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CARGA FISCAL EM PORTUGAL AUMENTOU PARA 34,5%
DO PIB EM 2017 (+5,5 p.p. do PIB FACE A 1995)
Em Portugal, a carga fiscal aumentou para 34,5% do

 Alargamento da base de tributação, conduzindo a

PIB em 2017, o valor mais elevado desde 1995

um maior

(29%) indicando que as receitas arrecadadas com

impostos;

impostos e contribuições efetivas para a Segurança

 Maior combate à fraude e evasão fiscal, fazendo

Social têm evoluído acima do PIB nominal. O

diminuir o número de devedores ao fisco;

aumento global da carga fiscal resulta principalmen-

 Outros fenómenos como o incentivo à imigração, a

te dos seguintes fatores:

maior

 Subida dos impostos/contribuições obrigando a um

turismo, traduzindo os efeitos positivos da própria

maior esforço fiscal por parte dos portugueses;

expansão económica e do emprego.
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número de contribuintes que paga
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Fonte: INE. Nota: Carga Fiscal = Receita Fiscal (Impostos Diretos + Impostos Indiretos) + Contribuições Sociais Efetivas + Impostos s/ capital.
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Aumento da carga fiscal em 2011 e 2013 resultou da subida dos impostos
A evolução ascendente dos últimos 20 anos não foi

e gás natural para 23%, a partir do 4º trimestre e,

uniforme, nem resultou sempre das mesmas causas.

também do forte incremento dos preços dos

Foi no período da última crise económica e financeira

transporte públicos;

do país, em 2011 e 2013, que se deu o aumento mais

2) evoluiu para 34% do PIB em 2013 (+2,3 p.p. face

acentuado da carga fiscal e não pelas melhores

ao ano precedente) devido ao aumento brutal do

razões, visto que esta tendência foi sobretudo

IRS, através da redução do número de escalões (de

causada pela subida dos impostos, enfraquecendo o

8 para 5) com a elevação das respetivas taxas e da

rendimento disponível dos portugueses, essencial-

consagração da sobretaxa do IRS (3,5%) que

mente trabalhadores e pensionistas, situação que

perdurou durante 5 anos consecutivos, prejudicando

contribuiu para a recessão económica vivida nesse

seriamente os rendimentos pertencentes à classe

período. Senão vejamos, a carga fiscal:

média em Portugal. De facto, em 2013, a receita dos

1) aumentou para 32,2% do PIB em 2011 (+1,9 p.p.

impostos diretos acelerou para 28% em termos

do que em 2010) resultando essencialmente do

homólogos (cujo IRS foi de 36%), culminando num

reforço das taxas do IRS, da imposição da

peso de 11,4% do PIB (+2,4 p.p. face a 2012) em que

sobretaxa do IRS sobre o subsídio de natal desse

as receitas do IRS ascenderam a 7,2% do PIB em

ano, do aumento da taxa do IVA para a eletricidade

2013 (5,4% em 2012).

Receita Pública em Portugal
(Em % do PIB)
RECEITA PÚBLICA

2016

2017

2018*

2017-2010 2017-2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

40,6%

42,6%

42,9%

45,1%

44,6%

43,8%

43,0% 42,9% 43,4%

2,3

-0,1

39,4%

41,5%

41,1%

44,0%

43,6%

43,0%

42,5% 42,5% 42,7%

3,2

0,0

21,7%

23,3%

22,9%

25,1%

25,2%

25,4%

25,0% 25,2% 24,9%

3,6

0,2

13,2%

13,9%

13,9%

13,7%

14,2%

14,5%

14,7% 15,0% 15,1%

1,8

0,3

Em p.p. do PIB
RECEITAS TOTAIS
Receitas correntes
Receita Fiscal
Impostos sobre a Produção e Importação
Impostos sobre o Rendimento e Património

8,5%

9,5%

9,0%

11,4%

11,0%

10,9%

10,3% 10,2%

9,8%

1,8

-0,1

Contribuições para Fundos da Segurança Social

11,9%

12,0%

11,4%

12,0%

11,8%

11,6%

11,6% 11,8% 11,7%

-0,1

0,1

Das quais: Contribuições Sociais Efetivas

8,6%

8,9%

8,7%

8,9%

9,0%

9,0%

9,1%

9,3%

9,3%

0,7

0,2

Vendas

3,7%

3,6%

3,9%

3,8%

3,6%

3,5%

3,6%

3,5%

3,8%

-0,2

-0,1

Outras Receitas Correntes

2,2%

2,5%

3,0%

3,0%

3,0%

2,6%

2,3%

2,0%

2,4%

-0,2

-0,3

1,3%

1,1%

1,8%

1,1%

1,0%

0,8%

0,4%

0,4%

0,7%

-0,9

0,0

30,3%

32,2%

31,7%

34,0% 34,2% 34,4% 34,2% 34,5% 34,2%

4,2

0,4

33,5%

35,4%

34,2%

37,1%

3,5

0,3

Receitas de capital

Carga Fiscal
Receita Fical e Contributiva

37,0%

36,9%

36,7% 37,0% 36,6%

* Estimativa baseada na Proposta do OE-2018 e INE. Nota: Impostos s/ Produção e Importação = Impostos
Indiretos; Impostos s/ Rendimento e Património = Impostos Diretos.

Alteração da estrutura da carga fiscal no período mais recente
Porém, nos anos mais recentes, particularmente a

sentido ascendente, para 43,5% da carga fiscal em

partir de 2016, a carga fiscal tem apresentado um

2017 (+3,2 p.p. face a 2013) e regressando ao peso

crescimento mais atenuado e a sua estrutura tem

de 2010.

vindo a alterar-se, no sentido de aliviar o peso

Em média, entre 2012 e 2014, a taxa de cresci-

excessivo

do

mento da carga fiscal em Portugal (de 1,5%) foi

trabalho e nas pensões. De facto, o peso dos

sobretudo provocada pelo aumento dos impostos

impostos

a

diretos (5,6%) com destaque para o IRS (10,8%);

tendência descendente, para se situar em cerca de

enquanto entre 2015 e 2017, a subida da carga

30% da carga fiscal em 2017 (-4 p.p. face a 2013);

fiscal deveu-se aos impostos indiretos (5,7%)

embora ainda permaneça acima do peso de 2010

especialmente do IVA e, também da recuperação

(28%); enquanto os impostos indiretos evoluíram no

das contribuições para a Segurança Social (4,9%).

Página 3

dos

impostos

diretos

tem

nos
vindo

rendimentos
a

prosseguir

INFOQUADROS

Impostos Diretos e Indiretos da AP
(Em % da Carga Fiscal)
45,0%

43,7%

43,6%

42,2%

Carga Fiscal da AP
(Taxa de Variação Média Homóloga)

43,5%

43,2%

43,0%

41,0%

41,5%
40,3%

Receita

37,0%

Receita Fiscal

33,5%

Impostos sobre a Produção e Importação

32,1%

33,0%

31,6%

dos quais: IVA

29,4%
30,1%

29,0%
28,4%

29,6%

dos quais: IRS

Im postos Diretos

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Contrib. Efetivas para Fundos da Seg. Social
2011

25,0%

2010

27,9%

Impostos sobre o Rendimento e Património

Im postos Indiretos

Carga Fiscal
PIBNominal

2012-14

2015-17

Variação Média

2,2%
0,3%
1,9%
5,6%
10,8%
-0,1%
1,5%

3,8%
5,7%
5,0%
1,3%
-1,6%
4,9%
4,1%

-0,5%

3,7%

Fontes: INE. Nota: Para os valores do IVA e do IRS são receitas do Estado
provenientes da CGE e da DGO.

Aumentos dos impostos indiretos ditaram subida da carga fiscal em 2017
Finalmente, em 2017, a carga fiscal em Portugal

atualização de outros impostos ligados a bens de

acelerou para 5,3% em termos homólogos (acima

consumo (bebidas alcoólicas, automóvel e energia)

de 4,1% para o PIB nominal) para se situar em

também contribuiu para o elevado crescimento de

34,5% do PIB (+0,4 p.p. do PIB) devido sobretudo

receitas deste tipo de impostos.

ao

dos

De seguida, surge o acréscimo das receitas

impostos indiretos (+0,3 p.p. do PIB) associados à

oriundas das contribuições sociais (+0,2 p.p. do

recuperação significativa da atividade económica,

PIB) refletindo o aumento expressivo do emprego

com destaque para o IVA, o qual teve um

em Portugal, o mais significativo dos últimos 20

crescimento de quase 6% em termos homólogos.

anos (+3,3% face a 2016) motivado pelo maior

Adicionalmente, a criação de uma nova taxa sobre

dinamismo do turismo, construção e do setor

bebidas

imobiliário.

acréscimo

de

receitas

açucaradas

em

provenientes

acumulação

com

a

Carga fiscal sobre o trabalho ainda demasiado elevada
Já em relação às receitas dos impostos diretos

(3,6%). Prossegue o rumo traçado nos anos mais

(onde se incluem os que têm maior impacto nos

recentes, privilegiando a continuação do crescimen-

salários e pensões), estas aumentaram 3,3% em

to dos impostos indiretos e, simultaneamente

termos homólogos em 2017, inferior ao crescimento

promover alguma redução da fiscalidade sobre os

do PIB nominal e, por isso, levado a uma ligeira

rendimentos do trabalho, fazendo diminuir o peso

diminuição do seu peso no PIB, para 10,2% (-0,1 p.p.

do conjunto dos impostos diretos na economia

do PIB face a 2016). Esta aceleração mais contida

(previsto situar-se abaixo de 10% do PIB). De entre

das

resultou

as principais medidas fiscais previstas para 2018 e

sobretudo da continuação da eliminação gradual da

destinadas à melhoria do rendimento disponível de

sobretaxa do IRS, iniciada em 2016.

trabalhadores e pensionistas, citam-se as seguintes:

A política fiscal desenhada para 2018 prevê alguma

O

desaceleração da carga fiscal (crescimento de 2,5%

revertendo a situação existente entre 2013 e 2017,

em termos homólogos, que compara com 5,3% em

beneficiando as famílias com um rendimento bruto

2017) e abaixo do crescimento do PIB nominal

anual superior a cerca de 11 mil € até 32 mil €;

receitas
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 A eliminação da sobretaxa do IRS retida na fonte

Com efeito, as receitas de IRS previstas são de

para os contribuintes com remunerações acima de

12 143 milhões de € em 2018 (-88 milhões em

1.705€/mês;

relação a 2017) devendo o seu peso cair para 17,8%

 A subida do Mínimo de existência para cerca de

da totalidade da carga fiscal e para 6,1% do PIB. No

9.006,9€/ano

em

entanto, estes valores ainda se situam acima dos

também

detentores

aos

2018

(643€/mês),
de

alargado

rendimentos

da

registados

em

2010

(+3 200

milhões

de

€),

categoria B, visando alargar o número de famílias

demonstrando que a carga fiscal sobre o trabalho

que ficará isento de IRS.

ainda se encontra excessivamente elevada.

Receitas do Estado em IRS
Em % da Carga Fiscal
Em % do PIB
12854 12696

Em milhões de €
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7,2%
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7,0%
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6,5%
9831
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8937

7,4%

7,5%
12215 12231 12143

7,1%
6,3%

6,6%

6,0%
9086

6,1%

5,6%

9000

5,5%

8000

5,0%

5,4%
5,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

2018*

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Em % da Carga Fiscal

2011

4,5%

2010

16,4% 17,3% 17,0% 21,3% 21,7% 20,5% 19,3% 18,3% 17,8%

* Previsão do OE-2018. Fontes: OE-2018 e INE.
Por outro lado, a diminuição do desconto mensal em

230 milhões) permitindo que o Estado continue a

IRS contemplado na Tabela de retenção na fonte do

“segurar” a receita ao longo do ano, penalizando o

IRS (publicada no início do ano) não parece refletir

rendimento disponível mensal das famílias, por

inteiramente a reformulação dos escalões do IRS

ventura, só compensado por ocasião dos reembolsos

consagrada no OE-2018 (com o impacto de cerca de

em 2019.

Carga Fiscal e Receitas do IRS do Estado
(Taxa de variação homóloga)
40,0%
35,5%
30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

-10,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Carga Fiscal 4,2%
IRS

4,1% -6,0% 8,5%

2,2%

4,5%

* Estimativa baseada na Proposta do OE-2018.
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Visto na imprensa em
abril de 2018
assumir que os primeiros foram sempre “prioritários”
para a tutela».
(Fonte: Público, 03-04)

O meu vizinho abandonou o cão em casa.
Posso lá ir resgatá-lo?
O procurador Paulo Sepúlveda lançou, em
meados de Março, o livro de «Investigação
dos Crimes Contra Animais de Companhia na Perspectiva do Ministério Público», que pretende ser uma
espécie de manual de actuação em casos de abandono
e maltrato de animais de companhia. Segundo a jurista Conceição Valdágua «há animais a morrer pelo país
fora num sofrimento atroz porque as autoridades
têm medo de actuar. Nem quando há flagrante delito
actuam, apesar de serem obrigados a cumprir a lei e a
fazê-la cumprir». Muitas vezes a polícia não quer cortar uma rede ou arrombar a porta de uma residência,
mesmo com pedidos dos vizinhos, por terem receio de
actuarem fora da lei. Refere Paulo Sepúlveda que
«em situações limite, a lei permite que quer autoridades quer simples cidadãos possam agir sem serem
penalizados por isso». Do seu livro também se retira
que qualquer cidadão que apanhe alguém a maltratar
um animal pode proceder à sua detenção civil, se não
houver autoridades à vista nem as puder chamar em
tempo útil. No entanto, «o cidadão que fez a detenção civil deve chamar imediatamente a polícia». O
cidadão mesmo que não apanhe em flagrante delito
pode também testemunhar que o animal está ou tem
estado em sofrimento, se assim o observar.
(Fonte: Público, 02-04)

Dos 780 novos quadros do superior só
10% são docentes e investigadores
O PREVPAP da área da Ciência e do Ensino
Superior teve 586O candidaturas mas apenas 780
precários viram o seu pedido de integração aprovados. A integração destes precários está a ser na quase totalidade do pessoal das carreiras gerais, deixando de fora as carreiras específicas como a dos investigadores e dos docentes. Assim, até 6 de Março
foram aprovadas 687 candidaturas, de um total de
1087 requerimentos analisados, 37 dizem respeito à
carreira de docente e 44 da carreira de investigação.
«Para Manuel Heitor, os números globais não podem
ser analisados sem considerar a situação específica
de cada um dos grupos de trabalhadores: carreiras
gerais, docentes e investigadores, com o ministro a
Página 6

Lisboa. Metro diz que linha circular é
melhor opção, engenheiros discordam
A Linha Verde vai tornar-se circular já no
próximo ano mesmo com a opinião contrária dos engenheiros. Ricardo Machado, director coordenador do
Metropolitano de Lisboa insistiu que esta é a opção
que vai melhorar a qualidade de vida de mais pessoas». Os engenheiros, num debate organizado na
sede da Ordem «não consideram a medida uma prioridade». Com a transformação da Linha Verde numa
linha circular, estão previstas a criação de mais duas
estações: Estrela e Santos, que farão a ligação ao
cais do Sodré. Esta opção visa diminuir o tempo de
espera e retirar de Lisboa tráfego automóvel. Neste
momento não está em discussão a já falada ligação de
são sebastião a Campolide e Campo de Ourique, embora não esteja colocada de lado esta solução.
(Fonte: i, 04-04)

Fadiga afeta profissionais de saúde
Segundo um estudo coordenado pela Unidade de Investigação do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto, concluiu que os profissionais de saúde são todos afectados pela síndrome de
burnout. Esta síndrome caracteriza-se por um estado
de fadiga mental e física causada pela profissão.
(Fonte: Correio, 04-04)

Nem tempo, nem motivação. Estamos a
fazer menos exercício
O estudo coordenado pela Direcção-Geral
da Comunicação Europeia, realizado para o Eurobarómetro sobre desporto e exercício físico, conclui que
os portugueses estão no penúltimo lugar da tabela no
que toca ao desporto e exercício físico. Pior que Portugal só a Hungria. Este estudo é realizado de 4 em 4
anos e desde 2010 que vem a decrescer. Portugal, em
2010 apresentava uma taxa de 33% mas actualmente
situa-se nos 26%. Para chegarem a esta concussão
foram realizadas 28.031 entrevistas em todos os
estados-membros. Exercício físico é definido como ir
ao ginásio, nadar, correr, andar de bicicleta ou outra
qualquer actividade com o propósito de fazer exercício físico. O que é desanimador é os portugueses nem
caminham. Quando questionados se andaram pelo
menos 10 minutos nos últimos 7 dias, responderam
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que não. Os inquiridos apontam como razões a falta
de tempo, a falta de motivação e o custo associado ao
desporto. Há que repensar a forma como vemos a
actividade física e anular o sedentarismo que tão prejudicial à saúde.
(Fonte: Público, 06-04)

Os edifícios públicos portugueses dos anos
da crise vão à Bienal de Veneza
Portugal estará representado na Bienal de
Veneza com 12 edifícios públicos criados por arquitectos portugueses de várias gerações. O projecto
denomina-se «Public Without Rhetoric» e a ideia surgiu como uma resposta «à retórica que se instituiu
nos últimos dez anos». As obras a apresentar no
Palazzo Giustian Lolin, entre outras são: centro de
Artes Contemporâneas, na Ribeira Grande, de João
Mendes Ribeiro; Biblioteca Pública e o arquivo regional de Angra do Heroísmo, de Inês Lobo; Centro de
Visitantes da Gruta das Torres, no Picodo atelier
SAMI; a estação do metro Município, em Nápoles, de
Álvaro Siza, Souto Moura e Tiago Figueiredo; Instituto de Inovação e Investigação em Saúde, Porto, da
Serôdio Furtado e associados; o Terminal de Cruzeiros de Lisboa, de de carrilho da Graça, entre outros.
Os curadores da exposição serão Nuno Brandão Costa
e Sérgio Mah.
(Fonte: Público, 10-04)

Sindicatos com IVA reduzido nos processos
laborais
O Secretário de Estado dos assuntos Fiscais
(SEAF), determinou, por despacho, que os advogados,
juristas e solicitadores que prestem serviços no
âmbito laboral a sindicatos fique sujeita à taxa reduzida de IVA, de 6%, como acontecia quando prestavam a mesma actividade a desempregados ou trabalhadores, no âmbito de processos judiciais de natureza laboral. Este não era o entendimento da Autoridade Tributária. O SEAF alerta que se aplica às
«organizações associativas que prossigam actividades
de natureza sindical (que) têm por objectivo defender os interesses dos seus associados, desempregados ou trabalhadores que assim optam por se organizar».
Fonte: Negócios, 10-04)

Dois terços das câmaras vão cobrar derrama às empresas
De entre as capitais de distrito, Bragança,
Castelo Branco e Portalegre, vão cobrar derrama às
empresas aí localizadas. As restantes, na sua maioria,
cobra a taxa normal de 1,5%. No entanto cerca de
metade admite isenções «nomeadamente para empresas com volumes de negócios mais baixos, que no ano
anterior não tenham ultrapassado os 150 mil euros».
Página 7

De entre as 308 câmaras do país, cerca de 65% decidiram não prescindir deste imposto, porque sendo
municipal, entra directamente nos cofres autárquicos.
(Fonte: Negócios, 11-04)

Descongelamento com impacto reduzido no
valor das reformas
Há trabalhadores que estão a adiar a aposentação para depois de receberem o valor relativamente ao descongelamento das progressões, isto é
daqui a dois anos. Desde o início do ano a CGA deferiu
3600 processos e, se se mantiver este ritmo, o ano
de 2018 encerrará com um mínimo equivalente a
2000. «Mas porque é que um descongelamento remuneratório que se traduz num aumento salarial mensal
na ordem dos 200 euros quase de esfuma no cálculo
da pensão? Maria Helena Rodrigues, presidente do
STE lembra que «desde 2006 que uma parte é calculada com base na média do que se ganhou entre aquele
ano e o da reforma». «Os tempos em que a reforma
correspondia a uma percentagem do último salário já
acabaram há muito», o que parece é que as pessoas
ainda não se adaptaram à nova realidade.
(Fonte: Diário de Notícias, 11-04)

Bebés ioiô. Natalidade teima em não descolar
O passado mês de Janeiro abriu a esperança,
o mês de Fevereiro retirou alguma mas o mês de Março deitou-a por terra. Em Janeiro nasceram 7789,
mais 700 crianças do que no mês de Janeiro do ano
passado. Em Fevereiro nasceram mais 97 mas no mês
de Março nasceram menos 1192 do que há um ano. No
primeiro trimestre nasceram menos 371 do que no
trimestre do ano passado. Estes valores são indicativos mas se o ritmo se mantiver será francamente
negativo. Como é hábito, Lisboa, Porto, Braga e Setúbal foram os distritos que mais contribuíram para a
natalidade mas nem todos contribuíram da mesma
forma: em Lisboa e Braga houve um ligeiro aumento,
no Porto e Setúbal houve um pequeno decréscimo,
relativamente ao ano transacto. «na última comparação internacional, Portugal continua a estar na cauda
da Europa nesta matéria, a par de Chipre ou Polónia».
(Fonte: i, 11-04)

SNS não está «preparado» para
«aumento» de casos de cancro
Segundo Miguel Barbosa, presidente dos
Encontros da Primavera que reúne especialistas na
área de oncologia, o SNS não se está a preparar para
o aumento de doentes com cancro. «Há cada vez mais
novos casos diagnosticados e também está a aumentar o número de sobreviventes que estão a beneficiar
de medicação mais efectiva», o que cria uma enorme
pressão sobre os serviços. O tempo é escasso para
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falar com o doente e cuidador, há que voltar a centrar os cuidados na pessoa e não na doença. Doentes
que chegam a esperar várias semanas e até meses por
uma consulta e os médicos gastam cerca de dois terços da consulta «a preencher formulários no computador, uma informatização que traz benefícios com
mais informação, mas também está a criar barreiras».
(Fonte: Público 11-04)

Marcelo desafia o Egito a desenvolver
«valores queridos à Europa»
Marcelo Rebelo de Sousa sabe como ninguém
usar as palavras certas e na sua visita ao Egito escolheu-as com sabedoria. Não se referiu a democracia
directamente mas disse «É preciso mais educação,
mais qualidade e mais desenvolvimento económico,
social e político» e «desenvolvimento político significa
naturalmente maior articulação e passos na transição
para um regime que seja de consagração de valores
que são queridos à Europa».
(Fonte: Diário de Notícias, 12-04)

Portugueses vão ter 200 milhões para deixar de ter frio em casa
Os portugueses poderão candidatar-se ao
programa Casa Eficiente para fazerem obras
que considerem necessárias nas suas casas para a
tornarem mais eficientes. As intervenções «podem
incidir na envolvente construída dos edifícios
(paredes, coberturas, janelas, por exemplo) e nos
seus sistemas (sistemas de iluminação, ventilação,
produção de água quente sanitária, redes prediais,
dispositivos sanitários, sistemas de rega)». A verba
disponibilizada pelo Banco Europeu de Investimento
foi de 100 milhões, a que se juntam outro valor igual
disponibilizado por três bancos: a CGD com 60
milhões, o Millenium BCP e o Novo Banco com 20
milhões cada. A casa Eficiente «vai funcionar como
um balcão virtual onde qualquer um pode simular uma
candidatura». As obras ao abrigo deste Programa
poderão «incidir sobre um prédio inteiro ou fracções
autónomas existentes (incluindo as partes comuns
desses prédios, desde que tenham como uso a habitação colectiva ou unifamiliar». Este programa abrange
também a possibilidade de substituição de electrométricos mais eficientes, desde que a despesa não ultrapasse os «15% do montante de investimento total elegível da operação». O pedido de apoio para os projectos poderá ser feito junto das 3 entidades bancárias
aderentes.
(Fonte: Público, 13-04)

Portugal perdeu 10 mil licenciados
Portugal vê a meta comprometida de ter
40% de licenciados em 2020. No último ano perdeu 10
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mil licenciados, de acordo com o Eurostat. Entre
2002 e 2008 a percentagem foi sempre crescendo,
onde neste último ano atingiu os 21,6%. Em 2009 a
percentagem recuou para 21,3%, e a partir daqui não
mais parou de crescer até 2016. Em 2017 voltou a
recuar, pelo que compromete a meta estabelecida
para 2020, em que se pretendia atingir os 40% de
licenciados, entre os 30 e os 34 anos. «A redução do
número de alunos ocorre quando o número de alunos
que entram no ensino superior na 1ª fase é inferior ao
verificado em 2010: em 2017 entraram 44 914, em
2010 foram 45 592».
(Fonte: Correio, 16-4)

Directores municipais falham declarações obrigatórias ao TC
9 directores municipais de Lisboa, de
entre 11, que ocupam os lugares há pelo menos uma
década ou ainda não apresentaram, ou nunca a apresentaram a declaração de rendimentos ao Tribunal
Constitucional-TC. Dos 6 directores da Câmara do
Porto, «um não apresentou a declaração de rendimentos e outro não a entrega desde 2013». Estes altos
titulares de cargos públicos estão em incumprimento,
pois a lei «obriga a que a documentação chegue ao TC
no prazo de dois meses a contar do início de funções». Ora, as eleições foram em Outubro de 2017,
todos tomaram posse ou foram reconduzidos no cargo
nos meses seguintes, pelo que o tempo para cumprimento da lei há muito se esgotou.
(Fonte: Público, 16-04)

Função Pública já perdeu 11,8% e exige
aumentos acima da inflação
Aumentos para os trabalhadores da Administração
Pública? O tema foi trazido a lume pelo Bloco de
Esquerda e PCP e o PSD veio também defender «que
se há dinheiro para injectar na banca também terá de
haver para aumentar os funcionários públicos, pelo
menos em linha com a inflação». Aumentar os funcionários públicos custaria cerca de 300 milhões mas 25
vezes mais custou o apoio ao Novo Banco e à CGD. O
CDS considera que existem outras prioridades. António Costa veio dizer que em Abril é extemporâneo
discutir o assunto e a seu tempo olhará para o Orçamento de 2019. A ex- ministra das Finanças Manuela
Ferreira Leite não considera que a declaração de Rui
Rio não foi prematura, porque mesmo antes de ser
presidente do PSD já defendia o aumento de pensões
de acordo com a inflação. Maria Helena Rodrigues,
Presidente do STE afirmou que «Não podemos concordar com um aumento de salários apenas em linha
com a inflação. Se assim fosse continuaríamos a perder poder de compra». A perda efectiva dos salários
na administração Pública é de 12%, se tivermos em
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conta que o aumento da contribuição da ADSE e do
IRS entre 2009 e 2014.
(Fonte: Diário de Notícias, 17-04)

Viagens pagas duas vezes levam renúncia no Bloco e a interrogações do PSD
Estalou a polémica sobre a duplicação
de abanos para deslocações dos deputados dos Açores e da Madeira, «havendo situações de reembolsos
mesmo quando as viagens não são pagas» «A notícia
veio à luz do dia através do jornal Expresso. O deputado do Bloco de Esquerda apresentou a demissão e
pediu desculpa pela prática incorrecta e referiu que
entregaria o dinheiro a uma instituição de solidariedade social da Madeira. Nesta situação encontravamse, para além do deputado do Bloco de esquerda, Paulino Ascenção, pelo PS, o líder da bancada socialista,
Carlos César, Lara Martinho, João Azevedo Castro,
Luís Vilhena e Carlos Pereira. Pelo PSD o Paulo Neves.
Segundo os deputados do PSD «urge saber se esta
situação se confirma, se é regular e se a lei permite
mesmo a duplicação de apoios». Nesse sentido o líder
da bancada, Fernando Negrão enviou um pedido ao
presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, em que solicita um memorando onde se conclua
da legalidade ou não da situação denunciada pelo
Expresso.
(Fonte: Público, 17-04)

Antes da troika, aumentos na função
pública eram uma constante
Entre 1986, ano da entrada de Portugal na
Comunidade Europeia e 2009, os trabalhadores da
Administração Pública tiveram aumentos salariais.
Com a entrada da troika o circuito inverteu-se, tendo
até sido alvo de cortes. Pergunta-se então: haverá
este ano aumento salariais? O Bloco de Esquerda e o
PCP foram os primeiros a reivindicar aumentos salariais. O PSD vem também defender o mesmo alegando
que se houve 300 milhões de euros para apoiar o
Novo banco e a CGD também de haver para aumentar
a administração pública. António Costa não se compromete e remete para o Orçamento de 2019, afirmando que ainda é prematura a discussão. Os funcionários públicos até 2009 foram tendo aumentos que
compensassem a subida de preços. Em 2003 e 2004
com Manuela Ferreira Leite à frente do Ministério da
Finanças, só houve aumentos para os salários reduzidos. O maior aumento foi na era Cavaco, em 1986 com
uma actualização de 16,4%, que se ficou acima da
inflação. O gano foi de 3,8 pontos percentuais. «Em
2009, com José Sócrates no poder, o aumento de
2,9% acabou por se traduzir num ganho de 3,7% porque a taxa da inflação foi negativa». Com a entrada
no ano de 2010 os funcionários públicos não só perdePágina 9

ram tudo o que conquistaram, como foram alvo de
cortes no salário, nas ajudas de custo, nas horas
extraordinárias, aumentos dos descontos e impostos,
proibição de aumentos remuneratórios, congelamento
das progressões e promoções, prémios de avaliação
de desempenho. Os mais atingidos foram os mais qualificados. «Helena Rodrigues, presidente do STE afirma que a expectativa dos trabalhadores da função
pública e do privado é que o crescimento da economia
tenha tradução nos salários».
(Fonte: Público, 17-04)

Única instrutora na aviação civil do Dubai
é portuguesa
Sandra Lira, nascida na África do Sul,
filha de pais madeirenses, chegada à Pérola do Atlântico aos 8 anos, aí estudou e se licenciou em matemática.
Em Lisboa especializou-se na sua área e estudou na
Aerocondor. O convite para o Dubai veio da acumulação
de funções que exercia na escola G.Air e na base do
Dubai. Sandra Lira é reconhecida pela General Civil
Aviation Authority (autoridade aeronáutica dos Estados
Unidos) e lecciona várias cadeiras a alunos de diversas
nacionalidades como árabes, iraquianos, libaneses, turcos, americanos e indianos. Aqui sente que a sua carreira deu um salto mas o pensamento desta portuguesa
continua na ilha da Madeira, onde pensa comprar uma
casa e envelhecer, onde estão, como diz «as pessoas
que amamos, onde dizem piadas que só os madeirenses
percebem. Não é substituível».
(Fonte: Diário de Notícias, 30-04)

Clientes vão ter código para facilitar
transferência de número entre operadoras
Os consumidores vão poder agora tratar da
portabilidade do seu telefone fixo ou móvel, através
de um código (CVP) que as empresas de telecomunicações irão disponibilizar. A Anacom alterou as regras,
devido aos pedidos rejeitados pelas empresas, que em
2017 atingiram 209 mil, que obrigaram os consumidores a fazer mais do que uma tentativa para obterem a
portabilidade dos números de telefone. Com este
código deixará de haver justificação para a rejeição
devido à assinatura que não estava conforme no formulário, a apresentação do cartão de cidadão ou até o
preenchimento incorrecto do formulário. Outra alteração é ainda a eliminação da mensagem que avisa o
consumidor que está a ligar para um número de outra
operadora (quando portado), a não ser por indicação
expressa do consumidor. A Anacom justifica esta
decisão por o preço das chamadas ser igual em todos
as redes, tornando-se o aviso desnecessário, por não
haver custo acrescido para o consumidor. Estas alterações estarão disponíveis, espera-se, num prazo de 3
meses.
(Fonte: Público, 30-04)
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LEGISLAÇÃO - ABRIL 2018
Resolução da Assembleia da República n.º 88/2018 Diário da República n.º 66/2018, Série I de 2018-0404114972979
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Recomenda ao Governo medidas para a promoção do
envelhecimento com direitos
Resolução da Assembleia da República n.º 90/2018 Diário da República n.º 67/2018, Série I de 2018-0405114977198
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Recomenda ao Governo que tome medidas para garantir
que as faltas ao trabalho dadas pelos acompanhantes de
grávidas nas deslocações interilhas dos Açores sejam
consideradas justificadas
Resolução da Assembleia da República n.º 91/2018 Diário da República n.º 67/2018, Série I de 2018-0405114977199
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Recomenda ao Governo que crie uma estrutura com vista
à promoção e proteção dos direitos das pessoas idosas
Resolução da Assembleia da República n.º 93/2018 Diário da República n.º 68/2018, Série I de 2018-0406114988985
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Recomenda ao Governo o reforço da fiscalização aos
lares de idosos para garantir a dignidade dos utentes
Resolução da Assembleia da República n.º 95/2018 Diário da República n.º 68/2018, Série I de 2018-0406114988987
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Recomenda ao Governo a avaliação do cumprimento do
direito dos utentes ao acompanhamento nas instituições
do Serviço Nacional de Saúde
Resolução da Assembleia da República n.º 96/2018 Diário da República n.º 68/2018, Série I de 2018-0406114988988
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Recomenda ao Governo a efetiva aplicação da Lei n.º
57/2017, de 19 de julho, a todos os bolseiros de gestão
de ciência e tecnologia
Resolução da Assembleia da República n.º 102/2018 Diário da República n.º 70/2018, Série I de 2018-0410115017485
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Recomenda ao Governo a avaliação do impacto e da
origem dos microplásticos no ambiente e na comida
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Recomenda ao Governo a rápida conclusão do processo
de revisão do calendário fiscal de entrega das diferentes
declarações tributárias
Resolução da Assembleia da República n.º 109/2018 Diário da República n.º 74/2018, Série I de 2018-0416115110411
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
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Recomenda ao Governo o reforço dos meios de apoio
aos cidadãos portugueses que regressem ao País
Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2018 - Diário
da República n.º 79/2018, Série I de 2018-0423115160088
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova a minuta do aditamento ao contrato entre o
Estado Português e a SIRESP - Gestão de Redes
Digitais de Segurança e Emergência, S. A.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/2018 - Diário
da República n.º 82/2018, Série I de 2018-0427115191272
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova a Estratégia Nacional e o respetivo Plano de Ação
de Combate ao Desperdício Alimentar
Lei Orgânica n.º 1/2018 - Diário da República n.º 77/2018,
Série I de 2018-04-19115138846
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Oitava alteração à Lei n.º 28/82, de 15 de novembro (Lei
da Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal
Constitucional), segunda alteração à Lei Orgânica n.º
2/2003, de 22 de agosto (Lei dos Partidos Políticos),
sétima alteração à Lei n.º 19/2003, de 20 de junho (Lei do
Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas
Eleitorais), e primeira alteração à Lei Orgânica n.º 2/2005,
de 10 de janeiro (Lei de Organização e Funcionamento
da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos)
Decreto-Lei n.º 23/2018 - Diário da República n.º
70/2018, Série I de 2018-04-10115017488
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA
SOCIAL
Altera a forma de distribuição dos resultados líquidos dos
jogos sociais explorados pela Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa
Decreto-Lei n.º 26/2018 - Diário da República n.º
80/2018, Série I de 2018-04-24115172415
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera o regime jurídico dos medicamentos de uso
humano, transpondo a Diretiva (UE) 2017/1572
Portaria n.º 97/2018 - Diário da República n.º 69/2018,
Série I de 2018-04-09115006162
SAÚDE
Primeira alteração à Portaria n.º 1429/2007, de 2 de
novembro, que define os serviços farmacêuticos que
podem ser prestados pelas farmácias
Portaria n.º 118/2018 - Diário da República n.º 83/2018,
Série I de 2018-04-30115200308
AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO
RURAL
Estabelece o regime da operação 3.1.2, «Investimento de
jovens agricultores na exploração agrícola», integrada na
ação 3.1, «Jovens agricultores», da medida 3,
«Valorização da produção agrícola», do Programa de
Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente
designado por PDR 2020

INFOQUADROS

Tem dúvidas sobre a
sua situação laboral?
O jurista responde . . .

AUTOFORMAÇÃO
A formação custeada pelo próprio- autoformação, a que se refere o artigo 16º do Decreto-lei nº 86
-A/2016 de 29 de Dezembro, estabelece um crédito de 100 horas por ano civil, podendo, quando tal
se justifique, em função da especial relevância para as actividades inerentes ao posto de trabalho,
a apreciar pelo dirigente máximo do órgão ou serviço, ser ultrapassado até ao limite da carga
horária prevista para a formação profissional que o trabalhador pretende realizar.
O pedido de autorização para a autoformação, a realizar durante o período laboral, deve ser ao
dirigente máximo do órgão ou serviço, devidamente fundamentado e com indicação da data de início,
do local de realização, natureza e programa, duração e, quando aplicável, a entidade formadora.
O pedido de autoformação apresentado por trabalhador que não tenha sido contemplado no plano de
formação ou acções de formação do órgão ou serviço só pode ser indeferido com fundamento no
prejuízo do normal funcionamento do serviço. Neste caso, o pedido não pode ser indeferido mais do
que duas vezes consecutivas.
No final da acção de formação, o trabalhador a quem for concedida a autorização para autoformação deve apresentar junto do órgão ou serviço relatório e, quando aplicável, o respectivo certificado de formação.
O não cumprimento do previsto no número anterior impede a concessão de autorização para
formação no ano em curso e no seguinte.

CUMULAÇÃO DE FÉRIAS
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.
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CULTURA E LAZER
DIÁRIO DA GRANDE GUERRA
SINDICATO DOS
QUADROS TÉCNICOS DO
ESTADO E ENTIDADES
COM FINS PÚBLICOS

Fonte: https://mail.google.com/mail/u/0/#label/BN/1632172bfdf7cbb6
MUSEU NACIONAL DO TEATRO
E DA DANÇA
Entrada livre: todos os
domingos das 14h00 para
residentes
Horário :terça a domingo : das
10.00 às 18.00h
Encerrado : 1 de janeiro,
Domingo de Páscoa, 1 de maio, 13
de junho e 25 de dezembro
Bilheteira: Museu Nacional do
Teatro e da Dança 4,00 €
(Não dá acesso ao Parque do
Monteiro-Mor)

Fonte: http://www.museudoteatroedanca.gov.pt/pt-PT/InfoUteis/ContentDetail.aspx?id=82

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
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