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para se conseguir alcançar o equilíbrio da 
situação das finanças públicas e da segurança 
social.      
  
I – Expectativas de fraco otimismo para os 

Trabalhadores portugueses, especialmente 

dos funcionários públicos 

Após um forte decréscimo das remunerações do 
trabalho nos últimos anos, especialmente para 
os trabalhadores da Administração Pública, 
resultando da quebra do emprego; da diminui-
ção dos salários; do corte registado no 
pagamento de horas extraordinárias/ajudas de 
custo e da suspensão dos subsídios de férias e 
de natal em 2012, o Programa de Estabilidade 
prevê alguma recuperação destas nos próximos 
5 anos. Com efeito, as remunerações por 
trabalhador em Portugal para o total da 
economia vão crescer moderadamente em 
termos nominais, estando previsto um aumento 
médio de 2,2%, entre 2016 e 2020 (-0,4%, entre 
2011 e 2015). Mas, em termos reais 
(descontando a taxa de inflação ), apesar de 
alguma recuperação face ao período entre 2011 
e 2015 (-1,7%, em termos médios), as remune-
rações por trabalhador apresentam um 
crescimento próximo de zero (+0,6%, em 
termos médios, entre 2016 e 2020) visto que a 
taxa de inflação média prevista sobe para 1,6%. 
Esta melhoria das remunerações por trabalhador 
está fortemente influenciada pela recuperação 
de 2016, ano da reversão gradual do corte 
salarial dos funcionários públicos e da subida 
em 5% do salário mínimo para 530€. 
As perspetivas dos trabalhadores para os 
próximos anos não se avizinham muito 
favoráveis visto que as remunerações do 
trabalho vão continuar a perder peso no total da 
economia, devendo descer para 42,1% do PIB 
em 2020, -5,6 p.p. face a 2005 resultando 
essencialmente da diminuição do setor público 
(-4,5 p.p.).   

Para os próximos anos, entre 2016 e 2020, 
perspetiva-se um crescimento da economia 
portuguesa em torno de um valor médio de 
1,9%, acompanhado de um valor similar para o 
consumo privado e de um forte crescimento 
tanto do investimento (média de 4,5%) como 
das exportações (média de 4,8%), determinando 
um saldo positivo das contas externas do país. 
Porém, para o consumo público, prevê-se uma 
nova desaceleração a partir deste ano, próximo 
de um crescimento nulo em 2016 (0,6% em 
2015) para diminuir nos próximos anos, para -
0,8%, em média, entre 2017 e 2020, com um 
decréscimo mais significativo a surgir em 2019 
(-1,2%). Convém relembrar que este indicador 
recuou 11% em termos acumulados durante a 
recente crise económico-financeira entre 2010 e 
2014, refletindo, em parte, a quebra do emprego 
público devido especialmente à não substituição 
dos funcionários públicos que, entretanto, se 
aposentaram. 
O mercado de trabalho deve continuar a 
melhorar, embora de forma ténue, visto que o 
aumento do emprego total da economia não 
deverá superar 1%, em média anual, entre 2016 
e 2020, salientando-se o facto de estar previsto 
um abrandamento em 2016 e 2017 (0,7% e 
0,8%, respetivamente) face aos dois últimos 
anos (1,4% em 2014 e 2015) podendo ser 
insuficiente para atenuar o elevado desemprego 
dos jovens (um dos mais elevados da União 
Europeia) e travar o fluxo de emigração que se 
desenvolveu no período recente. A taxa de 
desemprego deve diminuir gradualmente ao 
longo dos próximos anos, para se situar em 9% 
em 2020, mesmo assim mais alta do que a 
média registada na década de 2000 (7,3%). 
Entre 2016 e 2020, poderão ser criados 219 mil 
empregos, manifestamente insuficientes para 
compensar os 295 mil destruídos entre 2011 e 
2015, revelando motivos de alguma preocupa-
ção para o futuro desenvolvimento do país e 
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Assim, as remunerações do trabalho do 
total da economia deverão apresentar um 
aumento médio de 3,1%, em termos 
nominais, entre 2016 e 2020 devido 

sobretudo à recuperação do setor privado, 
(crescimento médio de 3,7%); já que, as do 
setor público têm um aumento médio de 
apenas 1,1%.       

Gráfico 1 - Remunerações por trabalhador  
(Taxa de Variação Homóloga, em %)  

Gráfico 2 - Remunerações do Trabalho 
(Em % do PIB) 
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Fontes: INE até 2015. Programa de Estabilidade 2016-2020, Abril 2016.   

 

Mas em termos reais (descontando a taxa de 
inflação), as remunerações do trabalho do 
total da economia apresentam um aumento 
médio de 1,4% entre 2016 e 2020, derivado 
de um crescimento médio de 2,1% para o 
setor privado; já que as do setor público 
caiem novamente para -0,5%, em termos 
médios. Apesar de alguma melhoria perspeti-

vada para os próximos anos, com a reversão 
gradual do corte salarial a processar-se ao 
longo de 2016, as remunerações do trabalho 
do setor público vão continuar a diminuir em 
termos reais, embora de forma mais atenuada 
face aos últimos anos, antevendo-se o 
prosseguimento de uma política salarial 
restritiva dentro da Administração Pública.      

Quadro 1 – Remunerações do Trabalho em Portugal (Variação Homóloga Nominal, em %) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total da economia 4,7 2,8 4,1 3,2 0,0 1,5 -3,8 -7,7 1,3 0,4 1,2 3,1 2,7 2,9 3,1 3,5

Setor público 6,0 -0,6 0,4 2,1 4,8 0,0 -8,1 -12,9 8,3 -3,9 -1,1 2,1 0,6 0,6 0,5 1,6

Setor privado 4,2 4,2 5,6 3,7 -1,9 2,1 -2,0 -5,7 -1,2 2,1 2,0 3,5 3,4 3,7 3,9 4,1  
                Fontes: INE até 2015; Programa de Estabilidade 2016-2010, Abr/2016. 

Quadro 2 – Remunerações do Trabalho em Portugal (Variação Homóloga Real, em %) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total da economia 2,4 -0,3 1,6 0,6 0,8 0,1 -7,2 -10,2 1,0 0,7 0,7 1,9 1,1 1,2 1,3 1,7

Setor público 3,6 -3,6 -2,0 -0,5 5,6 -1,4 -11,3 -15,3 8,0 -3,6 -1,6 0,9 -1,0 -1,1 -1,2 -0,2

Setor privado 1,8 1,1 3,1 1,0 -1,1 0,6 -5,5 -8,3 -1,4 2,4 1,5 2,2 1,8 1,9 2,1 2,3  
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medida em que adiou a obtenção dos 10 
pontos necessários para a promoção 
obrigatória (suspensa há vários anos). O 
que é apresentado no PE é manifestamen-
te pouco para estimular o melhor 
desempenho profissional do trabalhador e 
para incentivar o aumento da sua 
produtividade.  
Daí que a despesa com o pessoal da AP 
vai continuar a ser contida nos próximos 
anos, descendo para 10% do PIB em 2020 
(-1,1 p.p. do PIB face a 2016) e para 
23,6% do total da despesa (24,2% em 
2016), constituindo o principal contributo 
para a diminuição da despesa corrente. 
Mesmo que a despesa com o pessoal da 
AP apresente um aumento homólogo de 
2,8% em 2020 face a 2017 (ano em que 
deverão estar plenamente revertidos os 
cortes salariais), esta ficará abaixo em 
13% face a 2010 (ano que precedeu aos 
cortes salariais), revelando bem a 
dimensão da contenção nos custos com o 
pessoal.    
A grande novidade no Programa de 
Estabilidade incide sobre a tentativa 
de reduzir os gastos em aquisições de 
bens e serviços e de contenção de 
custos em áreas específicas da AP, 
refletindo os efeitos das medidas de 
racionalização e simplificação dos 
serviços públicos (Reforma do Estado 
que não chegou a ser feita) e a 
diminuição dos montantes com as 
parcerias público privadas (PPP) que no 
seu conjunto formam o Consumo 
Intermédio, o qual irá diminuir para 
5,4% do PIB em 2020 (-0,8 p.p. face a 
2016). No entanto, o consumo 
intermédio só apresenta uma tendência 
descendente a partir de 2017, dado que 
em 2016 aumenta 955 milhões de € face 
a 2015 e sobe para 6,2% do PIB (o peso 
mais elevado desde 2010).      

Na Administração Pública, vamos 
continuar a assistir a uma diminuição do 
emprego público, pelo menos até 2019, 
uma vez que se vai aplicar a regra por 
cada 2 saídas de funcionários públicos só 
entrará 1 em 2016 e 2017; por cada 4 
saídas só entrarão 3 em 2018 e por cada 5 
saídas só entrarão 4 em 2019, mantendo-
se o mesmo de número de entradas e 
saídas em 2020. Pela aplicação desta 
regra e, baseando-se na hipótese de 14 
mil novos trabalhadores para a 
aposentação por ano, prevê-se uma 
diminuição em cerca de 20 mil 
funcionários públicos até 2020, podendo 
situar-se em 638 mil, representando 
pouco mais de 13% do total do emprego 
em Portugal (14,4% no final de 2015). 
Numa década, haverá assim menos quase 
90 mil trabalhadores na AP.  
Após a reversão na sua totalidade do 
corte salarial dos trabalhadores públicos 
(para salários mensais brutos acima de 
1.500€) a partir do último trimestre de 
2016, nada é mencionado de muito 
concreto, no Programa de Estabilidade, 
sobre os futuros salários da AP para os 
próximos anos. Convém, aliás, recordar 
que salários de 2010 (a serem plenamente 
alcançados em 2017) já estão, hoje, 
completamente desfasados e desatualiza-
dos face ao custo de vida, à subida dos 
impostos e dos descontos.  
Apenas, é referido no Programa de 
Estabilidade (PE) que estão previstos 
incentivos salariais à produtividade e ao 
descongelamento gradual das progressões 
das carreiras só a partir de 2018, não 
especificando qual vai ser o critério a 
adotar para dar início às promoções. É de 
assinalar que a alteração do Regime de 
Avaliação de Desempenho nos últimos 
anos (de 2 em 2 anos em vez de anual) 
prejudicou muitos trabalhadores, na 
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Quadro 3 – Despesa Pública, em contabilidade nacional (Em % do PIB) 
2020-2016

(Em p.p. do PIB)

DESPESAS TOTAIS 51,8% 50,0% 48,5% 49,9% 51,7% 48,3% 45,9% 44,7% 44,0% 43,3% 42,4% -3,5

   Despesas correntes 44,6% 45,6% 45,3% 46,8% 45,7% 44,2% 43,6% 42,2% 41,4% 40,6% 39,8% -3,8

      Despesas com pessoal 13,7% 12,8% 11,7% 12,5% 11,8% 11,3% 11,1% 10,8% 10,5% 10,2% 10,0% -1,1

            Ordenados e Salários 9,9% 9,3% 8,5% 8,9% 8,5% 8,2% : : : : : :

      Consumo intermédio 5,9% 6,0% 5,8% 5,6% 5,8% 5,9% 6,2% 5,9% 5,7% 5,5% 5,4% -0,8

      Juros da dívida 2,9% 4,3% 4,9% 4,9% 4,9% 4,6% 4,4% 4,2% 4,1% 4,0% 3,8% -0,6

      Transferências Correntes 22,1% 22,4% 22,9% 23,8% 23,2% 22,4% 21,9% 21,3% 21,1% 20,9% 20,6% -1,3

           Prestações Sociais 18,6% 18,9% 19,6% 20,4% 19,7% 19,2% 18,6% 18,3% 18,2% 18,0% 17,7% -0,9

                 em dinheiro 16,4% 17,0% 17,6% 18,5% 17,7% 17,4% 16,8% 16,6% 16,5% 16,3% 16,1% -0,7

                 em espécie 2,2% 1,9% 2,0% 1,9% 2,0% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% -0,2

           Subsídios 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% -0,2

           Outra Despesa Corrente 2,8% 2,9% 2,7% 2,7% 2,8% 2,5% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% -0,2

   Despesas de capital 7,2% 4,4% 3,3% 3,2% 6,0% 4,1% 2,3% 2,5% 2,6% 2,7% 2,6% 0,3

         Investimento 5,3% 3,5% 2,5% 2,2% 2,0% 2,2% 1,9% 2,0% 2,0% 2,1% 2,0% 0,1

         Transferências de capital 1,9% 0,9% 1,0% 0,9% 3,9% 1,9% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,0

         Outras despesas de capital 0,1% 0,0% -0,2% 0,1% 0,0% 0,1% -0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2

Total da Despesa Primária (excl. juros) 48,9% 45,7% 43,6% 45,1% 46,8% 43,7% 41,5% 40,5% 39,9% 39,3% 38,6% -2,9

Consumo Público 20,7% 19,9% 18,5% 19,1% 18,5% 18,1% 18,0% 17,4% 16,8% 16,2% 15,8% -2,2

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020DESPESA PÚBLICA 2010 2011 2012 2013

 
    Fontes: INE até 2015 e Programa de Estabilidade, 2016-2020. 

Gráficos 3 e 4 – Despesa com o Pessoal da AP em Portugal 

(Em milhões de euros) (Em % do PIB) 
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Os valores entre parênteses correspondem aos salários da AP. 
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Fontes: INE até 2015. * Programa de Estabilidade 2016-2020, Abril 2016.   

 

Continua no próximo n.º do Infoquadros 

Perspetivas para os aposentados: 
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CONSULTÓRIO  

JURÍDICO 

Posso suspender o gozo dos dias de férias para prestar assistência na doença ao meu 

filho menor? 
 

As férias só podem ser suspensas por doença do próprio trabalhador e não dos familiares a quem tenha 
de prestar assistência. 
As faltas para assistência inadiável e imprescindível a filhos dos trabalhadores da Administração 
Pública, em caso de doença ou acidente, estão previstas no artigo 49.º do Código do Trabalho, aprovado 
pela Lei n.º 7/2009, no âmbito da protecção à parentalidade 
Assim, ao abrigo do disposto n.º 1 desse artigo, se o filho for menor de 12 anos, tem direito a faltar ao 
trabalho até 30 dias por ano ou durante todo o período de eventual hospitalização 
E nos termos do nº 2 desse artigo, se o filho tiver 12 ou mais anos de idade – ou, sendo maior, fizer 
parte do agregado familiar - tem direito a faltar ao trabalho até 15 dias por ano. 
Essas faltas são consideradas como prestação efectiva de trabalho nos termos da alínea f) do n.º 1 do 
artigo 65.º do mesmo Código, e conferem direito a um subsídio diário no montante de 65% de uma 
remuneração de referência que é a remuneração média diária auferida nos primeiros 6 meses dos 
últimos 8 antes da data em que a doença teve início, calculada nos termos dos artigos 18.º, 22.º e 23.º nº 
4 alínea d) do Decreto-Lei n.º 89/2009. 
Devem ser justificadas por declaração médica ou declaração de internamento hospitalar que provem a 
doença e o carácter inadiável e imprescindível dessa assistência; mas o empregador pode exigir também 
ao trabalhador uma declaração de que o outro progenitor tem actividade profissional e não falta pelo 
mesmo motivo ou está impossibilitado de prestar assistência.  
Nos termos do n.º 5 do artigo 49.º do Código do Trabalho, para efeitos de justificação da falta o 
empregador pode exigir ao trabalhador: 

- Prova do carácter inadiável e imprescindível da assistência;  
- Declaração de que o outro progenitor tem actividade profissional e não falta pelo mesmo motivo 
ou está impossibilitado de prestar a assistência;  
- Em caso de hospitalização, declaração comprovativa passada pelo estabelecimento hospitalar.  
 

Enquanto trabalhador em funções públicas estou a exercer as minhas funções na modalida-
de de horário de jornada contínua. Com o restabelecimento das 35 horas do período 
normal de trabalho, qual é a redução que se aplica nesta modalidade? 
 

A jornada contínua está regulada nos artigos 110.º e 114.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LGTFP), anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho. 
Com a publicação da Lei n.º 18/2016, de 20 de junho, que estabelece as 35 horas como período normal 
de trabalho dos trabalhadores em funções públicas, o período normal de trabalho diário é de 7 horas 
e implica, em regra: 

- a redução do tempo de trabalho para 6 horas diárias, sem perda de remuneração; 
- a prestação do trabalho seguidamente (sem interrupção para almoço); 
- o direito a um descanso de 30 minutos que, para todos os efeitos, se considera tempo de trabalho e, 

por isso, está incluído nas referidas 6 horas. 

  O jurista responde . . . 
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Foi ontem publicada no Diário da República a Lei n.º 18/2016, de 20 de junho que estabelece, 

para a generalidade dos trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas, o 

regresso ao período normal de trabalho das 35 horas semanais a partir de 1 de julho. 

  

O STE congratula-se com esta reconquista dos trabalhadores.  

Quando em 2013 foi imposto o período de trabalho das 40 horas semanais, considerámos que 

tal constituía uma inadmissível desvalorização do fator trabalho e uma verdadeira redução 

salarial. 

Não baixámos os braços e efetuámos diversas diligências, quer junto do Governo e Grupos 

Parlamentares, quer por via judicial, para que fossem repostas as 35 horas. 

 

Por via do Acórdão do Tribunal Constitucional de 7 de outubro de 2015, a garantia de que, por 

instrumento de regulamentação coletiva, para os trabalhadores das autarquias locais seria 

possível o regresso às 35 horas/semanais, sob pena de violação do princípio da autonomia 

local.  

 

Porque a lei se aplica apenas aos trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas, 

foi retomado o processo negocial com o Ministério da Saúde para garantir aos trabalhado-

res com contrato individual de trabalho que prestam serviço nos Hospitais EPE’s para a 

celebração de Acordo Coletivo de Trabalho que consagre o horário das 35 horas/semana, a 

partir do dia 1 de julho. 

 

Por último há que destacar que: 

 

A retoma do horário de trabalho de 35 horas semanais não fica ao critério de cada um dos 

organismos da Administração Pública não podendo o dirigente impedir, recusar ou 

dificultar a sua aplicação aos trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas. 

 

A Direção 

A  RECONQUISTA  

DAS 

35 HORAS    
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LEGISLAÇÃO - JUNHO 2016 
Dia 1 

Resolução da Assembleia da República n.º 96/16 – 
1º Orçamento Suplementar da AR para 2016 
Dia 2 

Resolução da Assembleia da República n.º 97/16 – 
Reforço das medidas de prevenção e combate à 
Diabetes 
Resolução da Assembleia da República n.º 98/16 – 
Por um SNS sustentável, com Cuidados de Saúde 
de qualidade e equidade de acesso 
Dia 3 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/16 – 
Aprova os termos de referência para a discussão 
pública da Agenda “Compromisso com o 
Conhecimento e a Ciência - Compromisso com o 
Futuro”, para os anos 2016/2020 
Dia 8 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/16 – 
Constitui o Conselho para as Tecnologias de 
Informação e Comunicação 
Resolução da Assembleia da República n.º 105/16 
– Recomenda ao Governo o reforço de camas 
públicas na Rede Nacional de Cuidados Continua-
dos Integrados e na Rede Nacional de Cuidados 
Paliativos 
Decreto-Lei n.º 24/16 – Estabelece um regime 
especial transitório para admissão de médicos na 
categoria de assistente de carreira especial médica 
e da carreira médica das entidades públicas 
empresariais integradas no SNS 
Portaria n.º 159/16 – Altera o art.º 1º da Portaria 
n.º 838/2010, de 1-09, aditando a esta as licencia-
turas em Dietética e em Dietética e Nutrição, para 
o ingresso no ramo de Nutrição da carreira técnica 
superior de saúde 
Dia 9 

Portaria n.º 160/16 – Alteração à Portaria n.º 
135/12, de 8-05, que aprova os estatutos do ISS, 
IP. 
Portaria n.º 161/16 – Atualiza os montantes do 
Abono de Família para crianças e jovens, e do 
Abono Pré-Natal, correspondentes ao 2º e 3º 
escalões e respetivas majorações 
Portaria n.º 162/16 – Procede à atualização das 
pensões de acidente de trabalho para 2016 
Dia 16 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/16 – 
Recomenda que todos os órgãos, serviços e 

estruturas da administração direta do Estado 
devem registar o seu sítio na Internet sob o 
domínio classificador. Gov.pt, reservando-se a 
possibilidade de a administração indireta do 
estado, a título facultativo, proceder ao dito registo 
Dia 20 

Lei n.º 18/16 – Estabelece as 35 horas como 
período normal de trabalho dos trabalhadores em 
funções públicas – 2ªa alteração à LGTFP 
Dia 22 

Resolução da Assembleia da República n.º 111/16 
– Adoção de medidas integradas de incentivo à 
Natalidade e de proteção da parentalidade 
Resolução da Assembleia da República n.º 113/16 
– Reformulação da atribuição do subsídio de 
educação especial 
Dia 27 

Resolução da Assembleia da República n.º 119/16 
– Conta Geral do Estado de 2014 
Dia 28 

Decreto-Lei n.º 32/16 – Clarifica as posições 
jurídicas detidas pelo SUCH, CHLC EPE, CHLO 
EPE, CHLN EPE, e altera o Decreto-Lei 19/2010, 
de 22-03 
Decreto-Lei n.º 24/16 – Cria o Código Fiscal de 
Investimento na RAM 
Dia 29 

Portaria n.º 178/16 – Extensão do acordo coletivo 
entre a Açoreana Seguros, SA e outras e o STAS – 
Sindicato dos Trabalhadores da Atividade de 
Seguros 
Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira n.º 27/2016/M – Apresenta 
à AR a proposta de lei visando a alteração do art.º 
537º do Código do Trabalho, relativo ao direito á 
greve 
Dia 30 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/16 – 
Aprova para 2016, a distribuição de indemniza-
ções compensatórias pelas diferentes empresas 
prestadoras de serviços públicos e autoriza a 
realização da correspondente despesa 
Decreto-Lei n.º 35-A/16 – 1ª alteração ao 
DECRETO-LEI n.º 18/16, de 13-04, que 
estabelece as normas de execução do OE para 
2016 
Decreto-Lei n.º 35-C/16 – Flexibiliza os pagamen-
tos de dívidas à Segurança Social 
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Todos os anos falecem colegas no ativo 
embora, felizmente na maioria dos serviços 
esses casos sejam pouco frequentes, pois, no 
Portugal do século XXI vive-se em paz e com 
acesso ao Serviço Nacional de Saúde, uma 
conquista recente. Recordemos que em 1970 
chegava-se aos 67 anos, enquanto hoje passa-
se dos 80. Mais, à época, a morte roubava-nos 
55 bebés por cada 1000 nascimentos; hoje não 
nos consegue levar três. E mesmo enquanto 
for um, já será demais!  
Mas não se morre apenas na infância e na 
velhice. Em Portugal um tabu tenebroso 
silencia as mortes na meia-idade, o que não 
faz sentido. É neste período de tempo que 
materializámos projetos, construímos 
carreiras e criamos os filhos. Mas a morte 
existe e leva-nos familiares, amigos ou 
conhecidos, deixando um rasto de dor dos 
órfãos, das viúvas, dos viúvos, dos pais (uma 
língua tão rica como a portuguesa nem tem 
palavra para designar a perda de um filho). 
Quanto a esta perda o que dizem os números 
oficiais? Por ano, quantas crianças ficam 
órfãs? Quantas mulheres e homens enviúvam, 
por grupo de idade? Não há dados. Por 

Entre ativos falecidos e familiares 
sobrevivos: laços que nos unem 

vergonha? Talvez. Quantos sabem que a 
pensão mínima de sobrevivência é de € 
122,90 na CGA e de € 157,80 no RGSS? Para 
mordomias nunca falta… 
Como se sentirão os que partiram?  
Morto o tabu, revele-se a verdade. Em 2012-
2014, com idades entre os 20 e 64 anos 
perdemos anualmente 16.600 almas (15,7% 
do total). Destes, 10.000 falecem entre os 40-
59 anos e 5.000 entre os 60-64 anos. Ou seja, 
o dobro das mortes, por ano. E acima dos 66 
anos de idade?  
Procurei e encontrei dados relativamente aos 
trabalhadores da Administração Pública no 
ativo e fiquei lívido. Desde 2012, mais de 
3.600 colegas deste universo faleceram. São 
17 pessoas por semana! E, já agora, pergunto-
me quantos deles morreram sem sair das 
posições remuneratórias virtuais? Rasgue-se o 
silêncio pelos que partem. Por eles, por nós, 
por todos. Afinal, mesmo que não nos 
conhecêssemos, estamos todos na mesma 
barca.  
Até lá, prometemos aos que se forem 
despedindo que não largaremos da mão a 
parte deles que connosco fica. 

Por  Miguel LobatoMiguel LobatoMiguel LobatoMiguel Lobato    

O STE oferece aos seus associados  
apoio jurídico presencial 

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

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

Formulário em: http://www.ste.pt/ste_apoio_jur.asp 
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O governo aprovou no dia 8 de Junho o decreto-lei que estabelece a alteração do Estatuto do 
Gestor Público, que vai permitir que as remunerações da nova equipa de gestores da Caixa 
Geral de Depósitos não estejam limitadas às regras que a lei até agora impunha. 

Ou seja, para esta nova equipa não se vai aplicar nem a regra que impedia que os salários de 
pessoas designadas para altos cargos da administração pública fossem superiores ao do 
primeiro-ministro nem a que permite que nas empresas de serviços financeiros (como é o 
caso da CGD) o salário fosse equivalente à média dos últimos três anos (uma excepção 
criada já à medida da CGD). 

Agora, para os gestores da CGD não há limites. 

Perante os problemas que ouvimos dizer serem necessários solucionar na CGD a que 
propósito foi dada prioridade a esta decisão? 

Mais importante seria perceber quanto e em que moldes vai ser feita a recapitalização do 
banco público. Quanto nos irá custar a todos, desta vez? 

É inaceitável a diferença que esta alteração à lei vai criar, face aos restantes gestores públicos 
e sobretudo face a todos aqueles que se reformaram e que regressando ao exercício de 
funções na administração pública veem a sua reforma ser automaticamente congelada. 

Alguém me pode explicar PORQUÊ?  

(Sócia devidamente identificada) 

A palavra aos associados  
Alterações ao Estatuto do 
Gestor Público 

    

INFORMAÇÃO RÁPIDA AOS SÓCIOS 
 

ATUALIZE:  
 

 

 
 

 
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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de aglutinação de autarquias. Ficámos pelas 
freguesias. 
A reforma administrativa operada pela Lei 11-
A/2013, de 28 de janeiro, para uma redução 
substancial das freguesias do país em nada 
resolveu os problemas de gestão, aliás, as 
populações locais ficaram ainda mais fragilizadas 
ao nível do apoio social e de proximidade 
Para que as freguesias tivessem maior destaque 
político, foram transferidos importantes sectores 
da alçada das câmaras municipais:  o espaço 
público; as escolas do ensino primário; as piscinas; 
a limpeza; a higiene urbana; o licenciamento de 
espaços públicos, entre outros. A passagem de um 
conjunto tão vasto de funções das Câmaras 
Municipais para as freguesias não foi acompanha-
da de adequada legislação para a sua gestão. No 
caso de Lisboa, muitas freguesias viram os seus 
mapas de pessoal aumentar exponencialmente sem 
que a legislação previsse a criação de lugares de 
dirigentes intermédios, tornando a sua gestão 
difícil. Acresce ainda que a maior parte os 
trabalhadores que faziam parte dos mapas de 
pessoal das mais antigas freguesias não foram 
preparados para tantas e diferentes funções, 
dificultando-lhes as tarefas. 
Outro aspecto relevante é o facto de as freguesias 
em fusão ter cada uma a sua pequena sede, 
ajustada ao seu tamanho e agora a freguesia 
aglutinadora ter 3 ou mais espaços mas nenhum ser 
adequado para funcionar como sede, de forma a 
albergar todos os serviços. A nova freguesia vê-se 
obrigada a manter os espaços abertos como polos 
de atendimento, dada a vastidão do espaço físico e 
a dificuldade de os fregueses idosos se deslocarem, 
perdendo-se a proximidade que usufruíam. 
O nobre acto de gestão pública reflecte-se no bem 
servir da população e na defesa nacional dos bens 
públicos como bem está definido e salvaguardado 
na Constituição Portuguesa. 
É nosso dever informar e esclarecer a opinião 
pública destes direitos absolutos. 

Estamos no século XXI e tudo levaria a supor que 
numa época mais desenvolvida e com acesso a 
maiores recursos, a gestão das Autarquias estaria 
bem e seria o espelho das boas práticas de gestão 
do Poder Local. 
Ora, por que razão tal não se verifica?  
Para melhor compreendermos ao ponto onde 
chegámos, teremos de fazer uma retrospectiva 
reportarmo-nos ao período após o 25 de Abril. 
O Poder Local tinha então a abrangência em todas 
as áreas de acção dos seus Municípios, que exercia 
com a estrutura e operacionalidade dos Serviços 
Camarários que detinha. Mas os tempos de 
revolução impunham grandes mudanças e todas as 
forças políticas fizeram-se representar com os seus 
tentáculos no seio da Administração Local, 
fazendo-se notar com relevância pelo alargamento 
da estrutura existente e o respectivo esbanjamento 
de recursos. O resultado foi uma maior 
burocratização do sistema gestionário. O que antes 
era simples começou a ser mais complexo e mais 
burocrático. As queixas, as reclamações eram 
inúmeras, o descontentamento dos munícipes e 
dos cidadãos aumentava, face ao tempo que 
levava um procedimento comum a ser concluído. 
Apesar do descontentamento, nada mudava, 
simplesmente se ajustava consoante as vitórias 
eleitorais, num contínuo avolumar da dimensão 
municipal. 
Com a integração de Portugal na Comunidade 
Europeia, a máquina política procurou dar 
consistência à situação existente, pouco 
convincente junto dos outros Estados Membros. 
Até porque, comparativamente às outras cidades 
europeias de maior dimensão, a estrutura existente 
das Autarquias em Portugal era absurdamente 
enorme. Ao Poder Local também coube uma fatia 
das verbas comunitárias. 
Era de esperar que com os apoios comunitários as 
contas dos Municípios apresentassem saldos 
equilibrados. Bem pelo contrário: as Autarquias 
envolveram-se numa espiral de obras municipais e 
avolumaram dívidas. 
Aliás, quando Portugal teve de ser intervencionado 
pela Troika, de tal modo era alarmante a gestão 
autárquica que acabou por ser imposto o modelo 

A Gestão das Autarquias 

Por  AnabelaAnabelaAnabelaAnabela    
    RodriguesRodriguesRodriguesRodrigues    
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Maria Beatriz Almeida 
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Prometido e cumprido. No dia 1 de julho visitámos a 
Muralha de D. Dinis alojada no subsolo do Museu do 
Dinheiro, antiga igreja de S. Julião. 
Fomos recebidos pela arqueóloga Daniela Vilela 
que antes de dar início à visita fez o enquadramen-
to histórico do local onde se encontra a Muralha. 
Esta antiga igreja que já chegou a ser parque de 
estacionamento da administração do Banco de Portugal e local onde estiveram 
instaladas as casas-fortes do mesmo Banco, após a requalificação da autoria dos 
arquitectos Gonçalo Byrne e Falcão Campos, abriga agora o Museu do Dinheiro 
e esconde nas suas entranhas a Muralha de D. Dinis, monumento nacional e 
objecto da nossa visita. 
Descemos uma pequena escada ao som de música e de palavras escritas pelo 
punho do rei Trovador que muitos consideram o primeiro monarca verdadeira-
mente alfabetizado que assinava o seu nome completo, que instituiu a língua 
portuguesa como língua oficial, que criou a Universidade, entre outras. 
Dirigimo-nos à Muralha passando por um estreito corredor onde estão expostas 
algumas peças encontradas nas escavações, como lucernas, ânforas, azulejos, 
amuletos, botões e estacas de pinho. 
Nesta Muralha mandada construir por D. Dinis em 1294, com o objectivo de 
proteger os comerciantes dos ataques vindos por rio e por mar, podemos ver as 
marcas da obras da instalação de um pára-raio e um poço que depois de deixar a 
sua função de fornecedor de água passou a depósito de lixo, que está em linha 
com o saguão (no piso superior), onde esteve instalado um forno para queimar o 
dinheiro em desuso. 
Da Muralha de D. Dinis, e aconselhados pela nossa excelente guia anfitriã, 
terminamos o percurso com uma visita ao Museu do Dinheiro. 
Até à próxima! 
 

Os passeios e visitas à descoberta de Lisboa regressam em setembro 

S T E  -  P A S S E I O S  

MURALHA D. DINISMURALHA D. DINISMURALHA D. DINISMURALHA D. DINIS    ----    Visita guiada Nós fomos���� 

          Visita guiada - 17 SETEMBRO  
Com estas visitas guiadas pretende-se transmitir uma visão global da Igreja e do 
Museu de São Roque, com destaque para aspectos da História e da História da Arte 
dos séculos XVI ao XVIII. A duração e os conteúdos da visita e a abordagem dos 
temas são adaptados aos interesses específicos dos participantes. Alguns dos temas 
abordados são o Maneirismo, o Barroco, a Companhia de Jesus, o Padre António 
Vieira, a arte oriental, a expansão portuguesa, a arte da talha dourada, a azulejaria 
portuguesa e o reinado de D. João V. 
Fonte: http://www.museudesaoroque.com/pt/programa%C3%A7ao/actividades/adultos/
visitas-guiadas-grupos.aspx 
 

Morada: Largo Trindade Coelho 
Dia da visita: 17 de setembro 
Visita guiada: gratuita 
Local de Encontro: junto à entrada do Museu  
 

Inscreva-se até dia 8 de setembro 

Nós vamos���� 


