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que a rainha, com a morte do Faraó, assumiu o 
comando como regente enquanto o filho mais velho 
atingia a idade para governar. São conhecidas 
mulheres influentes e que governaram como faraós, 
como foi o caso de Hatshepsut e de Cleópatra. 
A civilização espartana era fortemente militarizada, 
pelo que a mulher tinha um papel de destaque, 
porque a ela lhe cabia gerar grandes guerreiros 
para alimentar o exército. Em Esparta era comum 
encontrar mulheres que se dedicavam ao desporto e 
à participação em reuniões públicas, ligadas a vida 
política espartana. Herdavam e podiam ainda 
exercer a actividade comercial.  
Em Creta e Micenas, as mulheres eram veneradas 
pela sociedade em que viviam, a elas pertencia a 
continuidade da vida e, por essa razão, tinham a 
possibilidade de escolher os seus parceiros. Nestas 
sociedades possuíam praticamente os mesmos 
direitos que os homens, comparativamente com a 
maior parte dos povos do Mar Mediterrâneo, Europa 
e Médio Oriente. 
Convém referir também Hipática, nascida na 
Alexandria, que foi uma brilhante astrónoma, 
matemática e filósofa, tendo superado o seu pai 
Theon, também famoso astrónomo, matemático e 
filósofo. Hipática foi na sua adolescência estudar 
para Atenas com o objectivo de concluir os estudos 
na academia Neoplatónica, chegou a directora da 
Academia de Alexandria. 
Na sociedade ateniense acontecia o contrário, 
apesar de lhes ser atribuída a paternidade da 
democracia, a participação da mulher na vida cívica 
era praticamente nula. No entanto, a imagem da 
mulher grega nas Artes era diferente. Na literatura 
as mulheres foram retratadas de forma lendária 
como é o caso das belas mulheres, representadas 
nos poemas atribuídos ao poeta Homero (séc. VIII 
A.C.), Ilíada e Odisseia.  
Segundo o relato do poema Ilíada, um dos factos 
que desencadeou a guerra entre gregos e troianos 
foi o rapto da encantadora e bela Helena, por Páris, 
filho de Príamo, rei de Tróia. Então, Menelau, 

Ao longo da História a mulher teve sempre um papel 
fundamental na sociedade, umas vezes mais ligado à 
vida doméstica e agrícola e noutras mais ligado ao 
poder fosse ele divino ou terreno. Na verdade, a 
diversidade existe, a história dos direitos e das 
funções desempenhadas pelo Homem e pela Mulher 
não foram sempre iguais. O estatuto feminino foi 
sendo socialmente construído, de acordo com o 
contexto social, cultural, religioso e geopolítico em 
que se integrava. São muitos os exemplos que 
através das civilizações a mulher encarnou papeis 
relevantes como mãe, como rainha ou como 
sacerdotisa. 
As primeiras notícias que nos chegaram recuam à 
Pré-História, onde cabia à mulher uma das tarefas 
mais importantes: a continuidade da espécie. É 
famosa a imagem que chegou até nós com um forte 
cariz simbólico, onde os sinais de maternidade estão 
bem visíveis. Esta imagem representa a Mulher e 
não uma mulher, estamos a referir-nos à famosa 
Vénus de Willendorf.  
Foi no período Neolítico que a humanidade iniciou a 
sedentarização e a prática da agricultura. Diversos 
teóricos concordam em atribuir a invenção da 
agricultura às mulheres, porque a actividade de 
recolectoras levou-as a adquirirem um conhecimento 
dos vegetais, das flores e dos frutos e puderam 
aprender, pela observação contínua e pela 
experiência directa, o processo de sementeira e 
germinação do mundo natural. Rapidamente 
passaram à fase da reprodução intencional. 
Temos notícia de que na antiga Suméria as mulheres 
são mencionadas no código de Lipit-Ishtar (1860 
A.C.),como proprietárias e herdeiras. Aqui também 
são referidas as penas que recaíam sobre um 
homem livre «awilum» que agredisse uma mulher 
grávida e essa abortasse, fosse ela livre ou escrava. 
No antigo Egipto a mulher exercia um papel de vital 
importância e tinha praticamente os mesmos 
direitos que os homens, o que não ocorria em outras 
civilizações da mesma época. Apesar de o trono ser 
por direito do filho mais velho, tempos houve em 
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ligadas essencialmente aos espaços 
literários, criaram espaços de debate 
onde se discutia já a Condição Feminina e 
os lugares que lhe estavam associados na 
esfera pública e na esfera privada. É de 
referir que a palavra cidadão significava 
homem burguês, proprietário e chefe de 
família. Um século depois estas mulheres 
começaram por questionar a ordem 
patriarcal e a discriminação sexual. A 
partir daí rapidamente passaram a 
reclamar a sua emancipação económica e 
política. 
Em Portugal nos finais do séc. XIX seguia
-se atentamente as ideias feministas e 
reflectia-se sobre esta problemática. 
Apenas em 1909 nasce a Liga Republicana 
das Mulheres Portuguesas, a primeira 
organização que em Portugal procurou 
conciliar a intervenção política com as 
reivindicações.  
Os homens têm sido os detentores do 
poder e, por essa razão, os fazedores de 
leis que têm impedido a emancipação das 
mulheres. Em Portugal, o adultério era 
visto de forma diferente se cometido por 

um homem ou por uma mulher. Com a implantação da 
República em 1910, assistiu-se a uma alargada 
produção legislativa que veio alterar a situação 
jurídica da mulher portuguesa. O crime de adultério 
só passou a ter o mesmo peso, através de um 
Decreto de 3 de Novembro de 1910, conhecido por 
Lei do Divórcio. Este Decreto admitiu o divórcio 
pela primeira vez em Portugal e reconheceu a 
igualdade de tratamento tanto nas causas do 
divórcio como nos direitos sobre os filhos.  
A Constituição de 1911 veio responder a grande 
parte das reivindicações femininas como a igualdade 
cívica dos sexos, Lei do divórcio, Leis de família e 
Leis laborais que dão acesso à mulher ao exercício 
de algumas funções públicas como Notária ou 
Conservadora do Registo Civil e do Registo Predial. 
No entanto, fica por concretizar o alargamento de 
participação eleitoral por via do sufrágio universal 
que tanto havia mobilizado as mulheres da burguesia 
urbana.  
A Lei eleitoral de 11 de Março de 1911 reconhecia o 

esposo de Helena e rei de Esparta, tentou 
resgatar Helena conquistando, assim, a 
cidadela de Tróia. 
Na Odisseia, a personagem de Penélope 
surgia como a esposa fiel ao marido 
Ulisses, rei de Ítaca, que partiu à 
conquista de Tróia. Penélope aguardou 
pacientemente o regresso do marido por 
vinte anos. Durante este período resistiu 
aos seus pretendentes, até que Ulisses 
regressasse a Ítaca.  
Assim, as mulheres desempenhavam um 
papel de suma importância para as relações 
de poder entre os reinos gregos, pois os 
laços matrimoniais consolidavam ou 
destruíam alianças políticas. O mesmo 
aconteceu em outras monarquias. 
As mulheres foram responsáveis por parir, 
cuidar da casa, dos pais, do marido e dos 
filhos, trabalharem os campos, tratarem 
dos animais domésticos, fiarem, 
tricotarem, tecerem, costurarem e 
cozinharem, assumirem todas as funções 
quando os maridos partiam para a guerra 
ou emigravam. Elas foram as obreiras 
invisíveis de uma sociedade que lhes 
teimava em não reconhecer o direito à educação, à 
cultura, ao exercício da política e à autonomia. 
Durante séculos foi negado à mulher o direito à 
educação, dizia-se, por falta de capacidade de 
aprendizagem, chegou até a afirmar-se que se as 
mulheres estudassem ficariam inférteis e tudo sem 
qualquer fundamento científico. Apesar de tantos 
contratempos as mulheres não desistiram e 
arranjaram forma de ultrapassar todos os entraves. 
Muitas delas foram dotadas escritoras mas sob a 
capa de tradutoras ou então ingressavam nos 
conventos para se dedicarem à escrita. 
Desde sempre as mulheres se questionaram sobre o 
seu lugar na sociedade e na relação de poderes. São 
conhecidas as percussoras do feminismo como a 
inglesa Mary Woolstonecraft, escritora da obra 
«Reivindication of the Rights of Women» e da 
francesa Olympe de Gouges, decapitada pela sua 
reivindicação dos direitos das mulheres no tempo da 
Revolução Francesa. Estas mulheres, contemporâ-
neas da constituição de grupos de burguesas, 
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princípio de intervenção das mulheres nos actos 
eleitorais desde que sejam «chefes de família».   
No ano seguinte, através do Decreto nº 
19694/1931, de 5 de Maio, pela primeira vez na 
história política do País, as mulheres são 
consideradas entre os cidadãos eleitores para as 
Juntas de Freguesia. Podiam votar as mulheres 
«chefes de família», viúvas, separadas judicialmen-
te e tendo família a seu cargo, casadas com os 
maridos ausentes nas Colónias ou no estrangeiro ou 
que tivessem curso secundário ou superior 
comprovado pelo respectivo diploma. Apesar de este 
Decreto ser um avanço para as mulheres 
portuguesas, o mesmo não deixava de ser 
discriminatório para as mulheres casadas que 
vivessem com o cônjuge, para as solteiras e para 
todas as mulheres que não tivessem curso 
secundário ou superior.  
Portugal teimava em não reconhecer na plenitude do 
voto feminino, ao contrário da maioria dos países 
ocidentais. Esta reivindicação continuará a ser 
exigida pelo Conselho Nacional das Mulheres 
Portuguesas. 
A Europa está prestes a entrar em guerra, as 
mulheres têm agora outra prioridade - a 
sobrevivência. Elas vão ocupar-se da fabricação de 
fardamentos e outros artefactos de guerra e até 
ocupar lugares deixados vagos pelos homens que 
partem para o conflito. 
Apesar de Portugal não ter participado na II 
Guerra Mundial e ter declarado a sua neutralidade 
em 1939, não há avanços legislativos no que diz 
respeito à condição feminina. Apenas um ano após o 
fim da Guerra, através da Lei nº 2015/1946, de 28 
de Maio, é que as mulheres passam a poder votar 
para a Assembleia Nacional e para o Presidente da 
República. Refere o nº 3 do artº 1º. «Os cidadãos 
portugueses do sexo feminino, maiores ou 
emancipados, com as seguintes habilitações 
mínimas: a) Curso geral dos liceus; b) Curso do 
magistério primário; c) Curso das escolas de belas-
artes; d) Cursos do Conservatório Nacional ou do 
Conservatório de Música do Porto; e) Cursos dos 
institutos industriais e comerciais». 
E no nº 4 «Os cidadãos portugueses do sexo 
feminino, maiores ou emancipados, que, sendo 
chefes de família (…)» E «Os cidadãos portugueses 

direito de voto «aos cidadãos  portugueses com 
mais de 21 anos, que soubessem ler e escrever e 
fossem chefes de família». As eleições para a 
Constituinte realizaram-se a 28 de Março de 1911.  
Carolina Beatriz Ângelo, médica cirurgiã, viúva, 
responsável pelo sustento dos seus filhos, viu nesta 
Lei uma oportunidade e dirigiu um requerimento ao 
presidente da comissão recenseadora do 2º bairro 
de Lisboa, onde requeria que o seu nome fosse 
incluído no «novo recenseamento eleitoral». Carolina 
Beatriz Ângelo torna-se, assim,  a primeira mulher a 
exercer o direito de voto. No ano seguinte será 
efectuada uma alteração à lei para que este acto 
não fosse repetido. 
Em Março de 1914 é criado o Conselho Nacional de 
Mulheres Portuguesas, encabeçado pela 
ginecologista Adelaide Cabete. De entre as 
mulheres que criaram este Conselho, para além de 
Adelaide Cabete, são referência: Virgínia Castro 
Almeida, escritora; Ana de Castro Osório, 
escritora; Aurora de Castro Gouveia, advogada e 
notária. O objectivo era a defesa da situação de 
todas as mulheres e especialmente das mulheres 
operárias. 
Só em 1918, pelo Decreto nº 4876, de 17 de Julho, 
foi autorizado às mulheres o exercício da advocacia. 
A Lei nº 2137, de 26 de Dezembro de 1968, veio 
proclamar a igualdade de direitos políticos do 
homem e da mulher, «seja qual for o seu estado 
civil», mas em relação às eleições locais, apenas «os 
chefes de família» podiam ser eleitores das Juntas 
de Freguesia. Do mesmo modo, a alteração, em 1971, 
da Constituição de 1933 relativamente ao princípio 
da igualdade, conservou a expressão «salvas, quanto 
à mulher, as diferenças resultantes da sua 
natureza», mas omitindo «o bem da família». 
Avizinham-se tempos pouco promissores e até de 
regressão legislativa no diz respeito às Mulheres. 
Em 28 de Maio de 1926, é instaurada a ditadura 
militar que nos levará ao Estado Novo. A construção 
da nova ordem e a sua institucionalização definitiva 
a partir de 1933 assentou na negação dos princípios 
democráticos e do pluralismo partidário.  
Em 1930, são publicadas na imprensa bases para a 
reforma administrativa, que definem a composição 
do eleitorado para as eleições das Juntas de 
Freguesia e das Câmaras Municipais e contemplam o 
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da República Portuguesa que no n.º 2, do art. 48.º 
estipulava que «O sufrágio é universal, igual e 
secreto e reconhecido a todos os cidadãos 
maiores de 18 anos, ressalvadas as incapacidades 
da lei geral, e o seu exercício é pessoal e 
constitui um dever cívico».  
Com a publicação da Lei n.º 69/78, de 3 de 
Novembro – Lei de Recenseamento Eleitoral, 
ficou, por fim, eliminada toda e qualquer 
discriminação, uma vezque englobava, não só o 
sufrágio para a Assembleia da República como 
para todas as eleições. Observava o artº 1º «O 
recenseamento eleitoral é oficioso, obrigatório e 
único para todas as eleições por sufrágio directo 
e universal» 
É de vincar que a violação dentro do casamento ou 
o exercício de um direito conjugal só terminou 
com a entrada em vigor do novo Código Penal, Lei 
400/82.  
A Lei Constitucional nº 1/97, de 20 de Setembro, 
procedeu à 4ª revisão da Constituição, passando a 
alínea h) do art. 9º. a incluir nas tarefas 
fundamentais do Estado a promoção da igualdade 
entre homens e mulheres e estabelecendo o art. 
109º. que a Lei deve «promover a igualdade no 
exercício dos direitos cívicos e políticos e a não 
discriminação em função do sexo no acesso a 
cargos políticos».  
Ao longo dos séculos, as mulheres têm transposto 
barreiras físicas, culturais e intelectuais mas os 
avanços em nada têm sido equivalentes ao seu 
esforço. É impensável que, ainda hoje, as 
mulheres estejam em minoria nos Governos, na 
Assembleia da República, na Comissão Europeia, 
nas Presidências de autarquias, nos Conselhos 
executivos das grandes empresas, nos cargos da 
Administração Pública, nos Sindicatos…, quando 
são elas que estão em maioria na sociedade, as 
detentoras de mais licenciaturas, mais mestrados 
e mais doutoramentos. São as mulheres que não 
querem exercer os cargos?! 
A natureza dotou a mulher de capacidades 
extraordinárias e ao longo dos tempos tem-nas 
vindo a aperfeiçoar. A natureza sabe o que faz.  
Assim escreveu o dramaturgo William Somerset 
Maugham «Somente a mulher sabe do que a 
mulher é capaz». 

do sexo feminino que, sendo casados, saibam ler e 
escrever português e paguem de contribuição 
predial, por bens próprios ou comuns, quantia não 
inferior a 200$». A desigualdade mantinha-se e o 
Conselho Nacional de Mulheres Portuguesas 
protesta junto do Governo. 
Estamos agora por volta do ano de 1947 e o 
Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, agora 
sob a presidência de Maria Lamas, cria comissões 
em todos os concelhos do país, começando a 
campanha das cinco sócias, que consistia em cada 
sócia procurar encontrar cinco novas sócias. O 
Conselho é de todas e para todas, sem distinção de 
classe, cultura, desde a operária à licenciada até a 
simples dona de casa.  
A 28 de Junho de 1947, o Conselho Nacional das 
Mulheres Portuguesas é suspenso e a sua sede é 
encerrada. Só vinte anos mais tarde, em 26 de 
Dezembro de 1968, será promulgada a Lei nº 2137 
que vem finalmente considerar eleitores todos os 
cidadãos portugueses, maiores ou emancipados, que 
saibam ler e escrever português e não estejam 
abrangidos por qualquer incapacidade prevista na 
Lei. No entanto, continuam se ser excluídos os 
cidadãos que não saibam ler e escrever e nunca 
tenham sido recenseados ao abrigo da Lei n.º 2015, 
de 28 de Maio de 1946. 
A mulher casada apenas pode transpor a fronteira 
sem autorização do marido, em 1969. 
Com a instauração da democracia, em 25 de Abril de 
1974, a igualdade de género progrediu significativa-
mente, em termos legislativos.  
A 25 de Abril de 1976 entrou em vigor a nova 
Constituição que estabeleceu a igualdade entre 
mulheres e homens em todos os domínios.  
Com a revisão do Código Civil pelo Decreto-Lei nº 
496/77, de 25 de Novembro deixa de haver 
poder marital; desaparece a figura de «chefe de 
família». Tanto o marido como a mulher podem, 
aquando do casamento, acrescentar ao seu nome 
até dois apelidos do outro; a mulher deixa de 
precisar de autorização do marido para ser 
comerciante; cada um dos cônjuges pode exercer 
qualquer profissão ou actividade sem o 
consentimento do outro, entre outros. 
As mulheres portuguesas terão de aguardar até 2 
de Abril de 1976 pela publicação da Constituição 
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fundamental. Lisboa está cheia de pessoas que por 
razões de saúde não podem sair de casa e vivem em 
situações sub-humanas». 
Podemos gostar ou não mas Marcelo é mesmo 
diferente. Não apenas pela sua intensa atividade mas 
também pela ausência de protocolo, em que se torna 
uma dor de cabeça para os seguranças e assessores. 
(Fonte: Diário de Notícias, 02-02) 

Progressões serão graduais ao longo de anos 
O Ministro das Finanças voltou a afirmar, 
ontem, que o descongelamento de 

carreiras na AP, só será possível em 2018, mas o 
impacto orçamental será plurianual, confirmando 
assim «a intenção de um levantamento gradual das 
progressões, e não de uma só vez». Os trabalhado-
res da Administração Pública têm vindo a acumular 
pontos que resultam da avaliação do desempenho. 
Há trabalhadores que desde o final de 2010 já 
possuíam os 10 pontos para a promoção obrigatória. 
No entanto, a partir do OE para 2011 as promoções 
vindo a ser sucessivamente interditadas. Os cortes, 
a desvalorização dos salários, a ausência de 
actualização de salários, a não progressão, entre 
outros, são agentes de desmotivação, pelo que o seu 
descongelamento é um ato de justiça. 
(Fonte: Negócios, 02-02) 

Obras em 200 escolas custarão o que 
Parque Escolar gastou só em 14  
Dentro em breve arrancarão as obras em 

200 escolas, que estão orçadas em 200 milhões de 
euros. O programa de recuperação das Escolas, 
lançado em 2007 pelo primeiro governo de José 
Sócrates, «cada intervenção rondou os 15 milhões 
de euros. Este valor baixa para um milhão na 
empreitada que será lançada agora». Estão ainda 
previstas intervenções em mais 300 escolas com 
educação pré-escolar e 1.º ciclo, cujos edifícios são 
da responsabilidade das câmaras». O valor destas 
intervenções está calculado em 120 milhões, sendo 
que 95 milhões são oriundos de fundo comunitário. 
Tiago Brandão Rodrigues afirmou «Tivemos 
oportunidade de tirar do papel o Portugal 2020 e 
contratualizar com muitos municípios para  que as 
obras realmente se façam». 
Salta à vista. O edificado escolar poderia hoje 
estar muito melhor se tivesse havido pensada no 

Governo chama PCP e BE para negociar 
integração de precários do Estado  
O governo vai reunir com o PCP e o BE. Em 

cima da mesa está a precariedade na Administração 
Pública e a forma de integração destes trabalhado-
res. Parece que o obstáculo que se intrometerá 
entre eles será o conceito de «precariedade». 
A precariedade no Estado não devia ser um 
problema, resolvê-la é sua obrigação: O que 
estranhamos é o facto de os deputados se 
substituírem aos sindicatos. 
 (Fonte: Público, 01-02) 

Programa Lojas com História finalmente 
aprovado (com avisos ao parlamento)  
Foi aprovado na Assembleia Municipal, dia 

31 de janeiro, o regulamento onde estão definidas 
as regras para que os espaços se possam candidatar 
a «lojas com história». O regulamento foi «elogiado 
pelos partidos de esquerda e só teve o voto contra 
do CDS». Foi também aprovado um fundo de 250 mil 
euros para subsidiar a preservação das lojas 
classificadas. Os partidos que aprovaram estas 
medidas referem que muitas lojas já fecharam 
devido à lei do arrendamento (NRAU) criada em 
20012 pela ministra Assunção Cristas. Duarte 
Cordeiro, vice-presidente da CML afirmou «temos 
consciência que isto é uma corrida contra o tempo». 
Por iniciativa do PS, está em discussão no 
Parlamento há já um ano um projeto-lei sobre este 
assunto. Espera-se que a aprovação de este 
regulamento seja «um sinal claro ao legislador». 
Voltar atrás, corrigir o que está menos bem não é 
problema, problema é não querermos ver o que está mal. 
(Fonte: Público, 01-02) 

Marcelo distribui conversa e beijos em 
visitas a idosos  
O Presidente da República, acompanhado 

de técnicas da associação mais proximidade Melhor 
Vida (AMPVM), tomou a iniciativa de visitar idosos 
doentes e sozinhos na baixa e Mouraria, em Lisboa, 
a fim de chamar a atenção para os casos de 
isolamento. Marcelo, o presidente dos afetos, foi 
recebido entusiasticamente e ainda teve tempo para 
comprar castanhas no Rossio e tirar umas selfies 
com os jovens. Nos intervalos ainda teve tempo para 
dizer «O apoio domiciliário é de uma importância 

Visto na Imprensa - Fevereiro de 2017 
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investimento. No entanto e, apesar de o presidente 
ser eleito pelo poder Local, presta contas ao poder 
Central, o que é um fator de descontentamento. 
(Fonte: Diário de Notícias, 03-02) 

Cegos vão ter boletins de voto em braille 
Os cidadãos cegos irão poder votar sem 
precisarem de mandatário. «O Governo 

propõe que além dos boletins, cada mesa de voto 
passe a ter um mínimo de duas matrizes. A matriz 
tem um recorte no espaço onde o eleitor pode 
assinalar a cruz que expressa a opção de voto e é, 
depois, devolvida. Será possível votar para as 
eleições legislativas e presidenciais. 
Exercer o direito de votar sem o apoio de um 
mandatário é uma excelente iniciativa. Medidas 
inclusivas precisam-se! 
(Fonte: Negócios, 06-02) 

Miopia aumenta nos jovens e a culpa é 
da falta de sol e dos computadores 
A miopia está a transformar-se num 

problema de saúde pública. Cerca de 2,5 milhões de 
portugueses sofrem de miopia. Um estudo realizado 
na Universidade do Minho chegou à conclusão de que 
em 12 anos, entre 2002 e 2014, houve um aumento da 
prevalência da miopia de 23% para 42%. Outros 
estudos internacionais provam que há um crescimento 
vertiginoso da miopia. Os países asiáticos é aquele que 
apresenta a maior percentagem de miopia que se situa 
entre os 90% e os 95%. Um estudo inglês conclui que 
54% das pessoas com mais de 40 anos têm erros de 
refracção, quando na década de 60 apenas 105 
sofriam de miopia. A previsão é que a miopia em 
Portugal continue a aumentar. 
As causas apontadas para este problema de saúde é «o 
excesso de trabalho em visão de perto» nomeadamen-
te a ler, ao computador, tablet e telemóvel e, ainda a 
ausência de actividades ao ar livre. 
(Diário de Notícias, 09-02) 

Centro de competência jurídica para 
optimizar o Estado 
O Sr. Primeiro-Ministro, no debate quinzenal, 

anunciou «o primeiro centro de competências a criar será 
na área dos serviços jurídicos, até ao fim do mês de 
Março». A ideia a tornar o Estado mais autónomo como já 
em tempos o foi. Isto é, o Estado dispensar a 
externalização de estudos jurídicos, de forma a diminuir 
os custos e produza uma legislação mais uniforme. 
(Público de Notícias, 14-02) 

interesse do País. 
(Fonte: Público, 02-02) 

Autarquias. Novas competências só com 
autonomia para contratar 
A Associação nacional de Municípios 

Portugueses – ANMP, deu o seu parecer sobre a 
proposta do Governo para a transferência de 
competências do poder Central para o poder Local. 
Os autarcas não estão satisfeitos com «a garantia 
do governo de que serão transferidos os meios 
necessários e suficientes». Apesar de se 
encontrarem disponíveis para receber trabalhado-
res da administração Central, querem também «a 
recuperação da liberdade de contratação de 
pessoal», exigência já antiga. Refere ainda o 
parecer que «para desempenhar novas funções 
precisam de novos especialistas, de novos 
profissionais, e [observam] os que estão quer na 
administração pública central quer na local estão 
envelhecidos». A proposta de lei do Governo remete 
para futuros diplomas sectoriais a concretização 
das medidas, bem como a transferência de recursos 
humanos e financeiros, o que não agrada aos 
autarcas. Pretendem também ver alterada a Lei das 
Finanças Locais, para que as transferências não 
sejam casuísticas em cada Orçamento de Estado. 
No entanto, o Governo estabelece que para o 
«período de 2018 a 2021 serão previstas normas 
específicas no Orçamento do Estado sobre o 
financiamento das novas competências a 
descentralizar». 
As matérias a transferir contam o Ensino (pré-
escolar, básico e secundário, incluindo o ensino 
profissional); A Ação Social, em que serão atribuídas 
prestações pecuniárias em situações de emergência 
social; A Saúde- construção e manutenção das 
estruturas de cuidados de saúde primários, gestão d 
de pessoal (assistentes técnicos, limpeza e segurança; 
A habitação- transferência do parque habitacional 
administração direta e indirecta); Património- gestão 
do património imobiliário devoluto, pertença da 
administração central direta e indireta; Transportes, 
Cultura, áreas portuárias e marítimas, de entre 
outras. Foi também motivo de análise as Comissões de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional –CCDR, que 
passarão a ter um presidente eleito pelas câmaras e 
assembleias municipais da região. Às CCDR caberá a 
aplicação dos fundos europeus estruturais e de 
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LEGISLAÇÃO - ATÉ 23 FEVEREIRO 
de 2017-02-07106415090 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a defesa e valorização da 
escola pública 

Resolução da Assembleia da República n.º 
15/2017 - Diário da República n.º 27/2017, Série I 
de 2017-02-07106415091 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que melhore o acesso aos 
cursos do Ensino de Português no Estrangeiro e 
promova a sua qualidade pedagógica 

Resolução da Assembleia da República n.º 
16/2017 - Diário da República n.º 28/2017, Série I 
de 2017-02-08106415320 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo uma política ativa, eficaz e 
global de defesa e projeção da Língua Portuguesa 

Resolução da Assembleia da República n.º 
17/2017 - Diário da República n.º 28/2017, Série I 
de 2017-02-08106415321 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo medidas para a internacio-
nalização da Língua Portuguesa e o desenvolvimen-
to da rede do Ensino Português no Estrangeiro 

Resolução da Assembleia da República n.º 
18/2017 - Diário da República n.º 30/2017, Série I 
de 2017-02-10106434232 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que garanta o fim da 
poluição e a descontaminação dos solos e aquíferos 
contaminados por derrames de hidrocarbonetos 
resultantes da presença militar norte-americana na 
Base das Lajes 

Resolução da Assembleia da República n.º 
19/2017 - Diário da República n.º 31/2017, Série I 
de 2017-02-13106434267 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que promova um amplo 
debate sobre o impacto do Acordo Económico e 
Comercial Global 

Resolução da Assembleia da República n.º 
24/2017 - Diário da República n.º 34/2017, Série I 
de 2017-02-16106471882 

Decreto do Presidente da República n.º 14/2017 - 
Diário da República n.º 34/2017, Série I de 2017-
02-16106471880 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Ratifica o Protocolo Adicional à Convenção sobre os 
Direitos Humanos e a Biomedicina, relativo à 
Transplantação de Órgãos e Tecidos de Origem 
Humana, aberto à assinatura em Estrasburgo, em 
24 de janeiro de 2002 

Decreto do Presidente da República n.º 19/2017 - 
Diário da República n.º 36/2017, Série I de 2017-
02-20106476967 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Ratifica o Protocolo Adicional à Convenção sobre os 
Direitos Humanos e a Biomedicina, Relativo à 
Investigação Biomédica, aberto à assinatura em 
Estrasburgo, em 25 de janeiro de 2005 

RESOLUÇÕES 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2017 
- Diário da República n.º 23/2017, Série I de 2017-
02-01106380300 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova a minuta de renovação do contrato de 
concessão, em exclusivo, do exercício da atividade 
de recuperação ambiental das áreas mineiras 
degradadas, autorizada pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 81/2015, de 21 de 
Setembro 

Resolução da Assembleia da República n.º 
12/2017 - Diário da República n.º 26/2017, Série I 
de 2017-02-06106401318 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a regularização dos falsos 
recibos verdes e outras modalidades de trabalho 
precário existentes no Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, I. P. 

Resolução da Assembleia da República n.º 
13/2017 - Diário da República n.º 26/2017, Série I 
de 2017-02-06106401319 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo medidas de combate ao 
desperdício alimentar 

Resolução da Assembleia da República n.º 
14/2017 - Diário da República n.º 27/2017, Série I 
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Transforma a Universidade Nova de Lisboa numa 
fundação pública com regime de direito privado e 
aprova os respetivos Estatutos 

Decreto-Lei n.º 22/2017 - Diário da República n.º 
38/2017, Série I de 2017-02-22106509196 

CULTURA 

Procede à criação do Incentivo Fiscal à Produção 
Cinematográfica, no uso da autorização legislativa 
concedida pelo artigo 183.º da Lei n.º 7-A/2016, de 
30 de março 

Decreto Regulamentar n.º 1/2017 - Diário da 
República n.º 41/2017, Série I de 2017-02-
27106522766 

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 

Fixa as remunerações dos trabalhadores recrutados 
para exercer funções nos serviços periféricos 
externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
no Panamá, no Cazaquistão e na Guiné Equatorial 

PORTARIAS 

Portaria n.º 47/2017 - Diário da República n.º 
23/2017, Série I de 2017-02-01106380301 

EDUCAÇÃO E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 
SEGURANÇA SOCIAL 

Portaria que regula o Sistema Nacional de Créditos 
do Ensino e Formação Profissionais e define o 
modelo do «Passaporte Qualifica» 

Portaria n.º 52/2017 - Diário da República n.º 
24/2017, Série I de 2017-02-02106388652 

SAÚDE 

Segunda alteração da Portaria n.º 194/2014, de 30 
de setembro, alterada pela Portaria n.º 195/2016, de 
19 de julho, que estabelece o conceito, o processo 
de identificação, aprovação e reconhecimento dos 
Centros de Referência Nacionais para a prestação 
de cuidados de saúde, designadamente para 
diagnóstico e tratamento de doenças raras 

Portaria n.º 58/2017 - Diário da República n.º 
26/2017, Série I de 2017-02-06106401323 

AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVI-
MENTO RURAL E MAR 

Aprova o Regulamento de candidatura e pagamento 
das ajudas, apoios, prémios e outras subvenções a 
efetuar pelo Instituto de Financiamento da 
Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP, I. P.), no âmbito 
das medidas definidas a nível nacional e europeu 
para a agricultura, assuntos marítimos e pescas e 
setores conexos 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Aprova o Protocolo Adicional à Convenção sobre os 
Direitos Humanos e a Biomedicina, relativo à 
Transplantação de Órgãos e Tecidos de Origem 
Humana, aberto à assinatura em Estrasburgo, em 
24 de janeiro de 2002 

Resolução da Assembleia da República n.º 
29/2017 - Diário da República n.º 36/2017, Série I 
de 2017-02-20106476971 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Aprova o Protocolo Adicional à Convenção sobre os 
Direitos Humanos e a Biomedicina, Relativo à 
Investigação Biomédica, aberto à assinatura em 
Estrasburgo, em 25 de janeiro de 2005 

Resolução da Assembleia da República n.º 
34/2017 - Diário da República n.º 41/2017, Série I 
de 2017-02-27106522764 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo urgência no desassorea-
mento e regulação dos caudais da ria de Aveiro 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 27/2017 
- Diário da República n.º 28/2017, Série I de 2017-
02-08106415322 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera a Delegação Nacional no Comité das 
Regiões, constante da Resolução n.º 3/2015, de 13 
de janeiro 

DECRETOS-LEIS 

Decreto-Lei n.º 17/2017 - Diário da República n.º 
30/2017, Série I de 2017-02-10106434233 

FINANÇAS 

Alarga a área de recrutamento de cargos de chefia 
tributária, procedendo à sexta alteração ao Decreto-
Lei n.º 557/99, de 17 de dezembro 

Decreto-Lei n.º 18/2017 - Diário da República n.º 
30/2017, Série I de 2017-02-10106434234 

SAÚDE 

Regula o Regime Jurídico e os Estatutos aplicáveis 
às unidades de saúde do Serviço Nacional de 
Saúde com a natureza de Entidades Públicas 
Empresariais, bem como as integradas no Setor 
Público Administrativo 

Decreto-Lei n.º 20/2017 - Diário da República n.º 
37/2017, Série I de 2017-02-21106499600 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 
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referentes à alimentação em refeitório escolar 
dedutíveis à coleta do IRS 

Portaria n.º 75/2017 - Diário da República n.º 
38/2017, Série I de 2017-02-22106509197 

SAÚDE 

Segunda alteração à Portaria n.º 340/2015, de 8 de 
outubro, alterada e republicada pela Portaria n.º 
165/2016, de 14 de junho, que regula, no âmbito da 
Rede Nacional de Cuidados Paliativos, a caracteri-
zação dos serviços e a admissão nas equipas locais 
e as condições e requisitos de construção e 
segurança das instalações de cuidados paliativos 

DESPACHOS 

Despacho n.º 1249/2017 - Diário da República n.º 
25/2017, Série II de 2017-02-03 106394956 

Defesa Nacional e Saúde - Gabinetes dos 
Ministros da Defesa Nacional e da Saúde 

Criação de grupo de trabalho interministerial nas 
áreas do sangue e do medicamento 

Despacho n.º 1343/2017 - Diário da República n.º 
28/2017, Série II de 2017-02-08 106415127 

Administração Interna e Saúde - Gabinetes dos 
Secretários de Estado da Administração Interna 
e Adjunto e da Saúde 

Altera o Despacho n.º 837/2017, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 10, de 13 de janeiro de 
2017, que cria o Grupo de Trabalho para a 
reestruturação dos Centros de Orientação de 
Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de 
Emergência Médica, I. P. (INEM), designado por 
GTR-CODU 

Despacho n.º 1669/2017 - Diário da República n.º 
38/2017, Série II de 2017-02-22 106491846 

Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete 
do Primeiro-Ministro 

Concede tolerância de ponto aos trabalhadores que 
exercem funções públicas nos serviços da 
administração direta do Estado, sejam eles centrais 
ou desconcentrados, e nos institutos públicos, no 
dia 28 de fevereiro de 2017 

Declaração de Retificação n.º 3/2017 - Diário da 
República n.º 39/2017, Série I de 2017-02-
23106522676 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 
SOCIAL 

Retificação da Portaria n.º 62/2017, de 9 de 
fevereiro 

Portaria n.º 60/2017 - Diário da República n.º 
27/2017, Série I de 2017-02-07106415093 

JUSTIÇA 
Dispõe que os procedimentos simplificados de 
sucessão hereditária que englobem partilha, e a 
partilha do património conjugal, tramitados no 
«Balcão das Heranças» e «Balcão Divórcio com 
Partilha» podem incluir a realização de contratos de 
mútuo, destinados ao pagamento de tornas, 
celebrados por instituições de crédito, com ou sem 
hipoteca e fiança 

Portaria n.º 62/2017 - Diário da República n.º 
29/2017, Série I de 2017-02-09106428272 

FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 
SEGURANÇA SOCIAL 

Portaria que atualiza os montantes do abono de 
família para crianças e jovens, do abono de família 
pré-natal, e respetivas majorações, e do subsídio de 
funeral 

Portaria n.º 68/2017 - Diário da República n.º 
34/2017, Série I de 2017-02-16106471884 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 
SOCIAL E SAÚDE 

Altera a Portaria n.º 149/2011, de 8 de abril, que 
estabelece a coordenação nacional, regional e local 
das unidades e equipas prestadoras de cuidados 
continuados integrados de saúde mental (CCISM), 
bem como as condições de organização e 
funcionamento das unidades e equipas prestadoras 
de CCISM para a população adulta e para a infância 
e adolescência 

Portaria n.º 70/2017 - Diário da República n.º 
36/2017, Série I de 2017-02-20106494575 

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS, FINANÇAS, 
EDUCAÇÃO E ECONOMIA 

Aprova as percentagens do mecanismo de correção 
cambial criado pelo Decreto-Lei n.º 35-B/2016, de 
30 de junho, para o primeiro semestre de 2017 

Portaria n.º 74/2017 - Diário da República n.º 
38/2017, Série I de 2017-02-22106509195 

FINANÇAS 

Define os procedimentos para as despesas 
referentes à alimentação em refeitório escolar 
dedutíveis à coleta do IRS 

Portaria n.º 74/2017 - Diário da República n.º 
38/2017, Série I de 2017-02-22106509195 

FINANÇAS 

Define os procedimentos para as despesas 

I N F O Q U A D R O S  
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SIADAP – Relevância da Última Avaliação 

O JURISTA RESPONDE 
 

Como resulta do disposto no n.º 7 do artigo 42.º do SIADAP, só há lugar à avaliação por ponderação curricular se o 
trabalhador não tiver uma última avaliação anterior, obtida nos termos do mesmo SIADAP, que deva relevar nos 
termos do n.º 6 desse artigo. Assim, por exemplo, se o trabalhador obteve avaliação com a menção de Relevante no 
biénio 2013/2014, e não foi avaliado no pretérito biénio (2015/2016), para este biénio deve relevar a menção obtida 
respeitante ao biénio 2013/2014, não tendo que requerer a avaliação por ponderação curricular. 
De qualquer modo, nos casos em que for possível a avaliação por ponderação curricular, devem ser obrigatoriamente 
aplicados os critérios fixados no Despacho Normativo n.º 4-A/2010, de 2 de Fevereiro, independentemente da data 
da emissão das circulares internas necessárias a essa aplicação. 

 

SIADAP – Contratualização de Novo Biénio (2017/2018) 

O JURISTA RESPONDE 
 

Na reunião entre avaliador e avaliado em que se fecha o ciclo avaliativo (dando-se conhecimento da avaliação ao 
avaliado), é igualmente dado início a novo ciclo avaliativo, contratualizando-se Objectivos a atingir e Competências a 
demonstrar durante a sua vigência (dois anos). 
Deve atender-se que os Objectivos são em número superior a três e inferior a sete, e as Competências são em 
número superior a cinco. 
Os Objectivos devem ser redigidos de forma clara e rigorosa, tendo em conta o princípio da coerência, ou seja, o 
avaliado deve verificar a coerência entre os seus Objectivos individuais, os Objectivos definidos para a sua Unidade 
Orgânica e os definidos para o Serviço. 
Considerando os resultados visados tem de existir proporcionalidade com os recursos disponíveis,  isto é, com os 
meios para os atingir, e SUPERAR, e com o tempo em que são prosseguidos. 
Para cada Objectivo são identificados indicadores de medida de desempenho (como medimos o progresso, o nível de 
realização), até ao máximo de três, devendo obrigatoriamente contemplar a possibilidade de superação. 
Devem ser registados na ficha de avaliação quaisquer objecções ou obstáculos que dificultem a concretização dos 
resultados ou a sua avaliação rigorosa. 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

O JURISTA RESPONDE 
 

A formação profissional da iniciativa do trabalhador e por si financiada – autoformação, a que se refere o art.º 16.º 
do Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29 de Dezembro – estabelece um crédito de cem horas por ano civil (utilizadas 
durante o período laboral, e que corresponde ao exercício efectivo de funções). 
Este limite pode ser ultrapassado até ao limite da carga horária prevista para a formação profissional que o 
trabalhador se propõe realizar, com fundamento na especial relevância para as actividades inerentes ao seu posto de 
trabalho. 
A intenção de autoformação está sujeita a requerimento apresentado ao dirigente máximo do orgão ou serviço, com 
indicação da data de início, local de realização, natureza, programa, duração, e entidade formadora (quando possível), 
devendo ainda ser fundamentado. 
Deve igualmente ser devidamente fundamentada a decisão tomada pelo dirigente máximo do serviço, especialmente 
quando recusado o acesso à formação pretendida. 
Se o pedido de autoformação respeitar a trabalhador não abrangido pelo plano de formação ou por acções de 
formação do seu serviço, só pode ser recusado (até ao máximo de duas vezes consecutivas) com fundamento no 
prejuízo do normal funcionamento do serviço. 
No final de cada acção de formação deve o trabalhador apresentar relatório da mesma ao seu serviço, e ainda, 
quando aplicável, o respetivo certificado de formação. 

Tem dúvidas sobre a sua situação 

laboral? 
  O jurista responde . . . 

I N F O Q U A D R O S  
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