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desmandos que na altura, fraturavam a 

Sociedade e a Administração Pública e 

apoucavam os seus quadros. 

É por isso que muito lhe deve o sindicalismo 

democrático que tem ajudado a crescer a 

democracia em Portugal. 

Mas, nunca negando o seu apoio ao sindicato 

de que foi o primeiro presidente, aceitou 

nos últimos anos servi-lo como presidente da 

Mesa da Assembleia Geral. 

Lembro ainda os seus últimos anos como 

presidente da direção de uma junta de 

freguesia,  d inamizando o melhor 

instrumento que a democracia tem para 

dar voz aos cidadãos que teimam em 

afastar-se de uma política que muitas 

vezes não entendem. 

É por tudo isso que me curvo perante alguém 

que conheci e que deixa uma marca e uma 

herança visíveis: de trabalho, coragem e 

desprendimento, sempre ao serviço de uma 

democracia participada que almejava. 

Por L. Bettencourt Picanço 

 

Neste auspicioso e trágico mês de dezembro 

a morte veio de supetão e levou o Joaquim 

Fernandes Marques de quem ainda muito 

esperávamos. 

Alguns se perguntarão sobre o porquê deste 

escrito a propósito do desaparecimento de 

alguém de quem pouco se ouviu nos últimos 

tempos. 

É por isso que não posso deixar passar o 

momento sem dizer que o Fernandes 

Marques, que foi deputado, membro de um 

governo e presidente de uma junta de 

freguesia, no seu percurso de democrata 

empenhado, foi antes de tudo, um 

sindicalista. 

Foi ele que, com um numeroso grupo de 

quadros, fundou em 1977 o Sindicato dos 

Quadros Técnicos do Estado. 

E foi ele que, como primeiro presidente 

deste, fez ouvir a sua voz a propósito dos 

MORREU UM SINDICALISTA 

In Memoriam 
 

Faleceu o ilustre Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Joaquim Maria 

Fernandes Marques. 

Com 70 anos, após uma vida de serviço público pautada pela probidade: foi 

secretário de Estado, deputado, membro da Assembleia Municipal de Lisboa, 

presidente da Junta de Freguesia de São João de Brito. 

Foram cerca de 40 anos dedicados à causa pública. 

Foi fundador do STE em 1977 e seu primeiro presidente. Foi também membro 

fundador da UGT. 

O STE ficou mais pobre.   

A Direcção revê-se  nas  palavras de Bettencourt Picanço. 
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(Swissleaks e Panama Papers) vimos desfilar pelos 

jornais, sites e televisões o nome de portugueses e em 

ambos vimos as autoridades anunciar que estavam 

atentas e que todos os meios seriam levados a cabo 

para detectar situações de evasão fiscal e consequen-

te recuperação do dinheiro. 

O Luxleaks veio levantar a ponta de um pesado véu 

atrás do qual se escondem acordos entre governos da 

UE e centenas de grandes empresas que assim 

conseguem reduzir a sua factura fiscal ao mesmo 

tempo que outros países se veem privados do 

pagamento de impostos. 

A dimensão de todo este esquema esteve na origem de 

um relatório produzido pelo Parlamento Europeu que 

põe a nu todo o esquema que no fundo permite a cada 

país fazer acordos fiscais em tudo semelhantes aos 

praticados nos chamados paraísos fiscais: a abertura 

de uma simples sucursal ou escritório, com um número 

mínimo de trabalhadores permite-lhes transferir os 

seus lucros e pagar uma taxa mínima de imposto. O 

relatório avança com várias recomendações para 

limitar a fraude, evasão e elisão fiscais. No final de 

Novembro, o Parlamento Europeu deu o seu aval a um 

pacote de medidas que visam reforçar o acesso a 

informações sobre titulares de contas bancárias por 

parte das administrações fiscais. 

Foi um pequeno passo neste jogo do gato e do rato que 

é a luta contra o branqueamento de capitais e a evasão 

fiscal. Mas muito mais terá de ser feito. 

Caso contrário fica a dúvida: vai mesmo acontecer 

alguma coisa às empresas e particulares que participa-

ram nos esquemas revelados por estes escândalos? 

Alguém foi condenado? Alguém pagou um cêntimo que 

fosse em impostos que eram devidos? 

Não sabemos, mas não podemos compactuar com o silêncio 

que tanto agrada aos defensores da austeridade. 

Preparemo-nos então para 2017, não deixando cair no 

esquecimento aquilo que enfraquece o Estado de 

direito democrático. 

E preparemo-nos para um ano em que pouco mais nos 

querem dar do que um aumento de 50 cêntimos no 

subsídio de refeição. 

É nosso dever como cidadãos de pleno direito. 

Feliz ANO NOVO 

Maria Helena Rodrigues 

Presidente do STE 

2016 trouxe algumas coisas boas mas deixou outras 

por acabar. 

Em termos políticos surgiu uma nova configuração 

governativa. Uma nova maioria mais plural. 

Com ela a esperança para os trabalhadores da 

Administração Pública, reformados e aposentados, com 

inversão de rumo ainda que moderada, nas medidas de 

política de austeridade. 

Com as organizações sindicais soube estabelecer o diálogo e 

construir soluções: 

Para o conjunto de trabalhadores mais qualificados com o 

fim dos cortes remuneratórios que vigoravam desde 2011. 

Para a generalidade dos trabalhadores da Administra-

ção Pública, o regresso às 35 horas de trabalho 

semanais. 

Que pôs fim ao regime da requalificação, que tinha 

apenas como objectivo despedir trabalhadores e 

depauperar ainda mais a prestação de serviço público 

aos cidadãos. 

Que mantém a ADSE na esfera do Estado. Sobre esta 

questão, referir como foi importante a participação 

dos beneficiários na discussão pública do relatório da 

Comissão de Estudo para a reforma da ADSE, para que 

se mantivesse como serviço público. O diploma de 

criação do novo Instituto Público de Regime Especial 

foi promulgado pelo Presidente da República. 

Um novo regime de formação profissional, que garante 

aos trabalhadores da Administração Pública o direito à 

formação contínua para a actualização e aquisição de 

novas competências, foi negociado e o diploma 

promulgado pelo Presidente da República. 

Para todos os trabalhadores a reposição dos quatro 

feriados que haviam sido retirados em 2012, bem como 

a redução da sobretaxa de IRS. 

Mas em 2016 outras questões nos deixaram perplexos 

e ficaram por resolver. 

Que é feito dos Leaks? 

Vários escândalos a envolver nomes sonantes da 

política e do mundo financeiro e grandes empresas 

vieram a público e todos pelo mesmo motivo: tentativa 

de esconder capitais, e fugir aos impostos. 

Todos lembramos ainda os nomes das investigações 

que puseram estes casos na ordem do dia: Luxleaks, 

Swissleaks, Panama Papers. O primeiro rebentou em 

Novembro de 2014; o segundo no início de 2015; e o 

último em Abril desde ano. Em pelo menos dois deles 

Acaba 2016. Preparemo-nos 

para 2017. 
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corpo da Guarda Prisional (por via da 

prorrogação do art. 38.º, n.º 8 da Lei do 

Orçamento de Estado para 2014). 

 Programas específicos de mobilidade que 

venham a ser definidos pelo Governo, nos 

termos do art. 23.º. 

 Regra da “proibição” da atribuição de prémios 

de desempenho e de prémios de gestão, 

medidas em vigor desde 2011. Prevê-se no 

entanto a possibilidade de atribuição excecional 

de prémios de desempenho, entre 2% e 5% dos 

trabalhadores do serviço, tendo como referên-

cia a última avaliação de desempenho efetuada 

(por via da prorrogação do arts. 39.º e 41.º da 

Lei do Orçamento de Estado para 2014). 

 Limitação à negociação para determinação do 

posicionamento remuneratório na sequência de 

procedimento concursal, em vigor desde 2011 

(por via da prorrogação do art. 42.º da Lei do 

Orçamento de Estado para 2014). 

 Aplicação do regime da função pública 

referente às ajudas de custo, trabalho 

suplementar e trabalho nocturno às fundações 

públicas e aos estabelecimentos públicos, em 

vigor desde 2011 (por via da prorrogação do art. 

44.º da Lei do Orçamento de Estado para 2014). 

 Redução de 50% nos valores a pagar pela 

prestação do trabalho suplementar a todos os 

trabalhadores da Administração Pública, cujo 

período normal de trabalho seja de 35 horas 

semanais (por via da prorrogação do art. 

45.º da Lei do Orçamento de Estado para 

2014): 

a) 12,5% da remuneração da primeira hora; 

b) 18.75% da remuneração nas horas ou 

fracções subsequente; 

c) 25% da remuneração na horas prestada em 

dia de descanso semanal, obrigatório ou 

complementar e em dia feriado. 

O Orçamento de Estado para 2017 foi aprovado, em 

votação final global de 29 de Novembro, com os 

votos a favor do PS, PCP, BE, PEV e PAN e com os 

votos contra do PSD e CDS-PP. 

 

Artº 19º, nº 1 – Prorrogação de efeitos das 

seguintes medidas: 

 proibição de valorizações remuneratórias, 

iniciada em 2011 e do congelamento das 

progressões de carreira, iniciado em 2010, 

para trabalhadores da administração central, 

regional e local. 

Ficam fora desta proibição: 

 Os trabalhadores das instituições de 

crédito integradas no sector empresarial 

do Estado e qualificadas como entidades 

supervisionadas significativas e respecti-

vas participadas que integrem o sector 

empresarial do Estado (art. 19.º, n.º 2). 

 Os professores auxiliares e associados do 

ensino superior universitário e os 

professores coordenadores do ensino 

superior politécnico que tenham obtido o 

título de agregado (art. 19.º, n.º 4). 

 Sectores específicos, nomeadamente, 

trabalhadores integrados no Estatuto dos 

Funcionários da Justiça e dos trabalhado-

res da saúde, designadamente os das 

Unidades de Saúde Familiares (arts. 28.º 

e 33.º, n.º 4). 

 Militares das Forças Armadas e da 

Guarda Nacional Republicana, pessoal com 

funções policiais da Polícia de Segurança 

Pública, pessoal da carreira de investiga-

ção e fiscalização do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras, Polícia 

Judiciária, Sistema de Informação da 

República Portuguesa, Polícia Marítima e 

outro pessoal militarizado e do pessoal do 

LOE 2017 - Lei 42/2016 de 28 de Dezembro 

MEDIDAS COM IMPACTO NOS TRABALHADORES 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
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 Os restantes 50% em duodécimos, ao longo 

do ano de 2017. 

Art.º 25º - Estratégia de combate à precarieda-

de na sequência do compromisso já assumido no 

OE/2016: 

 Até final 1º trimestre – Governo apresenta à 

AR programa de regularização extraordinária 

dos vínculos precários tendo em vista a 

posterior regulamentação das condições  

 Até 31 de outubro – criação dos lugares 

correspondentes nos mapas de pessoal. 

 

Art.º 26º - Duração da mobilidade em que se 

prevê nova possibilidade de prorrogação, até 31 

de dezembro, das situações de mobilidade 

existentes. 

 

Art.º 27º - Registos e notariado em que se 

determina que o processo negocial de revisão do 

sistema remuneratório das carreiras termina em 

2017. 

 

Art.º 35.º – Consolidação da mobilidade e 

cedência no âmbito do Serviço Nacional de 

Saúde, entre serviços independentemente da 

sua natureza jurídica, para trabalhadores 

detentores de vínculo de emprego público por 

tempo indeterminado.  

 

Art. 270º - Aditamento do art. 99.º A à Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas: 

Consolidação da mobilidade intercarreiras ou 

intercategorias 

Passará a ser possível, mediante autorização., a 

consolidação da mobilidade intercarreiras, 

independente do grau de complexidade funcional, 

desde que: 
 

 Exista acordo do órgão ou do serviço de origem, 

quando exigido para a constituição da situação 

de mobilidade;  

 Exista acordo do trabalhador;  

 Exista posto de trabalho disponível;  

 Quando a mobilidade tenha tido a duração do 

período experimental estabelecido para a 

carreira de destino. 

As reduções ao pagamento do trabalho suplemen-

tar ocorrem desde 2013. 

Ficam fora desta limitação: 

 o sector público empresarial. A estes 

trabalhadores aplicam-se, quando existam, 

as disposições dos instrumentos de 

regulamentação coletiva (art. 21.º).   

 prevê-se ainda a manutenção do regime de 

exceção para todos os profissionais de 

saúde, no âmbito do serviço nacional de 

saúde (art. 29.º). 

Prevê-se ainda a possibilidade de criação de 

regimes específicos de trabalho extraordinário 

ou suplementar, nomeadamente no sector da 

saúde, nos termos que a definir no decreto-lei de 

execução orçamental. 

 

Art.º 20º – Subsídio de refeição actualizado para 

4,52€ (janeiro) e 4,77€ (agosto).  

Ficam fora desta limitação: 

 o sector público empresarial. A estes 

trabalhadores aplicam-se, quando existam, 

as disposições dos instrumentos de 

regulamentação coletiva 

 

Art.º 21º, n.º 3 – Para além das exepções 

quanto ao subsídio de refeição, trabalho extraor-

dinário/suplementar e trabalho noturno, ao sector 

público empresarial aplica-se, relativamente às 

restantes matérias, nomeadamente acréscimos 

remuneratórios, o disposto em Instrumento de 

Regulamentação Coletiva, com reposição de 50% em 

julho de 2017 e 50% em janeiro de 2018. 

 

 Art.º 23º - Programas específicos de mobilidade 

em estruturas específicas em áreas transversais 

a toda a Administração Pública a serem criados 

pelo Governo, em que se prevê a possibilidade de 

remuneração pela posição remuneratória seguinte 

àquela em que o trabalhador se encontra. 

 

 Art.º 24º - Pagamento, sem possibilidade de 

opção, do subsídio de Natal a trabalhadores 

públicos, aposentados e reformados da CGA, nos 

seguintes termos: 

 50% em novembro 
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I N F O Q U A D R O S  

LEGISLAÇÃO - NOVEMBRO E DEZEMBRO 

Decreto-Lei n.º 83/2016 - Diário da República n.º 240/2016, 
Série I de 2016-12-16105371771 
PRESIDÊNCIA E DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
Aprova o serviço público de acesso universal e gratuito ao 
Diário da República 
Portaria n.º 329/2016 - Diário da República n.º 242/2016, 
Série I de 2016-12-20105578483 
SAÚDE 
Estabelece a comparticipação dos medicamentos destinados 
ao tratamento da dor crónica não oncológica moderada a 
forte 
Portaria n.º 330/2016 - Diário da República n.º 242/2016, 
Série I de 2016-12-20105578484 
SAÚDE 
Estabelece o regime excecional de comparticipação nos 
medicamentos destinados ao tratamento de doentes com 
Esclerose Múltipla. Revoga o Despacho n.º 11728/2004, de 
15 de junho, alterado pelo Despacho n.º 5775/2005, de 17 de 
março, este último objeto da Declaração de Retificação n.º 
653/2005, de 22 de abril, e alterado pelos Despachos n.os 
10303/2009, 12456/2010, 13654/2012 e 7468/2015, de 20 
de abril, de 2 de agosto, de 22 de outubro e de 7 de julho, 
respetivamente 
Decreto-Lei n.º 85/2016 - Diário da República n.º 243/2016, 
Série I de 2016-12-21105583346 
ECONOMIA 
Altera o regime da administração financeira do Estado e do 
Sistema de Normalização Contabilística para as Administra-
ções Públicas 
Portaria n.º 331/2016 - Diário da República n.º 244/2016, 
Série I de 2016-12-22105595743 
SAÚDE 
Estabelece um regime excecional de comparticipação nos 
medicamentos destinados ao tratamento da dor oncológica, 
moderada a forte 
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 
da Madeira n.º 42/2016/M - Diário da República n.º 
245/2016, Série I de 2016-12-23105601582 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
Apresenta à Assembleia da República a proposta de Lei que 
procede à décima terceira alteração ao Código do Trabalho e 
à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril, 
que estabelece o regime jurídico de proteção social na 
parentalidade no âmbito do sistema previdencial e no 
subsistema de solidariedade e revoga o Decreto-Lei n.º 
154/88, de 29 de abril, e o Decreto-Lei n.º 105/2008, de 25 
de junho 
Lei n.º 41/2016 - Diário da República n.º 
248/2016, Série I de 2016-12-
28105637671 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Grandes Opções do Plano para 2017 
Lei n.º 42/2016 - Diário da República n.º 
248/2016, Série I de 2016-12-
28105637672 

Decreto-Lei n.º 67/2016 - Diário da República n.º 211/2016, 
Série I de 2016-11-0375644168 
FINANÇAS 
Aprova o programa especial de redução do endividamento ao 
Estado 
Portaria n.º 285/2016 - Diário da República n.º 213/2016, 
Série I de 2016-11-0775676830 
ADMINISTRAÇÃO INTERNA 
Repartição das verbas dos jogos sociais no ano de 2017 
Decreto Regulamentar n.º 4/2016 - Diário da República n.º 
214/2016, Série I de 2016-11-0875688300 
SAÚDE 
Procede à primeira alteração ao Decreto Regulamentar n.º 
23/2012, de 9 de fevereiro, que aprova a orgânica da 
Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, cometendo a este 
serviço uma atribuição no âmbito do SIADAP 1 
Portaria n.º 287/2016 - Diário da República n.º 216/2016, 
Série I de 2016-11-1075708274 
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL E SAÚDE 
Aprova e define o regime excecional de comparticipação do 
Estado no preço dos medicamentos, aplicável aos pensionis-
tas e aos futuros pensionistas que tenham descontado, 
especificamente até 1984, para o Fundo Especial de 
Segurança Social do Pessoal da Indústria de Lanifícios 
Decreto Legislativo Regional n.º 23/2016/A - Diário da 
República n.º 216/2016, Série I de 2016-11-1075712975 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
Altera o Vale Saúde e aprova o Sistema Integrado de Gestão 
de Inscritos para Cirurgia da Região Autónoma dos Açores 
(SIGICA) 
Portaria n.º 288/2016 - Diário da República n.º 217/2016, 
Série I de 2016-11-1175715702 
JUSTIÇA 
Define o âmbito de recrutamento para frequência do curso 
de formação específico de administrador judiciário 
Portaria n.º 292/2016 - Diário da República n.º 221/2016, 
Série I de 2016-11-1775757399 
SAÚDE 
Determina o valor da comparticipação por beneficiário do 
subsistema, inscrito na base de dados do cartão de saúde, 
até à extinção de todos os protocolos celebrados ao abrigo 
do disposto no n.º 6 do artigo 25.º do Estatuto do Serviço 
Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 
15 de janeiro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 401/98, 
de 17 de dezembro 
Decreto-Lei n.º 77/2016 - Diário da República n.º 225/2016, 
Série I de 2016-11-2375784266 
FINANÇAS 
Constitui a Unidade de Implementação da Lei de Enquadra-
mento Orçamental 
Decreto-Lei n.º 81/2016 - Diário da República n.º 228/2016, 
Série I de 2016-11-28105263934 
JUSTIÇA 
Cria a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à 
Criminalidade Tecnológica 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105371771/details/maximized?serie=I&day=2016-12-16&date=2016-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105371771/details/maximized?serie=I&day=2016-12-16&date=2016-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105578483/details/maximized?serie=I&day=2016-12-20&date=2016-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105578483/details/maximized?serie=I&day=2016-12-20&date=2016-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105578484/details/maximized?serie=I&day=2016-12-20&date=2016-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105578484/details/maximized?serie=I&day=2016-12-20&date=2016-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105583346/details/maximized?serie=I&day=2016-12-21&date=2016-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105583346/details/maximized?serie=I&day=2016-12-21&date=2016-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105595743/details/maximized?serie=I&day=2016-12-22&date=2016-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105595743/details/maximized?serie=I&day=2016-12-22&date=2016-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105601582/details/maximized?serie=I&day=2016-12-23&date=2016-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105601582/details/maximized?serie=I&day=2016-12-23&date=2016-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105601582/details/maximized?serie=I&day=2016-12-23&date=2016-12-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/603961/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/285482/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/285482/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/456212/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105637671/details/maximized?serie=I&day=2016-12-28&date=2016-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105637671/details/maximized?serie=I&day=2016-12-28&date=2016-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105637671/details/maximized?serie=I&day=2016-12-28&date=2016-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105637672/details/maximized?serie=I&day=2016-12-28&date=2016-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105637672/details/maximized?serie=I&day=2016-12-28&date=2016-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105637672/details/maximized?serie=I&day=2016-12-28&date=2016-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/75644168/details/maximized?serie=I&day=2016-11-03&date=2016-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/75644168/details/maximized?serie=I&day=2016-11-03&date=2016-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/75676830/details/maximized?serie=I&day=2016-11-07&date=2016-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/75676830/details/maximized?serie=I&day=2016-11-07&date=2016-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/75688300/details/maximized?serie=I&day=2016-11-08&date=2016-11-01
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evolução da dívida pública e da dívida externa 
Despacho n.º 13445/2016 - Diário da República n.º 
216/2016, Série II de 2016-11-10 75702026 
Presidência do Conselho de Ministros, Finanças, Educação e 
Saúde - Gabinetes da Ministra da Presidência e da 
Modernização Administrativa e dos Ministros das Finanças, 
da Educação e da Saúde 
Despacho que cria o Grupo de Trabalho de Revisão da 
Despesa Pública 
Despacho n.º 13585-A/2016 - Diário da República n.º 
217/2016, 2º Suplemento, Série II de 2016-11-
11 75729329 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde  
Cria um grupo de trabalho destinado à análise, revisão e 
implementação da carreira de administração hospitalar  
Despacho n.º 15646/2016 - Diário da República n.º 
249/2016, Série II de 2016-12-29 105646446 
Finanças - Gabinete do Ministro 
Sobretaxa do IRS 
Aviso n.º 16206/2016 - Diário da República n.º 
250/2016, Série II de 2016-12-30 105652677 
Justiça - Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.  
Concurso para provimento de postos de trabalho de 
conservador 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Orçamento do Estado para 2017 
Decreto-Lei n.º 86-A/2016 - Diário da República n.º 
249/2016, 3º Suplemento, Série I de 2016-12-29105658704 
FINANÇAS 
Define o regime da formação profissional na Administração 
Pública 
Decreto-Lei n.º 86-B/2016 - Diário da República n.º 
249/2016, 3º Suplemento, Série I de 2016-12-29105658705 
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

Atualiza o valor da retribuição mínima mensal garantida para 

2017 
Portaria n.º 344/2016 - Diário da 
República n.º 250/2016, Série I de 2016-
12-30105658679 
FINANÇAS E MAR 
Aprova o Regulamento de Gestão do 
Fundo Azul 
Despacho n.º 13443/2016 - Diário da 
República n.º 216/2016, Série II de 2016-11-10 75702022 
Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do 
Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares 
Constituição de um grupo de trabalho, que funciona na 
dependência do Gabinete, para acompanhamento da 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Cientistas 

Resolução da Assembleia da República 

n.º 229/2016 - Diário da República n.º 

222/2016, Série I de 2016-11-1875763560 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Procedimento de «cartão verde» sobre 

transparência fiscal e financeira na União 

Europeia 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2016 - Diário da 

República n.º 229/2016, Série I de 2016-11-29105276961 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Reconhece a importância das academias «universidades 

seniores» como respostas socioeducativas que visam criar e 

dinamizar regularmente atividades nas áreas sociais, 

culturais, do conhecimento, do saber e de convívio, 

preferencialmente para e pelos maiores de 50 anos, cuja 

atividade seja prosseguida por entidades públicas ou 

privadas, com ou sem fins lucrativos 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2016 - Diário da 

República n.º 230/2016, Série I de 2016-11-30105283924 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Define um conjunto de orientações gerais para a articulação 

da política de internacionalização do ensino superior e da 

ciência e tecnologia com as demais políticas públicas de 

internacionalização 

Resolução da Assembleia da República n.º 238/2016 - Diário 

da República n.º 242/2016, Série I de 2016-12-20105578477 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que defenda os idosos das 

penalizações e exclusões abusivas de que são alvo em função 

da idade 

Resolução da Assembleia da República n.º 217/2016 - Diário 

da República n.º 216/2016, Série I de 2016-11-1075708270 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que equipare o regime do setor 

público ao regime do setor privado, em que é permitido, a 

quem pretender, continuar a trabalhar depois dos 70 anos de 

idade 

Resolução da Assembleia da República n.º 219/2016 - Diário 

da República n.º 218/2016, Série I de 2016-11-1475727286 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a adoção de medidas com vista a 

melhorar a gestão e a prestação de cuidados de saúde no 

Centro Hospitalar do Médio Tejo 

Resolução da Assembleia da República n.º 221/2016 - Diário 

da República n.º 218/2016, Série I de 2016-11-1475727288 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a divulgação dos instrumentos de 

contratação utilizados pela Administração Pública e Setor 

Empresarial do Estado, com recurso a contratos emprego-

inserção, estágios, bolsas de investigação ou contratos de 

prestação de serviços 

Resolução da Assembleia da República n.º 224/2016 - Diário 

da República n.º 219/2016, Série I de 2016-11-1575740777 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que melhore o acesso dos cidadãos 

às tarifas sociais dos serviços públicos de abastecimento de 

água, saneamento e resíduos 

Resolução da Assembleia da República n.º 228/2016 - Diário 

da República n.º 219/2016, Série I de 2016-11-1575740781 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Consagra o dia 16 de maio como o Dia Nacional dos 
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subscritores sujeitos a regras gerais, e, algumas 

carreiras com regimes especiais de aposentação), integra 

também outros grupos de subscritores, como os 

docentes do ensino particular e cooperativo (EPC) e 

trabalhadores do actual e do antigo sector público 

empresarial (EP/SA); Fora isso, processa e paga pensões 

e complementos de pensão, da responsabilidade de 

terceiros. Logo, tomando-a como um todo, é fácil perder 

a noção das partes (como as subvenções vitalícias…).  

3) 2015/2016, um biénio de ruptura. A CGA, em 

progressiva convergência descendente com o RGSS 

(Regime Geral de Segurança Social) - e, o contrário, 

também é – e sempre será – possível, provocou, em 2012, 

um novo (e derradeiro?) êxodo de subscritores. 

Facto: Metade das reformas antecipadas de 2015, foram 

pedidos de 2012. 

Resultou que, em Fevereiro de 2015, na CGA, a soma dos 

aposentados por velhice e invalidez (484.270 pessoas), 

superou os subscritores (482.096); O que a comunicação 

social reportaria… com mais de um ano de atraso! 

Facto: Os 16.698 novos abonos (velhice e invalidez), de 

2015, foram 28% abaixo dos 23.300 de 2014, havendo, 

em Dezembro de 2015, 473.446 subscritores e 486.269 

aposentados por velhice e invalidez.  

Porém, em 2016, materializou-se uma mudança radical, 

que nos deixou pasmos, de tão rapidamente que chegou 

essa “Nova Era” à CGA. 

Fora o declínio dos subscritores (465.559, em Outubro 

de 2016) e o recuo dos aposentados por invalidez (sucede 

o mesmo no RGSS), foi com espanto que se constatou 

que, os reformados por velhice, após um clímax, em 

Outubro de 2015 (412.131), caem ininterruptamente 

desde então! 

Facto: O total dos reformados por velhice em Outubro 

de 2016 (409.434), é o mais baixo desde Fevereiro de 

2015 (409.396).  

E, como se não fosse surpresa bastante, constatámos 

ainda que o total de reformados de sobrevivência e 

outros (inclui os complementos de reforma), após um 

clímax em Agosto de 2016 (160.048), em Outubro 

retrocedeu para os 159.797, o mais baixo desde os 

159.755 de Novembro de 2015. 

Facto: Desde o máximo de Dezembro de 2015 (646.193), 

o total de pensionistas da CGA caiu continuamente até 

Outubro de 2016 (643.031), sendo o valor mais baixo 

desde Abril de 2015 (642.325). 

E, daí derivam consequências… O progressivo envelheci-

mento de subscritores e aposentados prefigura a 

extinção da CGA. Este processo correrá célere... 

Porque estudar a CGA? Simples. Saber é poder. E, mesmo 

sem informação privilegiada (que tanto nos diria…), revelam

-se verdades incómodas sobre o presente e o futuro, com 

objectividade, rigor e contexto, algo que amiúde falha 

quando nos cingimos às notícias da comunicação social. 

E depois, ao partilhar com os colegas o conhecimento que 

se produz, como se faz no STE, difunde-se o poder de 

ver mais longe. 

Logo, quando nos tentam tomar por otários, sabemos 

destrinçar o que é sério e verdadeiro dos embustes e das 

falácias. 

Para tal, recorremos aos relatórios anuais da CGA, ao 

Acompanhamento da Execução do Orçamento da 

Segurança Social de 2015, do Tribunal de Contas (TdC), 

e, à Síntese de Execução Orçamental, até Outubro de 

2016 (último mês disponível). Os dados das listas mensais 

da CGA (6.427 novos pensionistas em 2016), não foram 

usados por não serem comparáveis (entre outras coisas, 

não contabilizam a conversão das pensões de invalidez 

para velhice). 

Facto: Pela primeira vez, este ano, o relatório da CGA (já 

completo, e, com parecer do Conselho Fiscal, pelo menos 

desde Julho, segundo o TdC), não foi submetido ao 

Conselho Consultivo da CGA (onde o STE tem assento); a 

“omissão” é sintomática de algo que se passa e não é 

fruto do acaso. 

Assim, mais de uma década do encerramento da CGA a 

novas subscrições, é oportuno uma breve, ainda que 

incompleta, reflexão sobre a evolução de alguns dos seus 

indicadores, e, porque não, questionar se no futuro ela se 

mantem (ou não) embebida na CGD... 

1) A CGA transita para a Segurança Social? Incerto 

mas plausível. Em 2012, no Sistema de Segurança Social, 

criou-se um novo subsistema (regimes especiais), para 

alojar o regime substitutivo dos bancários; Em 2015, a 

CGA passou para o Ministério da Segurança Social 

(tutela conjunta com as Finanças). No futuro, antevê-se 

que a CGA possa transitar para os regimes especiais, 

trocando o Orçamento de Estado pelo Orçamento da 

Segurança Social. Adivinhem porquê…  

E, se actualmente, a CGA, embora juridicamente autónoma, 

é gerida pela CGD (e, aí pode-se questionar quais são os 

proveitos, directos e indirectos que o banco – e, o 

accionista Estado – arrecada como entidade gestora…), um 

destes dias, a CGA poderá tornar-se num fundo, gerido pelo 

Instituto da Segurança Social. E haverá consequências… 

2) A CGA, uma casa com muitas moradas. Muitos 

talvez desconheçam que a CGA, além de responder pela 

protecção social de velhice, invalidez e morte de 

trabalhadores do Sector Público Administrativo (SPA), 

inscritos até 2005 (divididos ainda assim entre os 

Da CGA: Notas entre o ontem e o amanhã   

I N F O Q U A D R O S  

Por Miguel Lobato 
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1993); Em 2015, 89% dos subscritores (421.300) tinham 

idade igual ou superior a 40 anos (18 anos ou mais em 

1993). 

7) Factos da vida: nos limites da subscrição e da 

responsabilidade. Logo, cabe perguntar, quando acabará a 

CGA? Resultou dos nossos cálculos, que, face a 2015, em 

2025, 30% dos subscritores deverão estar aposentados 

(subindo para os 54% a 70% em 2035). 

Facto: Com o limite de idade nos 70 anos, a CGA deixará de 

ter subscritores até 2057; Mesmo que algum aposentado 

chegue aos 110 anos (sucede a um em mil centenários), a 

CGA, fecha antes do século XXII (em 2097, precise-se). 

8) Da AP, mas não só: as origens dos subscritores. 

Embora a grande maioria dos subscritores da CGA (93,1% 

em 2009 e 93,4% em 2015) sejam trabalhadores do SPA, 

não podemos esquecer que também existem como 

inscritos, trabalhadores das EP/SA (4,3% em 2009 e 4,5% 

em 2015), e, docentes do EPC (2,4% em 2009 e 2,1% em 

2015). 

Além disso, nas aposentações, contam-se também os ex-

subscritores. 

Facto: Entre 2010 e 2015, dos 126.304 abonos acumulados 

por velhice e invalidez, 4.664 (3,7%) respeitaram a 

trabalhadores das empresas públicas e 23.862 (18,9%) 

destinaram-se a ex-subscritores e outros (sic); Se os 

“Outros” corresponderem aos 4.176 docentes do EPC que 

deixaram de subscrever a CGA, infere-se que 19.686 

(15,6%) aposentações sejam de ex-subscritores. 

Facto: Entre 2009 e 2015, os subscritores da CGA, por 

grupos de origem, geralmente caíram 14% a 23% (média: 

22%). Ressalvam-se os docentes do ensino particular (-

29%), e os militares (-42%); Nestes últimos, terá 

contado a saída de contratados, legalmente descartáveis 

após 8 anos de serviço. 

Trabalhadores AP/Subscritores CGA: uma aproxima-

ção. Qual o peso actual da CGA na AP? Ensaiámos uma 

resposta. Retirando o EPC e as EP/SA, em Dezembro de 

2015, havia 441.738 subscritores. À data, sem contrata-

dos a termo, mas com Entidades Públicas Reclassificadas 

(EPR), a AP tinha 586.717 trabalhadores; Logo, resulta 

uma taxa de cobertura de 75,3% (77,1% em 2014); 

Excluindo as EPR, a AP (com mais 39.678 trabalhadores 

sem termo que subscritores), teria uma cobertura da 

CGA de 91,8% (93,6% em 2014).  

Rematando, mas sem concluir – Apinhada de subscrito-

res esbulhados (uns, mais que outros), e, em contínuo 

esvaziamento, em 2016, a CGA perde pensionistas em 

todas as categorias, pois as saídas, especialmente por 

morte, superam as novas aposentações... Logo, face ao 

mês homólogo, em Outubro, a despesa com pensões, cuja 

responsabilidade é da CGA, já havia caído 3,7 milhões de 

euros. E, em 2017, deve continuar… A Marchar para o 

Abismo! 

Facto: Os abonos abatidos da CGA (falecimento ou 

caducidade) aumentaram 35% entre os 9.328 de 2006 e 

os 12.635 de 2015 (estimámos 12.507 para 2016), com a 

média anual a acelerar 13,6% entre 2006/2010 (10.229/

ano) e 2011/2015 (11.621/ano);  

Facto: Os abonos abatidos por falecimento (exclui-se a 

caducidade), entre 2005 e 2014, equivaliam a 41% das 

novas reformas de velhice e invalidez (45% em 

2012/2014, e, 65% em 2015; Em 2016, com a queda 

abrupta nas aposentações (estimámos 8.865 novos 

abonos de velhice e invalidez), os óbitos de reformados, 

deverão ser superiores os novos aposentados! 

4) Sem sangue novo, mais e mais grisalhos... Em 2015, 

os subscritores mais novos teriam 28 anos (restando 590 

até aos 29 anos, metade de 2014…).  

E, acima dessa idade, a quebra tem sido vertiginosa: dos 

30 a 39 anos, entre 2014 e 2015, os subscritores caíram 

22%, destacando-se o grupo dos 30 a 34 anos (-34%), 

face aos 35 a 39 anos (-18%); Caíram ainda, entre 2009 

e 2015, os grupos dos 40 a 49 anos (-22%), e, dos 50 a 

54 anos (com apenas… -8%). 

Logo, entre 2009 e 2014, apenas cresceram os escalões 

dos 55 a 59 anos (+14%, subindo para os 22% em 2015), 

dos 60 a 64 anos (+39%, escalando para os 66% em 

2015), e, dos 65 a 69 anos, que após caírem 17% entre 

2009 e 2014, em 2015, subiu 20% face ao ano de 2009!!! 

Porque será!? 

5) Os órfãos diminuem, mas a estrutura permanece… 

Infelizmente, a cada ano que passa, centenas de 

trabalhadores da AP falecem prematuramente. E, muitos 

deles, partem deixando órfãos; Mas, ignorando-se 

quantos falecidos integravam o RGSS, o número dos 

órfãos, é convenientemente reduzido… 

Facto: Na CGA, em 2015, contavam-se 4.175 pensionistas 

de sobrevivência, entre os 0 e 19 anos (-30% que em 

2006); Todavia, o grupo dos 0 a 9 anos (835 crianças), 

que em 2006 eram 14% do total, em 2015, haviam caído 

apenas para 11% dos órfãos (465 crianças). 

Perguntamos pois, onde estão os “opinadores” que pregam a 

convergência da CGA com o RGSS? Algum refere que as 

pensões das viúvas e órfãos de subscritores pré-Agosto de 

1993, são 10 pontos percentuais abaixo do RGSS!? 

6) A legião dos traídos: quantos são anteriores a 

08/93? Mais de 20 anos volvidos, do total existente em 

2014/2015, estima-se que os subscritores anteriores a 

Agosto de 1993 se situem ainda entre os 70% a 89%!  

Nunca imaginámos que esse grupo (ao qual não pertence-

mos, refira-se) fosse ainda tão numeroso. Mas que 

governantes são estes que querem rejuvenescer a 

Administração, enquanto enjeitam o que um dia 

colocaram na letra da lei? 

Facto: Em 2014, 70% dos subscritores (337.198) tinham 

idade igual ou superior a 45 anos (26 anos ou mais em 

I N F O Q U A D R O S  
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seu trabalho e os trabalhadores não o são, como 

demonstram e comprovam estes últimos 20 anos. 

Este expediente de sucessiva renovação 

dos contratos representa uma fraude à lei porque 

se ultrapassam todos os limites normalmente 

aceitáveis à renovação dos mesmos. 

Os normativos e despachos de transição que 

nestes últimos anos reconhecem a importância 

destes trabalhadores e o seu conhecimento e 

experiência e que têm dado cobertura a esta 

situação são, a nosso ver, inconstitucionais e 

ilegais. 

Violam o Direito Comunitário, nomeadamente o 

Acordo-quadro que delimita as regras da 

utilização dos contratos a termo; violam o 

disposto na nossa legislação laboral e vão contra a 

mais recente interpretação do Tribunal de 

Justiça das União Europeia sobre a proibição de 

funções permanentes serem ocupadas com 

recurso a trabalho precário. 

Perante tudo isto não podemos ficar calados. 

O STE não pode deixar esquecer estes 

trabalhadores, precários toda uma vida.  

Nem o argumento financeiro tem aqui lugar, 

porque a despesa existe e em muitos casos já vem 

do século passado. 

Esperamos abertura do governo para tratar com 

justeza todas estas situações. 

A Direcção 

O STE acompanhará com expectativa os desenvol-

vimentos do acordo de princípio entre o PS, o PCP, 

o BE e o PEV para combater as situações de 

precariedade das relações laborais no Estado. 

Neste caminho de identificação de situações de 

precariedade - processo no qual as estruturas 

sindicais terão, obviamente, de ter uma palavra a 

dizer - não pode deixar de sobressair, entre 

outras que já denunciámos como é o caso dos 

Adjuntos de Conservador do IRN, a situação dos 

que prestam apoio às estruturas ligadas à 

operacionalização dos pacotes de fundos comuni-

tários, de que o Portugal 2020 é o mais recente. 

Estão em causa cerca de 220 pessoas, que a cada 

pacote de fundos que se inicia, são de novo 

recrutadas através de contratos a termo para os 

programas operacionais temáticos e regionais, a 

que se somam outros precários que trabalham nos 

organismos intermédios associados a es-

tes  fundos comunitários. 

Muitas delas, contratadas pela primeira vez no 

final da década de 1980, quando Portugal teve de 

por em marcha o seu primeiro Quadro Comunitá-

rio de Apoio. 

O carácter transitório das estruturas ligadas a 

estes programas de fundos comunitários - 

habitualmente com a duração der seis anos - têm 

sido justificação para o Estado contratar 

pessoas a termo resolutivo e para, em claro 

desrespeito com as normas comunitárias e 

decisões de tribunais, lhes renovar sucessivamen-

te os contratos, quando um programa acaba e se 

inicia outro. 

Estão em causa, pessoas que desempenham o 

mesmo tipo de funções de forma precária há 

23, 20, 16, 10, 7 … anos. 

O Estado esconde-se atrás da justificação de que 

as Estruturas de Missão são temporárias e tem 

tentado dar-lhes uma aparência de legalidade 

através de normativos e de despachos para 

recorrer de forma sistemática ao trabalho a 

termo. 

Estão em causa contratos “temporários” para 

muitos durante uma  vida de trabalho. As 

sucessivas renovações dos seus contratos 

mostram que se as estruturas são temporárias o 

OS TRABALHADORES PRECÁRIOS SÃO VÍTIMAS! 
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O Verão de S. Martinho leva-nos à descoberta de Lisboa a 

partir dos seus miradouros com uma visita ao Miradouro do 

Monte Agudo situado na Penha de França. É um parque-

miradouro que remonta aos anos 50, estabelecendo uma 

ligação pedonal entre a Rua Heliodoro Salgado, onde se situa a 

entrada principal – vizinha da Escola Secundária D. Luísa de 

Gusmão, e a Rua Ilha do Príncipe. Após anos de degradação foi 

recentemente objecto de obras de reabilitação e junta-se 

assim a mais um dos vários cumes da capital que permitem 

desfrutar de deslumbrantes panorâmicas da Lisboa antiga e 

moderna e do Tejo. Aqui nos detivemos para tentar identificar zonas e edifícios da cidade numa perspetiva 

diferente daquela que a azáfama do dia-a-dia não permite: da 

ponte 25 de Abril ao Campo Pequeno vislumbramos a Basílica e 

Jardim da Estrela, Amoreiras, 

Estefânia, Picoas, Torres do Instituto 

Superior Técnico, Avenida da 

República e Avenidas Novas. 

E daqui seguimos em direcção à Voz 

do Operário passando pelo Largo da 

Graça.  

Este Periódico fundado há 138 anos pelos operários manipuladores do tabaco, 

com o objectivo de fazer ouvir a voz dos trabalhadores desta indústria e mesmo 

de outros, numa altura em que abundavam os despedimentos e greves. Passados 

4 anos, nasceu a Cooperativa Voz do Operário, com a finalidade de resolver os 

problemas do trabalho e melhorar as 

condições de vida dos trabalhadores. Aproveitando a nossa passagem 

por esta instituição entramos e visitamos a sala do associativismo. 

Prosseguimos e, mesmo ali em frente, contemplamos a Igreja de São 

Vicente de Fora. Esta igreja deve o seu nome a D. Afonso Henriques 

que ali mandou erigir um templo primitivo, fora das muralhas da 

cidade, em honra de S. Vicente. 

Nesta belíssima obra maneirista, reconstruída durante a dinastia 

Filipina e que virá a servir de modelo para futuras construções 

religiosas, destacam-se os arquitectos Filipe Terzi e Baltazar Álvares. 

E porque a manhã ia já bem longa fomos serpenteando as ruas e 

escadarias de Alfama em direcção ao Largo de São Miguel, a fim de 

apreciarmos outra obra arquitectónica maneirista: a igreja de são 

Miguel. Esta igreja que data século XII, foi reconstruída entre 

1673-1720 através do projecto de João Neves Tinoco, onde 

pudemos encontrar semelhanças com a igreja de São Vicente de 

Fora. No seu interior encontram-se 16 telas atribuídas a Bento 

Coelho. 

Continuámos o nosso percurso até à Sé de Lisboa, onde demos por 

finda a nossa visita. 

Até á próxima! 

VISITA AO MIRADOURO MONTE AGUDO Nós fomos 
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SEDE 

R. Braamcamp, 88 -  

2º andar Dto. 

1269-111 LISBOA  

Telef.:  213 860 055  

Fax: 213 860 785 

Tlm.: 96 136 41 23/96 

172 41 06 

correio eletrónico: 

ste@ste.pt 

PORTO 

R. da Alegria, 248 - 1º 

andar Esq.  

 4000-034  PORTO   

 Telef.e Fax: 222 004 630  

Tlm.93 864 86 72  

correio eletrónico: 

porto@ste.pt 

COIMBRA  

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 

Telef.e Fax: 266 744 771  

Tlm.: 96 172 41 37 

correio eletrónico: 

evora@ste.pt 

ALGARVE 

Edifício Ninho de 

Empresas 

Piso 2, Gab. 13-Estrada da 

Penha 

8000-489 FARO 

Tlm.: 92 549 40 67 

c. eletrónico: 

ste.algarve@gmail.com 

GUARDA 

R. Almirante Gago 

Coutinho, 10 

1º andar - Sala J 

6300-GUARDA 

c. eletrónico: 

ste.guarda@sapo.pt 

Tlm.: 96 172 41 37 

VISEU 

R. do Gonçalinho, 53 - Sala 

6 

3500-137 VISEU 

c. eletrónico: 

ste.viseu@gmail.com 

Tlm.: 96 187 97 31 

AÇORES 

R. do Rego, 24 - 1º andar 

9700-161 ANGRA DO 

HEROISMO  

Telef.e Fax: 295 217 079 

c. eletrónico: 

steacores@post.com 

MADEIRA 

R. Câmara Pestana, 6  

1º andar - Sala D 

9050-017 FUNCHAL   

Telef. e Fax: 291 241 638 

 

Diretora 

Maria Beatriz Almeida 

 

Periodicidade: Mensal 

SINDICATO DOS 

QUADROS TÉCNICOS DO 

ESTADO E ENTIDADES 

COM FINS PÚBLICOS 

 

LIVROS  

Não basta ler os livros úteis, é necessário estudá-los (Thomas Atkinson) 

Código do Trabalho - 2016 – 2.ª Edição Revista e Atualizada 

Sinopse(*): O que muda na sua vida, em matérias de despedimento, parentalidade, 

férias e feriados? A presente obra surge no panorama normativo português numa 

altura em que foram aprovados diversos diplomas no que diz respeito a esta 

matéria. A legislação consolidada, com referência às alterações legislativas, bem 

como menções jurisprudenciais, fornece ao leitor as ferramentas adequadas para 

um melhor conhecimento do sistema juslaboral, sempre em constante mutação. 

Esta edição, revista e atualizada, permite uma visão panorâmica do quadro 

normativo laboral, incluindo os principais regimes jurídicos complementares ao 

Código do Trabalho e ao Código de Processo do Trabalho. 

 
(*) Sinopse da INCM 

I, DANIEL BLAKE 
EU, DANIEL BLAKE 
de Ken Loach 

 

Palma de Ouro na última edição do Festival de Cannes, EU, DANIEL BLAKE é o mais recente filme de Ken 
Loach, um retrato da realidade social britânica contemporânea, centrada no seu sistema de segurança so-
cial, na infernal burocracia dele em tempos de austeridade, e nos seus efeitos devastadores sobre os desti-
nos individuais. O protagonista é Daniel Blake, um cidadão de Newcastle que trabalhou a maior parte da 
sua vida como marceneiro e, num momento de doença em que está clinicamente impedido de trabalhar, 
precisa do apoio do Estado, com a agravante de ser um analfabeto digital. A vida de Daniel Blake cruza-se 
com a de Katie, uma mãe solteira desempregada, e os seus dois filhos pequenos, que acabaram de mudar-
se para ali, depois de uma temporada a viverem numa residência para sem-abrigo em Londres. (**) 
O filme estreia nas salas de cinema a 1 de dezembro e marca, na Cinemateca, o início de uma retrospetiva 
da obra de Ken Loach. Consulte a programação em http://www.cinemateca.pt/     
 
(*) Sinopse da Cinemateca Portuguesa 

FILMES   

Para vocês, o cinema é um espetáculo. Para mim, é quase um meio para compreender o mundo (Vladimir Mayakovsky)  

PROTOCOLO Sesimbra – Hotel & Spa 

Campanha especial para os meses de Novembro e De-
zembro 2016 (excluindo as noites de 23, 24, 25, 29, 30 e 31 de De-
zembro) 
 

Alojamento e pequeno-almoço: 
 20% de desconto nas Tarifas Promocionais publicadas no nosso Site  - 
www.sesimbrahotelspa.com  
 (em vez dos habituais 10% concedidos no protocolo) 

  Programas especiais: 
15% de desconto em todos os programas especiais em vigor 
 (em vez dos habituais 10% concedidos no protocolo) 
 

As condições acima concedidas não são acumuláveis com outras promoções em vigor 

Imprensa Nacional - Casa da Moeda 

http://www.cinemateca.pt/
http://www.sesimbrahotelspa.com

