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http://www.ste.pt/actualidade/2017/10/act10Out2017.pdf
http://www.ste.pt/actualidade/2017/10/act10Out2017.pdf
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I N F O Q U A D R O S  

As carreiras consideradas foram subdivididas em: 

Gerais (Técnico Superior; Assistente Técnico e 

Assistente Operacional) – págs 11 a 13; 

Não Gerais– págs 40 a 50; 

Pessoal Docente e Não Docente pertencentes aos 

Estabelecimentos de ensino básico e secundário do 

Ministério da Educação - págs. 51 e 52; 

Trabalhadores abrangidos por contrato de trabalho 

(CIT) no âmbito do Código de trabalho - pág. 53. 

Decidiu-se agrupar, sob a forma de um Quadro-

Síntese, o número de trabalhadores abrangidos pelo 

descongelamento das carreiras e o respetivo 

impacto orçamental da Administração Central (AC), 

extraídos do documento. Nesta conformidade, são 

cerca de 403 mil trabalhadores que estão em 

condições de progredir na carreira, com um impacto 

próximo de 430 milhões de €. 

O relatório RIVA faz um levantamento sobre o 

número de trabalhadores que estão abrangidos pelo 

descongelamento das carreiras e que possuíam a 31 

de dezembro de 2016 os 10 pontos obrigatórios 

para a respetiva progressão (sujeitos ao SIADAP). 

O levantamento foi feito com base no ciclo de 

avaliação (2013/14) visto que o biénio 2015/2016 

não se encontra encerrado para todas as entidades. 

No entanto, para os trabalhadores cujo ciclo de 

avaliação é diferente (SIADAP adaptado), o 

levantamento também levou em linha de conta os 

anos de 2015 e 2016. 

Para o cálculo do impacto orçamental resultando do 

efeito das respetivas progressões, o levantamento 

utilizado foi o critério (RIVA), o qual representa o 

universo de trabalhadores com vínculo indetermina-

do registado pela entidade de origem. 

ANÁLISE AO DOCUMENTO DO DESCONGELAMENTO 

DAS CARREIRAS - RELATÓRIO RIVA  

secundário (ponto 4. do Quadro-Síntese). 

Destacam-se por ordem decrescente do impacto 

orçamental, as seguintes: 

22 mil efetivos da PSP, resultando num impacto de 

41 milhões de €; 

quase 20 mil enfermeiros em cerca de 30 milhões 

de €; 

8 mil médicos, de 26 milhões de €; 

ligeiramente acima de 22 mil de trabalhadores da 

GNR, próximo de 21 milhões de €; 

Da análise ao Quadro-Síntese, conclui-se que o 

conjunto das Carreiras não Gerais abrange quase 

155 mil trabalhadores com direito a serem 

promovidos, representando um impacto orçamental 

mais significativo (239 milhões de €), com um peso 

de 56% do Total.  

Nestas Carreiras, não estão incluídos os trabalha-

dores abrangidos pelo CIT – código de trabalho 

(ponto 3. do Quadro-Síntese) e do Pessoal 

Docente dos estabelecimentos de ensino básico e 

Quadro-Síntese – Número de Trabalhadores abrangidos pelo Descongelamento das Carreiras e 

Impacto Orçamental da Administração Central 

Levantamento RIVA 1ª Progressão 2ª Progressão Promoções Total

1. Carreiras Gerais 68882 38,9 0,6 0,0 39,5

     Técnico Superior 20314 15,0 0,5 0,0 15,6

     Assistente Técnico 28088 12,7 0,1 0,0 12,7

     Assistente Operacional 20480 11,2 0,0 0,0 11,2

2. Carreiras não Gerais* 154715 115,9 15,4 107,7 239,0

3. Contrato Individual de Trabalho 53592 - - - 45,5

4. Estabelec. Ensino Básico e Secundário do ME 125766 - - - 105,7

     Pessoal Docente 99220 - - - 90,3

     Pessoal Não Docente 26546 14,3 1,1 0,0 15,4

TOTAL GERAL (1.+2.+3.+4.) 402955 - - - 429,7

Impacto Orçamental (em milhões de €)
Número de Trabalhadores *

 
Nota: STE, baseado no Relatório RIVA do MF. * Excluiu-se 1019 trabalhadores das Carreiras não Gerais (Guarda Florestal, 

Técnico Sup. Espec. do INE e do MF) cujo descongelamento das carreiras apresenta um impacto orçamental nulo. 
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Pessoal não Docente (em virtude do sistema RIVA 

não abranger os que estão em mobilidade nos 

municípios por delegação de competências).  

Constata-se, assim, que estará em falta informa-

ção relativa a cerca de 50,9 mil trabalhadores de 

diferentes carreiras para a qual não é efetuada 

qualquer estimativa orçamental, resultando do 

somatório de a) e b). 

Por outro lado, os impactos orçamentais existen-

tes no Relatório são baseados na remuneração de 

base do trabalhador, não contemplando os 

suplementos, que por sua vez, estão indexados ao 

valor da remuneração de base, podendo o 

descongelamento total das carreiras aumentar o 

impacto orçamental. 

E, ainda a recolha de dados referente ao 

impacto de progressões baseou-se em ciclos de 

avaliação diferenciados, realçando-se o facto 

dos trabalhadores sujeitos ao SIADAP (de 2 em 

2 anos, desde 2013), aquele que contou para o 

último ciclo de avaliação foi 2013-2014 e não 

2015-2016, por nem todas as entidades terem 

encerrado este ciclo no período de recolha da 

informação. Porém, os trabalhadores cuja 

avaliação é diferente (SIADAP adaptado), os 

anos de 2015 e 2016 foram incluídos para o 

cálculo do impacto orçamental. 

É de estranhar que a carreira do Pessoal 

Docente dos estabelecimentos de ensino básico 

e secundário do Ministério da Educação que 

envolve o maior número de trabalhadores em 

condições de serem promovidos e com um 

impacto orçamental mais elevado não apresente 

um Quadro de referência tal como existe para 

outras Carreiras (pág. 51 do Relatório). 

Também, é de referir, que dentro deste mesmo 

Ministério, a carreira do Pessoal não Docente 

(pág. 52 do Relatório) por apresentar elevadas 

incongruências e por não terem sido corregidos 

os erros, volte a apresentar de novo os Quadros 

do impacto orçamental do descongelamento das 

carreiras, já com os valores corrigidos.   

Veja o Relatório e retire as suas conclusões em: 

http://www.ste.pt/actualidade/2017/10/

Relatorio%20de%20impacto%20do%

20descongelamen%20to%20das%20carreiras%

20a%20partir%20de%202018.pdf 

8,4 mil professores do ensino universitário, 

perfazendo 15 milhões de €; 

9 mil profissionais da Administração Tributária e 

Aduaneira, somando cerca de 12 milhões de €. 

Seguindo a lógica de impacto orçamental, surgem os 

126 mil efetivos dos estabelecimentos do ensino 

básico e secundário, com um impacto orçamental de 

106 milhões de € (em que inclui quase 100 mil 

professores com um impacto de 90 milhões de €). 

Convém realçar que no universo do Pessoal não 

Docente (26,5 mil) com um impacto de 15 milhões 

de €, não inclui o grupo dos trabalhadores transfe-

ridos em mobilidade para os municípios, representa-

do sobretudo por Assistentes Operacionais.     

De seguida, estão os 53,6 mil trabalhadores 

abrangidos pelo CIT, com um impacto orçamental 

total de 45,5 milhões de €, onde este universo é 

sobretudo representado por Assistentes Operacio-

nais (16,6 mil); Enfermeiros (13,5 mil) e Assisten-

tes Técnicos e Pessoal Administrativo (8 mil). 

Por último, encontram-se 69 mil trabalhadores das 

Carreiras Gerais, com um impacto de quase 40 

milhões de €, 

O Relatório assume algumas inconsistências e a 

necessidade de introdução de correções. Destas, 

destaca-se as seguintes: 

Dum total de 505 entidades da Administração 

Central, não contando com os estabelecimentos de 

ensino básico e secundário do Ministério da 

Educação (ME), foi feito o levantamento de 480 

entidades, faltando 25. Foram analisados cerca de 

278 mil trabalhadores, faltando, por isso, o 

levantamento de 35,1 mil, dos quais 21 mil 

correspondem à área da saúde (com destaque para 

as carreiras médicas e de enfermagem) e 2,4 mil 

do ensino superior (estimando-se cerca de 1500 

trabalhadores em falta das carreiras de Docente 

do Ensino Superior Politécnico e Universitário). 

Para além disso, existe uma elevada discrepância 

do número de trabalhadores entre os critérios 

RIVA e SIOE (em que estes se encontram em 

exercício de funções nas entidades, com vínculo 

por tempo indeterminado). Esta diferença é 

particularmente significativa para os estabeleci-

mentos escolares do ensino básico e secundário, 

faltando, por isso, fazer o levantamento de 15,8 

mil trabalhadores, dos quais maioritariamente são 

http://www.ste.pt/actualidade/2017/10/Relatorio%20de%20impacto%20do%20descongelamen%20to%20das%20carreiras%20a%20partir%20de%202018.pdf
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Taxa de protecção civil com fim à 

vista   

O Tribunal Constitucional declarou 

inconstitucional a Taxa de Proteção Civil no 

município de Gaia por considerar que se trata de 

um imposto, e por isso, da «competência 

exclusiva do parlamento».  
(Fonte: i, 06-09) 

Empregadores «não podem reduzir a 

zero» a privacidade online dos 

trabalhadores   

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 

(TEDH) decidiu no dia 5 de Setembro que «as 

empresas têm de avisar os trabalhadores antes 

de acederem ao seu correio electrónico e não 

podem reduzir a zero a privacidade dos 

funcionários do período laboral». Esta decisão 

teve origem num recurso apresentado por um 

engenheiro romeno que foi despedido em 2007 

da empresa onde trabalhava, por ter utilizado o 

correio electrónico da empresa para uso pessoal. 

O Fundamento para esta decisão assenta no 

artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem. A Grande Câmara do TEDH que «embora 

a decisão de despedir o engenheiro tenha sido 

tomada por uma empresa privada, o artigo 8º é 

aplicado a este caso, uma vez que o mesmo foi 

mencionado pelos tribunais romenos». 
(Fonte: Pública, 06-09) 

Estado lesado em 300 milhões com 

burlas ao SNS   

Entre 2011 e 2017, o Serviço Nacional 

de Saúde – SNS foi lesado em mais de 300 

milhões de euros, de acordo com fonte da 

Unidade Nacional de Combate à corrupção. Na 

última inspecção realizada dia 7 de Setembro 

foram detidos um médico e 3 delegados de 

informação médica, que montaram um esquema 

para levantar medicamentos nas farmácias e 

depois vende-los no mercado paralelo ou até 

destruí-los. Os delegados levantavam os 

medicamentos (diziam) em nome de familiares e 

em farmácias diferentes para não levantarem 

suspeitas. Esta burla foi já iniciada em Abril de 

2016 depois da entrada em vigor das receitas 

sem papel, denominado pelo Governo como um 

sistema mais seguro. 
Fonte: Diário de Notícias, 08-09)  

Salários reais do Estado caíram 13% 

em oito anos   

O salário dos funcionários públicos vale, 

hoje, menos 10% do que há oito anos. «Durante 

este período, os trabalhadores das administra-

ções não tiveram direito a actualização salarial 

anual, ficando os seus ordenados sujeitos à 

erosão provocada pela subida dos preços e o 

aumento do custo de vida. A esta desvalorização 

ainda temos que juntar o aumento dos descontos 

para a ADSE que passou de 1,5% para 3,5% e o 

aumento dos descontos para a CGA que passou 

de 10% para 11% e, claro, há que ainda 

acrescentar o «enorme aumento de impostos» de 

Vítor Gaspar, o congelamento das progressões e 

os cortes aplicados em 2011, que apesar de 

revertidos, os trabalhadores não vêm os seus 

rendimentos repostos, devido à desvalorização 

salarial ao longo dos anos e ao aumento dos 

impostos. 
(Fonte: Negócios; 08-09) 

Descongelamento de carreiras. 

Esquerda pressiona governo   

Os partidos de esquerda que suportam o 

governo querem que fique expresso no OE 2018 

o descongelamento das progressões na 

Administração Pública. Jerónimo de Sousa 

afirmou que é «essencial para valorizar os 

trabalhadores e os serviços públicos depois de 

I N F O Q U A D R O S  

Visto na imprensa em  
setembro 2017 



Página 6 

 

quase uma década de negação desse direito. É 

uma medida que tem de ir tão longe quanto 

necessário para dar resposta à reposição de 

direitos e progredir, assegurando que todos os 

trabalhadores tenham adquirido o direito à 

progressão com a sua efectivação em 2018». A 

líder do Bloco de Esquerda também referiu que 

«há pessoas que têm as carreiras congeladas há 

muitos anos, há pessoas que nunca tiveram 

progressão na carreira». O Governo pretende 

descongelar as progressões por «fases» e já 

iniciou as negociações com os sindicatos. No 

entanto, estes recusam que assim seja. O STE à 

saída da reunião negocial «adiantou que o 

relatório do governo sobre o impacto orçamental 

do descongelamento de carreiras revela uma 

disparidade de análise e de situações e que a 

única certeza que há é de que o descongelamento 

das carreiras será feito «por fases» e 

abrangerá todos os trabalhadores, com ou sem 

progressões nos últimos anos».  
(Fonte: i, 11-09) 

Sindicatos vão ao Parlamento discutir 

solução para precários do Estado   

Os Sindicatos são ouvidos hoje sobre o 

diploma que determina a forma como os 

precários serão integrados. O Governo divulgou 

um relatório sobre o número de precários no 

Estado que abrangia cerca de 100.000 

trabalhadores. No entanto, só serão abrangidos 

os trabalhadores a tempo inteiro e cerca de 

30.000 é que apresentaram requerimento. Os 

sindicatos estão de acordo no sentido de que o 

diploma necessita de melhoramentos, de forma a 

abranger mais trabalhadores. Esta proposta de 

lei tem em vista «resolver a situação das 

pessoas que entre 1 de Janeiro e 4 de Maio de 

2017». 
(Público, 12-09) 

Estudante portuguesa convence juiz 

britânico   

Uma portuguesa, estudante de direito, 

em Londres representou uma outra emigrante, 

natural da Madeira, que tinha sido impedida de 

receber uma indemnização de 200 mil euros, 

determinada por ter ficado parcialmente 

incapacitada após acidente de automóvel. A 

sociedade de advogados Hansen Palomares 

Solicitors invocou incapacidade mental da 

portuguesa para gerir o dinheiro e o juiz, à 

altura, aceitou. A estudante, Alexandra da Silva, 

de 21 anos, natural de Viana do Castelo, embora 

não sendo ainda advogada (está no último ano) 

convenceu o juiz com a sua exposição. Só foi 

possível a esta estudante representar Ângela 

Baptista, de 69 anos e que não sabe ler e 

escrever, porque a Ordem jurídica britânica 

prevê a figura do «litigation friend». Assim, foi 

«nessa qualidade que a estudante elaborou a 

exposição em que defendeu que Ângela Baptista 

tinha capacidade intelectual para gerir o 

dinheiro. Desta decisão cabe recurso «no prazo 

de 21 dias». 
(Fonte: Correio, 12-09) 

Jovens mulheres já fumam quase 

tanto como os homens   

O IV Inquérito Nacional ao Consumo de 

Substâncias Psicoactivas na População Geral, 

Portugal, 2016/2017, revelou que o consumo na 

população jovem está estável. No entanto o 

consumo por parte das jovens mulheres 

aumentou, o que parece que a mensagem 

antitabagismo não está a passar. O consumo de 

canábis aumentou também mas neste caso o 

aumento reflecte-se na população em geral. 

Revelou ainda que aumentou o número de pessoas 

que reportam experiências de consumo mas no 

geral mantém-se a percentagem dos que 

experimentam, o que parece ter também 

estabilizado. Este inquérito também estudou o 

jogo, pelo que parece que a crise ditou a 

contenção e até o recuo no número de apostado-

res. «Segundo o Inquérito 46,2% da população 

não tem uma relação problemática com o jogo, 

mas subiu ligeiramente a percentagem de 

jogadores com alguns problemas e com a 

probabilidade de serem jogadores patológicos». 
(Fonte: i, 20-09) 

As pessoas: robôs não vão roubar 

empregos mas formação é prioridade  

I N F O Q U A D R O S  
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A inteligência artificial não nos vai deixar a 

todos desempregados «por duas razões: 

criatividade e inteligência humana são essenciais 

à criação de máquinas cada vez mais inteligen-

tes; em muitos modelos de negócio a componente 

humana é que traz valor acrescentado», como é o 

caso do sector automóvel. A diferença e o valor 

acrescentado será adicionado pela mão humana. 

A criatividade é uma particularidade que a 

máquina não consegue reproduzir. «Ver a TED 

talk em que Garry Kasparov conta como perdeu e 

como ganhou jogos de xadrez contra máquinas 

construídas para o derrubar é sempre recomen-

dável». Pelo menos serve para provar que «o mito 

homem versus máquina não existe». Neste mundo 

em que a economia exige trabalhadores 

qualificados para trabalhar com máquinas cada 

vez mais complexas terá de ser feito um enorme 

esforço para requalificar os trabalhadores. 

«Com mão-de-obra altamente qualificada a baixo 

preço, Portugal já tem uma carência de 10% de 

empregados no topo da pirâmide para cobrir 

necessidades de investimento». 
(Fonte: Diário de Notícias, 21-09) 

Braga garante maior esperança de vida   

Os dados do INE relativamente ao ano 

de 2016, revelam que os portugueses 

estão a viver mais e «indicam um ganho de 1,3 

anos por comparação com a média de 79,29 anos 

em 2010». É na região do Minho que a esperança 

de vida é maior (81,45 anos). Destacam-se os 

concelhos de Amares, Barcelos, Braga, 

Esposende, Terras de Bouro e Vila Verde. Em 

contraponto é no Baixo Alentejo que se vive 

menos (78,62 anos). Abaixo destes valores ficam 

as ilhas: a Madeira (78,02 anos) e os Açores 

(77,28 anos). A maior longevidade à nascença 

fixa-se na região de Leiria (2,08 anos) e a menor 

em Trás-os-Montes (0,35 anos). O interessante 

é que nenhuma região sofreu qualquer recuo. 
(Fonte: Correio, 28-09) 

Cartão de cidadão mais caro mas 

válido por dez anos   

O cartão de cidadão vai passar a ser 

mais caro a partir do mês de Outubro. A 

Portaria nº 286/2017 de 28 de Setembro, fixa 

os valores para «emissão/renovação do cartão 

passa de 15 para 18 euros já a partir de 2 de 

Outubro. A emissão/renovação de cartão até aos 

25 anos continua a custar 15 euros». Os preços 

sobem para pedidos urgentes (até 3 dias úteis) 

para 33 euros (mais 3 euros), se a validade for 

superior a 5 anos. Os pedidos de extremamente 

urgente (entregues no próprio dia) passam de 35 

euros para 50 euros, se a validade for 5 anos. Se 

a validade for de 10 anos, o valor a pagar sobe 

para 53 euros. 

A partir de 4 de Dezembro será possível renovar 

ou cancelar o cartão de cidadão por via 

electrónica. «Quem tiver entre 25 e 60 anos, 

pode fazer a renovação através do Portal do 

cidadão desde que o documento esteja válido por 

mais 60 dias da data do pedido. Já aos cidadãos 

com mais de 60 anos, este prazo não é exigido». 

Os cidadãos com idades compreendidas entre os 

25 e os 60 anos terão de renovar o cartão 

apenas ao fim de 10 anos. 
(Fonte: Público, 29-09) 

I N F O Q U A D R O S  
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LEGISLAÇÃO - SETEMBRO 2017 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Declaração de retificação ao anexo da Lei n.º 52/2017, 

de 13 de julho, que procede à «Terceira alteração à Lei 

n.º 17/2003, de 4 de junho (Iniciativa legislativa de 

cidadãos)» 

Declaração de Retificação n.º 25/2017 - Diário da 

República n.º 184/2017, Série I de 2017-09-

22108193003 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - 

SECRETARIA-GERAL 

Retifica o Decreto-Lei n.º 106/2017, de 29 de agosto, 

do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que 

regula a recolha, publicação e divulgação da informa-

ção estatística sobre acidentes de trabalho, publicado 

no Diário da República, 1.ª série, n.º 166, de 29 de 

agosto de 2017 

Declaração de Retificação n.º 26/2017 - Diário da 

República n.º 187/2017, Série I de 2017-09-

27108219720 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Declaração de retificação à Lei n.º 64/2017, de 7 de 

agosto, que «Estabelece as prescrições mínimas em 

matéria de proteção dos trabalhadores contra os riscos 

para a segurança e a saúde a que estão ou possam vir 

a estar sujeitos devido à exposição a campos eletro-

magnéticos durante o trabalho e transpõe a Direti-

va 2013/35/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 26 de junho de 2013» 

Decreto-Lei n.º 113/2017 - Diário da República n.º 

173/2017, Série I de 2017-09-07108113698 

FINANÇAS 

Procede à fusão do Fundo de Estabilização Aduaneiro 

no Fundo de Estabilização Tributário 

Decreto-Lei n.º 115/2017 - Diário da República n.º 

173/2017, Série I de 2017-09-07108113700 

SAÚDE 

Altera o Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias 

de Saúde 

Diário da República n.º 188/2017, 1º Suplemento, 

Série I de 2017-09-28 

Declaração de Retificação n.º 26-A/2017 - Diário da 

República n.º 188/2017, 1º Suplemento, Série I de 

2017-09-28108234479 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - 

SECRETARIA-GERAL 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2017 - 

Diário da República n.º 177/2017, Série I de 2017-09-

13108139582 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova os princípios técnicos, a metodologia e as 

regras de operacionalização aplicáveis à edição de 

2017 do Orçamento Participativo Jovem Portugal 

Resolução da Assembleia da República n.º 227/2017 

- Diário da República n.º 183/2017, Série I de 2017-

09-21108192975 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo o pagamento das bolsas de 

doutoramento e pós-doutoramento de 2016 pela 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 133/2017 - 

Diário da República n.º 185/2017, Série I de 2017-09-

25108205177 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova, para o corrente ano, a atribuição de indemniza-

ções compensatórias às empresas prestadoras de 

serviço público 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 134/2017 - 

Diário da República n.º 187/2017, Série I de 2017-09-

27108219721 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova a Estratégia para o Turismo 2027 

Lei n.º 106/2017 - Diário da República n.º 170/2017, 

Série I de 2017-09-04108092658 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Assegura o direito à declaração conjunta de despesas 

e rendimentos com dependentes em sede de imposto 

sobre o rendimento das pessoas singulares, alterando 

o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares 

Declaração de Retificação n.º 23/2017 - Diário da 

República n.º 171/2017, Série I de 2017-09-

05108100889 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Declaração de retificação à Lei n.º 51/2017, de 13 de 

julho, que procede à «Quarta alteração à Lei n.º 43/90, 

de 10 de agosto (Exercício do direito de petição)» 

Declaração de Retificação n.º 24/2017 - Diário da 

República n.º 171/2017, Série I de 2017-09-

05108100890 

I N F O Q U A D R O S  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107684443/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/553428/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/553428/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108193003/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108193003/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108193003/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108068706/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108219720/details/maximized?serie=I&day=2017-09-27&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108219720/details/maximized?serie=I&day=2017-09-27&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108219720/details/maximized?serie=I&day=2017-09-27&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107963496/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?13L0035
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108113698/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108113698/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108113700/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108113700/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108234477/details/maximized?serie=I&day=2017-09-28&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108234477/details/maximized?serie=I&day=2017-09-28&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108234479/details/maximized?serie=I&day=2017-09-28&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108234479/details/maximized?serie=I&day=2017-09-28&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108234479/details/maximized?serie=I&day=2017-09-28&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108139582/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108139582/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108139582/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108192975/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108192975/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108192975/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108205177/details/maximized?serie=I&day=2017-09-25&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108205177/details/maximized?serie=I&day=2017-09-25&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108205177/details/maximized?serie=I&day=2017-09-25&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108219721/details/maximized?serie=I&day=2017-09-27&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108219721/details/maximized?serie=I&day=2017-09-27&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108219721/details/maximized?serie=I&day=2017-09-27&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108092658/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108092658/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108100889/details/maximized?serie=I&day=2017-09-05&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108100889/details/maximized?serie=I&day=2017-09-05&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108100889/details/maximized?serie=I&day=2017-09-05&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107684442/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/573515/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108100890/details/maximized?serie=I&day=2017-09-05&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108100890/details/maximized?serie=I&day=2017-09-05&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108100890/details/maximized?serie=I&day=2017-09-05&date=2017-09-01
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Retifica o Decreto-Lei n.º 92/2017, de 31 de julho, do 

Planeamento e das Infraestruturas que reforça medidas 

de redução do custo de implantação de redes de 

comunicações eletrónicas de elevado débito, transpon-

do a Diretiva n.º 2014/61/UE, publicado no Diário da 

República, n.º 146, 1.ª série de 31 de julho de 2017 

Portaria n.º 281/2017 - Diário da República n.º 

183/2017, Série I de 2017-09-21108192976 

SAÚDE 

Determina que os medicamentos destinados ao 

tratamento de doentes com artrite reumatoide, artrite 

idiopática juvenil, artrite psoriática e espondiloartrites 

podem beneficiar de um regime excecional de compar-

ticipação a 100 %. Revoga a Portaria n.º 141/2017 

Portaria n.º 282/2017 - Diário da República n.º 

185/2017, Série I de 2017-09-25108205179 

SAÚDE 

Procede à segunda alteração da Portaria n.º 48/2016, 

de 22 de março, alterada pela Portaria n.º 198/2016, de 

20 de julho (Determina que os medicamentos destina-

dos ao tratamento de doentes com artrite reumatoide, 

espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite 

idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas 

beneficiem de um regime excecional de comparticipa-

ção) 

Portaria n.º 285/2017 - Diário da República n.º 

188/2017, Série I de 2017-09-28108228007 

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS, PRESIDÊNCIA E DA 

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E JUSTIÇA 

Procede à regulamentação das formas de entrega do 

Cartão de Cidadão e dos respetivos códigos de 

ativação, do código pessoal (PIN) e do código pessoal 

para desbloqueio (PUK), a cidadãos residentes no 

estrangeiro, bem como das condições de segurança 

exigidas para essa entrega e à fixação das taxas 

associadas 

Portaria n.º 286/2017 - Diário da República n.º 

188/2017, Série I de 2017-09-28108228008 

PRESIDÊNCIA E DA MODERNIZAÇÃO ADMINIS-

TRATIVA, ADMINISTRAÇÃO INTERNA E JUSTIÇA 

Define os modelos oficiais e exclusivos do cartão de 

cidadão, os elementos de segurança física que o 

compõem, os requisitos técnicos e de segurança a 

observar na captação da imagem facial e das impres-

sões digitais do titular do pedido e ainda as medidas 

concretas de inclusão de cidadãos com necessidades 

especiais na sociedade de informação, a observar na 

disponibilização do serviço de apoio ao cidadão 

Portaria n.º 287/2017 - Diário da República n.º 

188/2017, Série I de 2017-09-28108228009 

PRESIDÊNCIA E DA MODERNIZAÇÃO ADMINIS-

TRATIVA E JUSTIÇA 

A presente Portaria procede à regulamentação dos 

mecanismos técnicos de acesso e leitura dos dados 

constantes de circuito integrado do cartão de cidadão, 

do prazo geral de validade do cartão de cidadão, dos 

casos e os termos em que o Portal do Cidadão 

funciona como serviço de receção de pedidos de 

renovação de cartão de cidadão, do sistema de 

cancelamento do cartão de cidadão pela via telefónica 

e eletrónica, do montante devido pelo Instituto dos 

Registos e Notariado, I. P. (IRN), à Agência de Moder-

nização Administrativa, I. P. (AMA), pelo exercício das 

suas competências, previstas no artigo 23.º da Lei n.º 

7/2007, de 5 de fevereiro, alterada pelas Leis n.ºs 

91/2015, de 12 de agosto e 32/2017, de 1 de junho e 

das regras relativas à conservação do ficheiro com o 

código pessoal de desbloqueio (PUK) do cartão de 

cidadão 

Portaria n.º 291/2017 - Diário da República n.º 

188/2017, Série I de 2017-09-28108228013 

JUSTIÇA 

Define as taxas devidas pela prestação dos serviços 

associados ao cartão de cidadão e pela emissão do 

cartão de cidadão provisório, bem como as situações 

de redução, isenção ou gratuitidade 

Despacho n.º 8254/2017 - Diário da República n.º 

183/2017, Série II de 2017-09-21 108189401 

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e 

da Saúde 

Estabelece os critérios técnicos para os rastreios 

oncológicos de base populacional realizados no 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), nomeadamente no 

que diz respeito ao recrutamento e métodos de 

seleção. Revoga o n.º 2 do Despacho n.º 4808/2013, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 68, de 8 

de abril de 2013 

Despacho n.º 8355/2017 - Diário da República n.º 

185/2017, Série II de 2017-09-25 108192066 

Finanças e Saúde - Gabinetes dos Ministros das 

Finanças e da Saúde 

Nomeia a Comissão de Acompanhamento de execução 

dos acordos assinados entre o Ministério das Finanças, 

o Ministério da Saúde, a Associação Nacional de 

Farmácias e a Associação de Farmácias de Portugal e 

determina que compete à Comissão a avaliação e 

monitorização da aplicação do disposto na Portaria n.º 

262/2016, de 7 de outubro 

Despacho n.º 8477/2017 - Diário da República n.º 

187/2017, Série II de 2017-09-27 108219416 

Planeamento e das Infraestruturas - Gabinete de 

I N F O Q U A D R O S  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107785482/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0061
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108192976/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108192976/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106886613/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108205179/details/maximized?serie=I&day=2017-09-25&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108205179/details/maximized?serie=I&day=2017-09-25&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73934158/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74985439/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108228007/details/maximized?serie=I&day=2017-09-28&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108228007/details/maximized?serie=I&day=2017-09-28&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108228008/details/maximized?serie=I&day=2017-09-28&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108228008/details/maximized?serie=I&day=2017-09-28&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108228009/details/maximized?serie=I&day=2017-09-28&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108228009/details/maximized?serie=I&day=2017-09-28&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/518073/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/518073/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69992903/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69992903/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107114304/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108228013/details/maximized?serie=I&day=2017-09-28&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108228013/details/maximized?serie=I&day=2017-09-28&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108189401/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=108175731
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108189401/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=108175731
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108192066/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-09-25&date=2017-09-01&dreId=108192053
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108192066/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-09-25&date=2017-09-01&dreId=108192053
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108219416/details/6/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-09-27&date=2017-09-01&dreId=108216195
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108219416/details/6/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-09-27&date=2017-09-01&dreId=108216195
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Prevenção e Investigação de Acidentes com 

Aeronaves e de Acidentes Ferroviários 

Declara concluído com efeitos a 29 de junho de 2017 

o processo de extinção por fusão do Gabinete de 

Investigação de Segurança e de Acidentes Ferroviá-

rios e do Gabinete de Prevenção e Investigação de 

Acidentes com Aeronaves, com o Gabinete de 

Prevenção e Investigação de Acidentes com Aerona-

ves e de Acidentes Ferroviários 

Despacho n.º 8568/2017 - Diário da República n.º 

189/2017, Série II de 2017-09-29 108231510 

Finanças e Saúde - Gabinetes dos Ministros das 

Finanças e da Saúde 

Designa, por um período de cinco anos, como fiscal 

único do Instituto de Proteção e Assistência na Doença, 

I. P., a sociedade de revisores oficiais de contas BDO & 

ASSOCIADOS, Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas, Lda. 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 353/2017 - 

Diário da República n.º 177/2017, Série I de 2017-09-

13108139585 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Declara inconstitucional, com força obrigatória geral, a 

norma que impõe o pagamento da taxa de justiça inicial 

nos 10 dias contados da data da comunicação ao 

requerente da decisão negativa do serviço da seguran-

ça social sobre o apoio judiciário, sem prejuízo do 

posterior reembolso das quantias pagas no caso de 

procedência da impugnação daquela decisão, constan-

te da alínea c) do n.º 5 do artigo 29.º da Lei n.º 

34/2004, de 29 de julho, na redação dada pela Lei n.º 

47/2007, de 28 de agosto 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 

6/2017 - Diário da República n.º 186/2017, Série I de 

2017-09-26108207729 

SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

Uniformiza a jurisprudência nos seguintes termos: 

Do despacho saneador proferido em ação adminis-

trativa especial de valor superior à alçada do tribunal 

administrativo de círculo cabe prévia dedução de 

reclamação para a conferência do próprio tribunal de 

1.ª instância, por aplicação dos arts. 27.º, n.º 2, 29.º, 

n.º 1, e 87.º do CPTA e 40.º, n.º 3, do ETAF na 

redação anterior à introduzida pelo DL n.º 214-

G/2015, de 02 de outubro, e não imediata interposi-

ção de recurso jurisdicional 

I N F O Q U A D R O S  

A seleção de dirigentes qualificados – lugares de 

direcção intermédia - na administração pública é 

absolutamente crucial, para assegurar um padrão de 

qualidade elevado, na oferta dos serviços prestados 

à sociedade civil. 

Se o método do procedimento concursal consignado 

na lei deveria ser a norma, o mais inacreditável é 

que em muitos casos a prática recorrente do 

recurso à figura arcaica e ardilosa da nomeação em 

regime de substituição - sem critério claro de 

escolha -, acaba por se impor como alternativa e 

subverter por completo o normativo legal. 

Não se trata de uma mera questiúncula administra-

tiva ou jurídica, o procedimento em causa tem 

mesmo consequências nefastas, no desempenho dos 

organismos públicos. 

Por um lado impõe aos nomeados, uma precariedade 

efetiva, a subserviência mais absoluta e uma 

cultura de total aversão à tomada de decisões, uma 

vez que caso contrário o risco associado em caso 

de insucesso terá como consequência no limite, a 

perda do lugar de dirigente e a viagem de regresso 

à posição de técnico superior, mal paga e sem 

futuro. 

Existe ainda a agravante de continuarem a ser 

nomeadas chefias sem formação adequada para as 

áreas que tutelam e como tal desprovidas da 

capacidade de opinar tecnicamente sobre os 

dossiers, condicionando assim na prática a função, 

ao desempenho de um qualquer capataz. 

Os lugares de direcção na administração pública 

têm de ser na totalidade ocupados pelos melhores 

profissionais, escolhidos por concurso público 

aberto e transparente, com júri independente e de 

competência reconhecida. 

O amadorismo aqui como em toda a parte é 

incomportavelmente caro e ineficiente - como os 

recentes acontecimentos trágicos no país bem o 

demonstram - e indigno de uma administração 

pública obrigada a seguir as normas e padrões de 

qualidade  

 

Sócio devidamente identificado 

A palavra aos associados 

DIRIGENTES PRECÁRIOS 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108231510/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=108231490
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108231510/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=108231490
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108139585/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108139585/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108139585/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/502394/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/502394/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/641076/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/641076/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108207729/details/maximized?serie=I&day=2017-09-26&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108207729/details/maximized?serie=I&day=2017-09-26&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108207729/details/maximized?serie=I&day=2017-09-26&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70423756/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70423756/details/normal?l=1
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I N F O Q U A D R O S  

 

Tem dúvidas sobre a sua 
situação laboral? 
 

  O jurista responde . . . 
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CULTURA E LAZER  

SINDICATO DOS 

QUADROS TÉCNICOS DO 

ESTADO E ENTIDADES 

COM FINS PÚBLICOS 

 

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 

 

Periodicidade: Mensal 

A diáspora da palavra: obras de autores portugueses impressas fora 
de Portugal no séc. XVI (1501-1520) 
MOSTRA | 20 jun. - 21 set '17 | Sala de Referência | Entrada livre 

A cultura portuguesa no século XVI conheceu o mundo. Muitas são as obras escritas por portugueses – 

de grandes livros a pequenos textos, passando por poemas isolados – que foram impressas além-

fronteiras. Umas acompanharam a diáspora dos seus autores, outras foram aí produzidas por razões 

económicas ou por interesse dos locais nos escritos desses portugueses – uns vivos, outros mortos. 

Mas quantos, onde, quando, de quem, por quem e para quem? Que temas abordavam e que línguas 

foram utilizadas? 

Para responder a estas questões, João Alves Dias elaborou um projeto de investigação que consiste no 

levantamento das obras de autores portugueses – porque nascidos em Portugal – impressas entre 

1501 e 1600, fora das fronteiras territoriais lusitanas. 

Este levantamento, que se prevê se prolongue até 2027, terá periodicamente mostras expositivas na 

Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), com livros escolhidos de entre os exemplares estudados que se 

encontram nas coleções à guarda da BNP e da Biblioteca Pública de Évora.  

Nem tudo o que foi referenciado constitui obra de tomo; alguma dessa produção pode ser considera-

da apenas uma pequena peça de «adorno» que só viveu, sobreviveu e é hoje conhecida e referencia-

da, porque «parasitou» uma outra obra, essa sim na época mais importante – como é o caso das 

pequenas poesias (ou dos epigramas) escritas por Aires Barbosa, professor em Salamanca, dedicadas 

ao seu colega e amigo Nebrija. 

Nesta mostra apresenta-se uma seleção do que foi produzido durante as duas primeiras décadas do 

século XVI. Se acaso não for maior – em quantidade – a obra impressa produzida por autores 

portugueses fora de Portugal tem um valor idêntico à produzida intramuros e não pode ser ignorada. 
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