Ministério das Finanças para o Ministério da 
Saúde. Assim nem têm o trabalho de transferir a 
pecúnia e nós nem podemos controlar a dita. 
Ficamos a saber pelos jornais, nos passados dias 
24 e 25 de fevereiro que, para estancar as saídas 
da ADSE, esta poderá ser alargada aos filhos 
até aos 30 anos e aos cônjuges, mediante o 
pagamento de 3,5%. No caso dos filhos, quando 
deixarem de estudar e se continuarem a viver 
dependentes financeiramente dos pais, poderão 
inscrever-se mediante o pagamento dos 3,5% 
sobre o salário mínimo nacional. 
Ficam as perguntas: E se todos os trabalhadores 
em funções públicas deixassem de descontar 
para a ADSE e passassem a usufruir do SNS, a 
que também têm direito, que o mesmo ficaria 
um caos? E o que aconteceria às instituições de 
saúde privadas/convencionadas com a ADSE? 
Por que razão financiamos nós um subsistema e 
milhões deste vão para o SNS? Por que não 
temos uma palavra a dizer? 
É preciso cuidado, muito cuidado…. Tanta 
ganância pode levar à morte da galinha dos 
ovos de ouro. Tshiu!.... Falem baixinho. Os 
adormecidos no tempo podem despertar…. 

ADSE: O Porco Mealheiro 

E agora senhoras (es)? 

Levaram anos a martelar na mesma tecla, por 
ignorância ou por má-fé, que a ADSE era um 
seguro de saúde dos funcionários públicos que 
os portugueses pagavam com os seus impostos. 
Homessa! (como diria a minha avó). Os 
funcionários públicos são também portugueses 
e também pagam impostos! Esta espécie de 
português desconta exatamente por tudo o que 
aufere e, acresce ainda, a especificidade de o 
patrão que paga ser o mesmo que faz a lei. 
Os funcionários públicos, ou como agora são 
designados, trabalhadores em funções públicas, 
descontam para a ADSE (subsistema que 
financia as despesas realizadas com os 
beneficiários com o tratamento, reabilitação e 
vigilância na saúde) e não apenas para a CGA - 
Caixa Geral de Aposentações/Segurança Social. 
Até, não há muito tempo, quando estes 
trabalhadores iam à farmácia comprar os 
medicamentos pagavam a taxa moderadora e, a 
outra parte era paga pela ADSE, que os 
trabalhadores também pagavam, i.e., pagavam 
tudo e pagavam ainda imposto como todos os 
outros. Só a 1 de abril de 2013, os medicamen-
tos passaram a ser pagos pelo SNS mas o 
Ministério das Finanças passou a transferir 
mensalmente verbas para o Ministério da 
Saúde, pelo que continuamos a pagar. 
Que fique assente que a ADSE não é um seguro 
de saúde, nem tampouco tem a lógica de um 
seguro de saúde, onde existem determinadas 
faixas etárias mais penalizadas do que outras e, 
o valor pago está relacionado com os serviços 
aprestar. A ADSE assenta num subsistema 
solidário, todos pagam a mesma percentagem 
sobre o vencimento e, independentemente de 
ganhar pouco ou muito, não existe limite dos 
actos médicos, os direitos são iguais, indepen-
dentemente de ter zero, 2, 3 ou 5 filhos em 
idade escolar. Assim, quem mais ganha 
contribui para quem menos paga.  
Bem, agora menos solidário, já que desde a 
entrada da Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, 
revogada pela Lei 35/2014, de 20 de Junho, que 
o desconto para a ADSE deixou de ser 
obrigatório, pois já não constava no articulado 
dos descontos obrigatórios mas a maioria dos 
trabalhadores nem deu conta desta alteração. 
Quem mais contribui vai fazendo as contas….  
A ADSE, utilizada pelos fazedores de opinião 
para envenenar os incautos ouvintes ou leitores 

Por Rosa SousaRosa SousaRosa SousaRosa Sousa    
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P R O T O C O L O S  

Rodrigues Oculista - Rolislente, Lda. - Lisboa 

Serviços: Óptica/Optometria/Contactologia e Aparelhos de Precisão 
Consultas Optometria/Contactologia gratuitas diárias 
Os associados e seus familiares directos, mediante a identificação, poderão beneficiar das seguintes 
vantagens:  

• 20% - Aros e Lentes; 
• 15% - Óculos de Sol;  
• 10% - Lentes de Contacto e Líquidos;  
• 10% - Aparelhos de Precisão;  
• 10% - Acessórios.  

Local e contactos: 

Rua da Prata, nº 144 - 1100 - 420 Lisboa 
Telefone: 218822005 - Telemóvel: 960461651  
Endereço eletrónico: rodriguesoculista@net.novis.pt 

CREDIMA/DISCONTO com condições especiais para os nossos 
associados e colaboradores.  
Para usufruir das vantagens basta apresentar identificação que 
demonstre a qualidade de sócio ou de colaborador e de preencher a 
proposta de adesão.  
Poderá depois fazer as suas compras, pagando em mensalidades sem juros ou qualquer outro 
encargo adicional. 
A Credima/Disconto coloca à disposição uma rede de lojas em todo o país, bem como uma loja on-line. 
Para mais informações contacte: 
Telf. 808 20 17 12  
www.credima.net. 

Para usufruir das vantagens de cliente preferencial terá de apresentar 
identificação comprovativa da qualidade de sócio do STE. 
O BPI reformulou a sua oferta de financiamento automóvel, adequando-a às condições de mercado.  
O BPI procedeu também a alteração na sua oferta de crédito pessoal de forma a adequá-la à actual 
conjuntura. Assim, perante condições mais vantajosas que são proporcionadas aos seus clientes, os 
beneficiários do Protocolo do STE passam também a usufruir das condições genéricas disponibili-
zadas pelo BPI. 
Continuam em vigor todas as condições do Protocolo, relativamente aos restantes produtos.  
Saiba mais junto aos balcões de qualquer agência BPI. 

Banco BPI - Sociedade Aberta 

CREDIMA/DISCONTO 
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O Museu Nacional do Teatro 

e da Dança é o museu 

nacional e o grande arquivo 

das memórias e da História 

das artes do espetáculo em 

Portugal. Nas diversas 

exposições temporárias que 

periodicamente tem apresentado dá-nos a conhecer companhias de teatro, figuras ligadas 

ao mundo do espetáculo e a aspetos menos conhecidos do teatro e de todas as atividades 

das Artes do Espetáculo em geral.  

Atualmente, a coleção do museu, que começou a 

ser constituída em 1979, já apresenta perto de 

250.000 peças. 

Estas incluem trajes e adereços de cena, cenários, 

figurinos, cartazes, programas, discos e partituras  

e cerca de 120.000 fotografias. 

Existe também uma biblioteca especializada com 

35.000 volumes.  

(fonte: http://www.museudoteatroedanca.pt/pt-PT/museu/HighlightList.aspx)  

Junte-se ao STE numa visita guiada ao museu no dia 6 de Março (domingo) às 10:30 

(compareça 15 minutos antes). 

Morada: Estrada do Lumiar, 10 - LISBOA 

Visita guiada gratuita. InscrevaInscrevaInscrevaInscreva----se! se! se! se!     

1 – Por correio eletrónico, indicando o seu número de socia (o) e o número de 

pessoas que inscreve, para o endereço ste@ste.pt 

2 - No Sítio do STE em http://www.ste.pt/ 

3 – Nas instalações do STE em Lisboa, Rua Braamcamp, 88 - 2.º Dto. 
 

Prazo para inscrição: 3 de Março Prazo para inscrição: 3 de Março Prazo para inscrição: 3 de Março Prazo para inscrição: 3 de Março  

P A S S E I O S  E  V I S I T A S  

Nós vamos���� 

Visita guiada ao Museu Nacional do Teatro e da Dança  

6 de março (domingo) - 10:30 



SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS DO ESTADO E ENTIDADES COM FINS PÚBLICOS 

 

SEDESEDESEDESEDE    
R. Braamcamp, 88 - 2º andar Dto. 

1269-111 LISBOA  
Telef.:  213 860 055  
Fax: 213 860 785 

Tlm.: 96 136 41 23/96 172 41 06 
correio eletrónico: ste@ste.pt 

PORTOPORTOPORTOPORTO    
R. da Alegria, 248 - 1º andar Esq.  

 4000-034  PORTO   
 Telef.e Fax: 222 004 630  

Tlm.93 864 86 72  
correio eletrónico: porto@ste.pt 

COIMBRA COIMBRA COIMBRA 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 
ÉVORAÉVORAÉVORAÉVORA    

Alcárcova de Baixo, 54 - Sala B 
7000-841 Évora 

Telef.e Fax: 266 744 771  
Tlm.: 96 172 41 37 

correio eletrónico: evora@ste.pt 
ALGARVEALGARVEALGARVEALGARVE    

Edifício Ninho de Empresas 
Piso 2, Gab. 13-Estrada da Penha 

8000-489 FARO 
Tlm.: 92 549 40 67 

c. eletrónico: ste.algarve@gmail.com 
GUARDAGUARDAGUARDAGUARDA    

R. Almirante Gago Coutinho, 10 
1º andar - Sala J 
6300-GUARDA 

c. eletrónico: ste.guarda@sapo.pt 
Tlm.: 96 172 41 37 

VISEUVISEUVISEUVISEU    
R. do Gonçalinho, 53 - Sala 6 

3500-137 VISEU 
c. eletrónico: ste.viseu@gmail.com 

Tlm.: 96 187 97 31 
AÇORESAÇORESAÇORESAÇORES    

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

Telef.e Fax: 295 217 079 
c. eletrónico: steacores@post.com 

MADEIRAMADEIRAMADEIRAMADEIRA    
R. Câmara Pestana, 6  

1º andar - Sala D 
9050-017 FUNCHAL   

Telef. e Fax: 291 241 638 
 

Diretora 
Maria Beatriz Almeida 

 

Periodicidade: Mensal 

SINDICATO DOS QUADROS SINDICATO DOS QUADROS SINDICATO DOS QUADROS SINDICATO DOS QUADROS 

TÉCNICOS DO ESTADO E TÉCNICOS DO ESTADO E TÉCNICOS DO ESTADO E TÉCNICOS DO ESTADO E 

ENTIDADES COM FINS PÚBLICOSENTIDADES COM FINS PÚBLICOSENTIDADES COM FINS PÚBLICOSENTIDADES COM FINS PÚBLICOS    

 

A DiverLanhoso é um Parque de desporto aventura, situado na 
Póvoa de Lanhoso entre Braga, Guimarães e o Gerês. Na qualida-

de de empresa organizadora de Campo de Férias para crianças 
e jovens entre os 6 e os 18 anos,  e através do Protocolo 

celebrado com o STE, os sócios poderão beneficiar de um descon-
to de 10% sobre o preço de tabela em Campos de Férias Natal, 

Páscoa e Verão e 10% sobre o preço do alojamento. 
Contacto: Lugar de Porto de Bois-Oliveira-4830-606-PÓVOA 

DE LANHOSO 
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. 

STE  -  PROTOCOLO 

DIVERLANHOSO – Atividades Desportivas, Lda., - 
PÓVOA DE LANHOSO 

Consulte o programa de Páscoa  

no sítio do STE em www.ste.pt 

 
 

Sócios do STE Sócios do STE Sócios do STE Sócios do STE  
Desconto Desconto Desconto Desconto :  

 

• 10% a tabela do Campo de Férias  
• 10% sobre o preço do Alojamento  


