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I N F O Q U A D R O S  

Desde 2010 que, os trabalhadores públicos 
suportaram congelamento das remunerações, 
cortes remuneratórios, e também, a proibição de 
alteração obrigatória do posicionamento remune-
ratório obrigatório na sequência de avaliação do 
desempenho ou do decurso de determinado 
período de tempo. 
Em 2018, depois de Portugal ter saído do 
procedimento por défice excessivo em junho de 
2017, e quando os trabalhadores esperavam que a 
lei que regula a sua relação laboral – Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, voltaria a aplicar-
se-lhes sem o corte de qualquer direito, o 
Governo vem, através de um novo regime de 
“reposição de direitos” introduzir novos cortes 
remuneratórios, que se repetem, também, em 
2019. 
Em 2018, as progressões a concretizar em 4 
momentos, ao longo de 2 anos (2018 e 2019), de 
acordo com o faseamento definido na Lei do OE-
2018 (nº 8 do artº 18º):  25% a 1 de janeiro, 50% 
a 1 de setembro, 75% a 1 de maio de 2019 e 100% 
em dezembro, a que corresponde, no primeiro 
ano, a um corte de 66% e, no segundo ano, um 

 
OS NÚMEROS FALAM POR SI 

ORÇAMENTO DO ESTADO 2019 

QUE 

corte de 30%. Veja-se os quadros seguintes 
com seis exemplos. 
Quanto à progressão dos trabalhadores que só 
em 2019 reúnem condições, tal progressão 
ocorrerá em 2 fases no decurso do ano: 75% a 1 
de Maio e 100% em dezembro, não recebendo 
qualquer acréscimo remuneratório nos 4 
primeiros meses de 2019, o que se traduz num 
corte de cerca de 45% no valor anual a 
receber. 
Desde 2011, nos sucessivos Orçamentos do 
Estado, constava a previsão de que os pontos 
obtidos em sede de avaliação de desempenho 
(SIADAP) acumulados em excesso “relevam para 
efeitos de futura alteração do posicionamento 
remuneratório”. Decorridos vários anos de 
proibição de valorizações remuneratórias, os 
trabalhadores utilizaram, pelo menos, 10 pontos 
da sua avaliação para terem mais uma perda 
remuneratória.  
Temos por isso as mais sérias dúvidas quanto à 
constitucionalidade destas disposições tendo 
em conta o princípio da igualdade e proteção 
da confiança. 

Alteração de posicionamento remuneratório nos termos da Lei (art.º 156º n.º7 da LTFP) 
        
  2009/2017 2018/2019     

 Posições Posição Posição Acréscimo Acréscimo   
 Remunerat. Virtual seguinte mensal anual   
   (valor) (valor)       

Assistente 
6ª 995,51 1047,00 51,49 720,86   

Técnico entre 6ª e 7ª 1012,68 1047,00 34,32 480,48   
  entre 8ª e 9ª 1119,09 1149,99 30,90 432,6   
              

Técnico entre 2ª e 3ª 1373,12 1407,45 34,33 480,62   
Superior entre 3ª e 4ª 1579,09 1613,42 34,33 480,62   

  entre 4ª e 5ª 1750,73 1819,38 68,65 961,1   
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A
ssistente 

6ª 
995,51 

1047,00 
12,87 

25,745 
244,58 

-476,28 
66,07 

25,75 
38,62 

51,49 
502,03 

-218,83 
30,36 

Técnico 
entre 6ª e 7ª 

1012,68 
1047,00 

8,58 
17,16 

163,02 
-317,46 

66,07 
17,16 

25,74 
34,32 

334,62 
-145,86 

30,36 

  
entre 8ª e 9ª 

1119,09 
1149,99 

7,73 
15,45 

146,78 
-285,83 
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15,45 

23,18 
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-131,33 

30,36 
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30,36 
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1579,09 
1613,42 
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163,07 
-317,55 
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34,33 
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-145,90 
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25,75 
34,33 

266,06 
-214,56 

44,64 
 

 
  

entre 4ª e 5ª 
1750,73 

1819,38 
51,49 

68,65 
532,04 

-429,06 
44,64 

 
 



Página 4 

 
I N F O Q U A D R O S  

Visto na imprensa em  
outubro de 2018 

Tabela salarial perde três níveis mais 
baixos 
Os três primeiros níveis da Tabela 

Remuneratória Única irão ser eliminados, por se 
encontrarem abaixo do ordenado mínimo nacional. 
Assim, espera-se que esta subida force a subida dos 
outros vencimentos. «Helena Rodrigues, acredita 
que com o fim das posições mais baixas, é possível 
haver um aumento de pelo menos 3% nos salários de 
todos os funcionários». 
(Fonte: Correio, 01-10)  

 

Governo propôs aumentos para a 
Função Pública entre 5 e 35 euros  
As propostas do Governo para aumento 
dos salários da Administração Pública 

estão a ser negociadas com os seus parceiros. As 
propostas iniciais são: aumento de cerca de 35 
euros para os salários mais baixos ou aumento de 
cinco euros para todos. Na próxima quinta feira os 
Sindicatos têm agendada uma ronda de negociações 
no Ministério das Finanças. 
(Fonte: Negócios, 02-10) 

 

Governo dá um décimo do que 
pedem os sindicatos 
O Governo diz ter 50 Milhões de euros 
para aumentos na Função Pública, pelo 

que é um décimo do que os sindicatos pedem (entre 
3 e 4%). Nem o PCP nem o BE descartam a possibili-
dade de um aumento para todos os trabalhadores da 
Administração Pública. Segundo Catarina Martins «a 
simples atualização percentual acaba por premiar 
muito os salários mais altos e ter aumentos muito 
residuais nos salários mais baixos», apontando assim 
para subidas nominais para todos. Esta ideia vai ao 
encontro da proposta inicial do Governo. O Primeiro-
Ministro numa entrevista à TVI mostrou-se adepto 
desta solução: «Eu acho que teria maior eficácia 

concentrar a margem que existe em quem mais 
precisa e onde a diferença é maior do que dissemi-
nar de uma forma igualitária por todos, benefician-
do todos pouco», O PCP remete o assunto para a 
negociação com os sindicatos.  
(Fonte: Correio, 02-10) 

 

Rui Moreira pressiona Costa com o 
Infarmed 
A Câmara do Porto aprovou um documen-

to que vai enviar ao Governo em que pergunta o que 
está a impedir a mudança do INFARMED para a 
cidade do Porto. Manuel Pizarro, vereador do PS e 
que também aprovou o documento, admite que o 
processo não foi bem conduzido. O documento 
«pressiona António Costa e Adalberto Campos 
Fernandes, a indicar, por escrito, se a transferência 
do Infarmed está suspensa, apesar do relatório 
favorável do grupo de trabalho nomeado pelo 
Conselho de Ministros». 
(Fonte: Correio, 03-10) 

 

Web Summit fica em Lisboa mais 10 
anos e vai custar 11 milhões anuais 
A Web Summit irá manter-se em Lisboa 

por mais dez anos. O Acordo assinado entre as 
Partes, prevê 11 milhões de euros e a expansão da 
Feira Internacional de Lisboa como contrapartidas. 
Se a Web Summit sair antes do prazo acordado está 
prevista uma cláusula indemnizatória para compensar 
o esforço português. Parte do valor a atribuir sairá 
do Fundo de Desenvolvimento Turístico do município, 
disse Fernando Medina. 
(Fonte: i, 04-10) 

 

Sindicatos levam ameaça de 
greve para reunião com Governo  
Os Sindicatos partem para as 
negociações com o Ministério das 

Finanças com a expectativa de conhecerem a 
proposta do Governo relativamente a matéria 
salarial. Os aumentos salariais que os Sindicatos 
pediram estão entre os 3 e os 4%. Segundo a 
proposta apresentada ao PCP e BE, os aumentos 
assentam em 3 cenários: 35 euros para as remune-
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rações próximas do ordenado mínimo; dez euros 
para os que ganham até 835 euros e cinco euros 
para todos os trabalhadores. 
Fonte: Público, 08-10) 

 

Sindicatos irritados com Costa por 
aumento de «tostões»  
O Primeiro-Ministro garantiu na Golegã 

que dispõe de 50 milhões de euros para aumentos 
salariais na Função Pública. Maria Helena Rodrigues 
disse ao i que «se fosse governante tinha vergonha 
de dizer que tinha disponível para os trabalhadores 
meia dúzia de tostões», contextualizando «com a 
distribuição de 700 a 900 milhões de euros para 
injetar, por exemplo, no Novo Banco, em 2018. 
Disse, ainda, «os trabalhadores não são um custo». 
(Fonte: i, 17-08)  

 

Empregadores são os menos 
escolarizados da UE  
Retrato de Portugal na Europa, da 
Pordata conclui que em Portugal, em 

cada cem empregadores, 55 não tem o ensino 
secundário ou superior. Em 1992 eram 79, o que 
quer dizer que avançamos muito pouco e deixa 
Portugal no topo da lista dos países europeus onde 
os patrões têm menos habilitações. Segue-se a 
Portugal, Malta, Espanha, Itália e Grécia. No que 
respeita a trabalhadores 43,3% dos empregados 
também não têm mais do que o 9º ano. Neste caso, 
os primeiros lugares são ocupados por Malta, 
Espanha e Grécia. Para António Casimiro, investiga-
dor do Centro de Estudos da Universidade de 
Coimbra (CES), «o problema da formação profissio-
nal dos empregadores portugueses está nas micro e 
nas pequenas empresas. Coloca-se o ónus da 
produtividade nos trabalhadores. Fala-se em 
formação profissional dos trabalhadores, mas nunca 
se considera como elemento de produtividade e 
competitividade a formação dos empregadores. 
Manuel Carvalho da Silva, também investigador do 
CES acrescenta que a crise até intensificou o 
problema. «O desemprego levou à iniciativa própria 
de muita gente, o que levou muitos a aparecerem 
como  empresários sem o serem realmente». 
(Fonte: Público, 09-10) 

 

Reuniões adiadas para amanhã  
A reunião de negociação marcada 
quarta-feira, dia 10, foi adiada para o 

dia seguinte, depois de os deputados do PCP e BE 

terem revelado que não tinham chegado a acordo 
quanto aos aumentos salariais para a administração 
pública. Contactada, Maria Helena Rodrigues 
comentou: «surpreende-nos um pouco a forma como 
tem sido gerido este processo. Tem havido vários 
recados para condicionar o posicionamento das 
organizações sindicais e isso não esperávamos deste 
Governo e prosseguiu:  «O executivo está a tentar 
voltar trabalhadores do público contra os privados. 
Espero que o adiamento da reunião signifique que o 
Governo está a preparar uma proposta para todos 
os trabalhadores. Se assim não for avançamos para 
greve». 
 (Fonte: negócios, 10-10) 

 

Costa lança suspeita sobre papel de 
dirigentes na regularização de 
precários do Estado  
Jerónimo de Sousa questionou na 

Assembleia da República, ontem, dia 10, o primeiro-
ministro sobre os entraves que estão a ser 
colocados aos precários quanto à sua integração nos 
Serviços, como atrasos na abertura dos concursos, 
na análise dos requerimentos, a exclusão de 
trabalhadores do concurso por não terem o 12º ano, 
etc. António Costa começou por dizer que o 
PREVPAP é um programa complexo, mas que estava 
intrigado com a «discrepância entre o número dos 
trabalhadores que se candidataram e o número de 
trabalhadores que os dirigentes reconheceram como 
necessidades permanentes». Não há dados públicos 
sobre o número de trabalhadores que se candidata-
ram e os que os dirigentes consideraram como 
necessidades permanentes. Os Sindicatos têm 
alertado para que em alguns Serviços e empresas 
públicas os dirigentes têm tentado boicotar o 
processo. 
(Fonte: Público, 11-10) 

 

Governo decide salários na reunião 
de sábado  
Na reunião extraordinária do Conselho 

de Ministros, no próximo sábado, será aprovada a 
versão final do Orçamento de Estado para 2019 e 
tomará uma decisão final quanto ao aumento para os 
trabalhadores da Administração Pública. Mário 
Centeno já anunciou que só dispõe de 50 milhões 
para aumentos salariais. A reunião de negociação 
com os sindicatos, marcada para ontem, foi adiada 
para hoje, quinta-feira e contará com a presença do 
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Ministro das Finanças. 
(Fonte: Correio, 11-10) 

 
Todos os partidos estão a pensar nas 
eleições  
O Presidente da República admite que o 

Orçamento de Estado para 2019 foi elaborado em 
«clima eleitoral». No entanto elogia a «preocupação 
de controlar o défice». Marcelo Rebelo de Sousa 
não estranha que num ano de legislativas «todos os 
partidos estejam a pensar em eleições. É evidente 
que cada qual tenta apresentar propostas diferen-
tes, quer quem apoia o Governo, quer quem está na 
oposição. Não digo que sejam propostas a pensar só 
em eleições, mas que naturalmente têm reflexos 
eleitorais». O PS dá como certa a aprovação do 
documento, com o apoio do BE e do PCP. 
(Fonte: i, 17.10) 

 

Remodelações são «tanto mais 
eficazes quanto surpreendentes  
O Presidente da República, em visita a 

Oliveira de Frades, foi abordado quanto à remodela-
ção governamental e respondeu que «não há 
remodelações sem surpresas. As remodelações têm 
esse encanto. Fazem-se de modo discreto e são 
muito mais eficazes quanto mais surpreendentes. 
Marcelo Rebelo de Sousa disse que as mudanças nos 
executivos não devem ser comentadas pelo chefe do 
Estado, nem antes, nem durante, nem depois. «A 
lógica das remodelações ocorre como respirar 
natural da democracia». 
(Fonte: Público, 16-10) 

 
Reforma antecipada só para quem 
aos 60 tem 40 anos de descontos 
O regime da antecipação das reformas 

vai ser alterado, anunciou o ministro do Trabalho e 
da Segurança Social. As regras são para aplicar a 
partir de outubro do próximo ano. Poderá aposentar
-se antecipadamente quer tiver 60 anos e 40 de 
descontos. Neste caso, não se aplicará o fator de 
sustentabilidade, que representa um corte de 
14,5%. No entanto, não ficam isentos da aplicação 
do corte de 0,5% por cada mês que falte para a 
idade legal. Esta alteração não se aplicará a 
reformas «por desemprego de longa duração, nem a 
outros regimes específicos previstos na lei». Esta 
alteração integra a proposta de lei do Orçamento 
de Estado para 2019. 

(Fonte: Público, 18-10) 
 

Travão às reformas antecipadas 
terá período transitório 
Após a surpresa do anúncio das regras 
para as reformas antecipadas, Vieira 

da Silva veio admitir «criar um período transitório 
no novo regime de reformas antecipadas, permitindo 
aos trabalhadores que começaram a descontar para 
a Segurança Social a partir dos 21 anos pedir a 
reforma antecipada com cortes». Quem não 
preencha os requisitos poderá solicitar a reforma 
antecipada, mas ficará sujeito à aplicação do fator 
de sustentabilidade (14,5%) e aos 0,5% por cada 
mês em falta até à idade legal. «Estão neste caso, 
por exemplo, as pessoas que em 2019 tenham 61 
anos de idade e 40 de descontos ou as que têm 64 
anos e 43 de carreira contributiva», disse o 
ministro do Trabalho e da Segurança Social. 
(Fonte: Público, 19-10) 

 

”Contas estão Certas” 
A UTAO – Unidade Técnica de Apoio 
Orçamental ao analisar o OE 2019, 
levantou algumas dúvidas sobre o nível 

das despesas, tendo ainda rejeitado que o défice 
não se situaria nos 0,2% mas nos 0,55 do OE 2019. 
Mário Centeno afirmou: «As contas estão certas». 
(Fonte: Correio, 24-10) 

 

Conselho de Estado analisa Brexit 
O Presidente da República convocou o 
Conselho de Estado para uma reunião 
no dia 7 de novembro para analisar a 

questão da saída do Reino Unido da União Europeia. 
Nesta reunião estará também presente o Ministro 
dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.  
(Fonte: i, 25-10) 

 

Bónus para ex-residentes divide 
constitucionalistas 
A Medida Regressar inscrita na proposta 

do OE para 2019, divide os constitucionalistas 
quanto à constitucionalidade da aplicação de 
benefícios fiscais aos portugueses que regressarem 
ao país e que estiveram ausentes nos últimos três 
anos, mas que tenham vivido no país antes de 31 de 
dezembro de 2015. Uns consideram que a Medida 
está pouco fundamentada e que pode violar «o 
princípio da igualdade». Há quem defenda que o 
regime deveria aplicar-se a quem viveu no país entre 
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2011 e 2014 e não nos três anos anteriores ao 
regresso. Outros consideram que é aceitável 
conceder o benefício, desde que seja aplicado a 
todos os que estejam na mesma situação. O 
benefício fiscal consiste na isenção de metade dos 
rendimentos, em sede de IRS. 
(Fonte: negócios, 25-10) 

 

DGO. Estado regista excedente de 
1,3 mil milhões até setembro 
Segundo o Ministério das Finanças, nos 

primeiros nove meses, a receita cresceu mais do que 
a despesa, situando-se nos 5,4%. Ao todo a receita 
fiscal registou um aumento de 1675,4 milhões de 
euros, totalizando 32 777 milhões de euros em 
impostos até setembro». Este aumento da receita 
deveu-se, sobretudo, à arrecadação de mais receita 
no que toca aos impostos diretos. 
(Fonte: i, 26-10) 

 

Tancos. Falta recuperar cinco 
granadas e mais de 30 explosivos 
O caso de Tancos parece não ter fim à 
vista. Segundo a comissão parlamentar 

da Defesa, «continua a faltar parte do material 
roubado dos paióis em junho do ano passado». 
Segundo a agência Lusa falta ainda recuperar «1450 
munições de 9 mm, um disparador de descompres-
são, duas granadas de gás lacrimogéneo, uma 

granada ofensiva, duas ofensivas de corte para 
instrução, 20 cargas lineares de corte CCD20 e 15 
cargas lineares de corte CCD30». Refere ainda a 
Lusa que a PJM informou o Ministério Público de 
que tinha sido devolvido material «a mais», quando 
da descoberta deste na Chamusca. 
(Fonte: i, 31-10) 

 

Perdão de milhões à Banca e Energia 
De acordo com os dados da Autoridade 
Tributária-AT, o valor dos benefícios 

fiscais foi de 2,5 milhões de euros, distribuídos por 
35 419 contribuintes. A empresa que mais beneficiou 
foi a EDP com um benefício acima dos 108 milhões de 
euros. Outros contribuintes que beneficiaram foram 
«a Banca com mais de 30 milhões, a Galp com 20 
milhões e as duas maiores autarquias do País (porto 
com 87,8 milhões e Lisboa com 4,4 milhões)». Os 
benefícios globais aumentaram 85 milhões, face ao 
ano de 2016. O maior valor nos bónus às empresas 
registou-se nos descontos no IRC. «Cerca de 300 
contribuintes receberão um perdão superior a um 
milhão de euros. Estão neste grupo a maioria dos 
bancos, os grandes grupos económicos e as funda-
ções mais importantes. Mas o setor financeiro, até 
os bancos que já desapareceram como é o caso do 
BES, BPP ou Banif tiveram direito a um pequeno 
desconto fiscal». 
(Fonte: correio, 31-10) 

Fiquei muito surpreendido com o teor do comunicado. 
Afinal anunciaram-nos uma reposição, mas de facto 
continuamos a ter um corte. É dar com uma mão e 
tirar com a outra. Temos sido nós a tudo pagar. Há 
dinheiro para Bancos, PPP, empresas públicas, etc, 
menos para quem não tem há muito qualquer 
atualização salarial e foram alvo de cortes, congela-
mentos, entre outros «presentes». Haja respeito por 
quem mantém os serviços a funcionar.  
Sócio devidamente identificado 
 
O INE anunciou que o PIB português cresceu mais de 
2%, mas parece que o Estado foi completamente 
inútil pela responsabilidade deste crescimento ao 
arredar os seus trabalhadores de participarem nesta 

melhoria real. É que a alegada “reposição de direitos” 
não trás qualquer melhoria, é apenas e tão só o 
cumprimento do estabelecido em lei e no contrato de 
trabalho com cada funcionário, é o básico – mas 
mesmo assim acanhado, continuando desavergonhada-
mente a confiscar-nos o salário. 
Sócio devidamente identificado. 
Quando li o comunicado nem queria acreditar. 
Completo no próximo ano os pontos para progredir. 
Fico agora a saber que apenas irei receber em maio 
75%. E os meses de janeiro, fevereiro, março e 
abril?  
Sócio devidamente identificado 

A Palavra aos Associados 
ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2019 

cont. na pag. 10 
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República, 1.ª série, n.º 207, de 26 de outubro de 
2018 

Lei n.º 63/2018 - Diário da República n.º 
195/2018, Série I de 2018-10-10116631281 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Remoção de amianto em edifícios, instalações e 
equipamentos de empresas 

Declaração de Retificação n.º 35-A/2018 - Diário 
da República n.º 197/2018, 1º  Suplemento, Série 
I de 2018-10-12116654091 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Declaração de retificação à Lei n.º 51/2018, de 16 
de agosto, «Altera a Lei das Finanças Locais, 
aprovada pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e 
o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de 
novembro» 

Decreto-Lei n.º 76/2018 - Diário da República n.º 
196/2018, Série I de 2018-10-11116640900 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova o Regulamento de Incentivos à Prestação 
de Serviço Militar nos Diferentes Regimes de 
Contrato e no Regime de Voluntariado 

Decreto-Lei n.º 77/2018 - Diário da República n.º 
197/2018, Série I de 2018-10-12116649878 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera o Estatuto da Aposentação, permitindo o 
acesso à aposentação antecipada por ex-subscritor 

Decreto-Lei n.º 78/2018 - Diário da República n.º 
198/2018, Série I de 2018-10-15116673878 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera o regime legal aplicável aos contratos 
celebrados à distância e aos contratos celebrados 
fora do estabelecimento comercial, completando a 
transposição da Diretiva (UE) 2015/2302 

Decreto-Lei n.º 80/2018 - Diário da República n.º 
198/2018, Série I de 2018-10-15116673880 

LEGISLAÇÃO - OUTUBRO 2018 
Decreto Regulamentar n.º 10/2018 - Diário da 
República n.º 191/2018, Série I de 2018-10-
03116587910 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Cria a Autoridade para a Prevenção e o Combate à 
Violência no Desporto 

Resolução da Assembleia da República n.º 
286/2018 - Diário da República n.º 193/2018, 
Série I de 2018-10-08116607937 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo o reforço da importância 
geoestratégica das Regiões Autónomas dos Açores 
e da Madeira 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
141/2018 - Diário da República n.º 207/2018, 
Série I de 2018-10-26116794199 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Promove uma utilização mais sustentável de 
recursos na Administração Pública através da 
redução do consumo de papel e de produtos de 
plástico 

Resolução da Assembleia da República n.º 
297/2018 - Diário da República n.º 209/2018, 
Série I de 2018-10-30116826825 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que garanta que as 
habilitações literárias não são fator de exclusão da 
regularização de vínculos 

Declaração de Retificação n.º 37/2018 - Diário da 
República n.º 214/2018, Série I de 2018-11-
07116903098 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - 
SECRETARIA-GERAL 

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 
141/2018, que promove uma utilização mais 
sustentável de recursos na Administração Pública 
através da redução do consumo de papel e de 
produtos de plástico, publicada no Diário da 
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253/2016, de 23 de setembro, que estabelece os 
tipos de certificados profissionais, as condições 
para a sua emissão, a respetiva validade e os 
correspondentes modelos, no âmbito do Decreto-
Lei n.º 34/2015, de 4 de março 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores n.º 33/2018/A - Diário da 
República n.º 195/2018, Série I de 2018-10-
10116631284 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA 

Orçamento da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores para o ano de 2019 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores n.º 36/2018/A - Diário da 
República n.º 199/2018, Série I de 2018-10-
16116696181 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA 

Estudo sobre violência doméstica e de género na 
Região Autónoma dos Açores 

Decreto Legislativo Regional n.º 12/2018/A - 
Diário da República n.º 203/2018, Série I de 2018-
10-22116747928 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA 

Segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional 
n.º 26/2008/A, de 24 de julho, alterado e republica-
do pelo Decreto Legislativo Regional n.º 17/2009/A, 
de 14 de outubro (procede à harmonização, na 
Administração Pública da Região Autónoma dos 
Açores, dos regimes de vinculação, de carreiras e 
de remunerações dos trabalhadores que exercem 
funções públicas) 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores n.º 39/2018/A - Diário da 
República n.º 215/2018, Série I de 2018-11-
08116915008 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA 

Disponibilização de intérpretes de Língua Gestual 
Portuguesa nos serviços públicos da Administração 
Pública Regional 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece os princípios e regras aplicáveis às 
comissões de ética que funcionam nas instituições 
de saúde, nas instituições de ensino superior e em 
centros de investigação biomédica que desenvol-
vam investigação clínica 

Decreto-Lei n.º 82/2018 - Diário da República n.º 
199/2018, Série I de 2018-10-16116696175 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera a regulamentação aplicável ao regime 
público de capitalização, destinada à atribuição de 
um complemento de pensão ou de aposentação por 
velhice 

DECRETO-LEI N.º 83/2018 - DIÁRIO DA REPÚ-
BLICA N.º 202/2018, SÉRIE I DE 2018-10-
19116734769 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Define os requisitos de acessibilidade dos sítios 
web e das aplicações móveis de organismos 
públicos, transpondo a Diretiva (UE) 2016/2102 

Portaria n.º 285/2018 - Diário da República n.º 
204/2018, Série I de 2018-10-23116747967 

CULTURA E PLANEAMENTO E DAS INFRAES-
TRUTURAS 

Determina o montante total de apoios do Estado à 
comunicação social a atribuir em 2018 às Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira 

Portaria n.º 286/2018 - Diário da República n.º 
205/2018, Série I de 2018-10-24116768624 

DEFESA NACIONAL E SAÚDE 

Regula os termos e condições em que o Hospital 
das Forças Armadas colabora com o Serviço 
Nacional de Saúde no âmbito da realização de 
meios complementares de diagnóstico e terapêutica 
(MCDT) em benefício dos utentes do Serviço 
Nacional de Saúde 

Portaria n.º 292/2018 - Diário da República n.º 
209/2018, Série I de 2018-10-30116826826 

MAR 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 
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Boas contas. E recordo ainda que os custos do 
trabalho em Portugal cresceram, nomeadamente 
através da componente salarial como muito recente-
mente foi divulgado pelo INE, mas para nós, que 
também contribuímos para a criação de riqueza 
nacional, o Governo persiste, e insiste, em nos 
manter na desolação ártica. 
Sócio devidamente identificado 
 
Eu deveria ter progredido em 2011, mas o OE desse 
ano não o permitiu. Estava numa posição virtual e 
assim continuei até ao final de 2017. Gastei dez 
pontos para acertar a posição e ter direito ao valor 
de 34,33 €,. Apesar do valor irrisório a receber 
mensalmente, esse montante foi ainda distribuído por 
dois anos e em percentagens. Assim passei a receber 
25% (entre janeiro e agosto 2018) e 50% (entre 
setembro e dezembro 2018), 75% (entre maio e 
novembro 2019) e 100% (em dezembro 2019). Já era 
mau gastar dez pontos para acertar uma posição, 
receber em percentagens ao longo de dois anos, muito 
mau, mas ver preto no branco que, no final deste ano, 
vou ter um corte total de 66,07% e no próximo ano 
um corte de 30,6% é péssimo. Reposição de rendi-
mentos? Pode ter sido para alguém. Para mim não. 
Sócio devidamente identificado 
 
Não há qualquer reposição de direitos, há é o 
enxerto de mais duas posições remuneratórias 
virtuais até dezembro de 2019, e isto tem de ser 
denunciado. Bom trabalho. 
Sócio devidamente identificado 
 
Perante este comunicado não poderia deixar de 
reagir ao mesmo e dar a minha opinião sobre o 
pagamento em prestações da progressão a que temos 
direito. Já se sabia que pagar 25% do valor devido 
mensalmente não é o mesmo que pagar os 100%. 
Nunca cheguei a fazer as contas à perda que essas 
percentagens representavam. Fica agora bem claro 
quanto perdi em 2018 e vou perder em 2019. Não é 
justo que aqueles que completaram primeiro os 
pontos para progredir recebam menos do que aqueles 
que completam os pontos para a progressão no 

próximo ano. Há aqui uma desigualdade de tratamen-
to. Não se trata uma maldade com outra maldade. O 
que me preocupa mesmo é o facto de não nos ser 
pago a valor mensal na totalidade. Os funcionários 
públicos têm sido o «Bombo da Festa». O nosso azar 
é termos um patrão que, ao mesmo tempo, nos paga e 
legisla. Se fosse no privado ninguém se atreveria 
pagar dessa forma, porque se o fizesse o Tribunal 
daria razão ao trabalhador. 
Obrigada pelo trabalho que tiveram em demostrar 
aquilo que eu não tive coragem (nem tempo?) de o 
fazer. 
Sócio devidamente identificado 
 
Algumas áreas da economia não conheceram a 
austeridade, mas para os trabalhadores públicos esta 
página negra ainda não foi virada, e o OE 2019 insiste 
nisso. 
Bem pode o Governo dizer-se nosso amigo, apregoar 
que faz o bem, mas os números falam mais alto e 
destapam a hipocrisia do discurso. 
Sócio devidamente identificado 
 
Estou inteiramente de acordo na análise que deixa a 
nu a verborreia de desconsideração do Governo pelos 
seus trabalhadores. 
Mas não se pode esquecer que não há, nem nunca 
houve, qualquer proposta, ou ideia, de vir a ser 
devolvido o salário retido pelos cortes. E que a 
verbalização de atualização para todos os trabalha-
dores (€ M 50 - 0,025% do PIB) é uma vaga ideia de 
reposição salarial, fingimento que nem compensa a 
inflação, é uma outra via para acentuar os cortes. 
Também não pode passar em branco que para os 
bancos a disponibilidade subserviente continua. O 
BPN - sorvedouro dos nossos salários - vai 
continuar a sê-lo. No relatório do OE 2019, página 
106, lá estão mais 30 milhões de euros para a sua 
reprivatização. 
Sócio devidamente identificado 

A Palavra aos Associados 
cont. da pag. 7 
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Encontro-me, desde 2016, em mobilidade intercarreiras, de assistente técnico para técnico 
superior. Que procedimentos são necessários para consolidar esta mobilidade? 
 

Quando esteja em causa a mobilidade intercarreiras ou intercategorias no mesmo órgão ou serviço, a 
consolidação depende de proposta do respetivo dirigente máximo e de parecer favorável do membro do 
Governo competente na respetiva área. 
 
O suplemento remuneratório, previsto no artigo 9.º do DL 34/2018, de 15 de maio, está 
sujeito ao desconto contributivo para a pensão de reforma? 
 

Sim, o suplemento remuneratório está sujeito aos descontos para o regime de segurança social que lhe 
for aplicável. 
 
Sou trabalhador da Administração Pública desde 2002 e desconto para a CGA. A que descontos 
estou sujeito nas faltas por doença? 
 

As faltas por doença dos funcionários públicos que descontam para a CGA estão sujeitas ao disposto no 
artigo 15º da Lei nº 35/2014, que a seguir se transcreve: 
 

Artigo 15.º 
Faltas por doença 
1 - A falta por motivo de doença devidamente comprovada não afeta qualquer direito do trabalhador, 
salvo o disposto nos números seguintes. 
2 - Sem prejuízo de outras disposições legais, a falta por motivo de doença devidamente comprovada 
determina: 
A) A perda da totalidade da remuneração diária nos primeiro, segundo e terceiro dias de incapacidade 
temporária, nas situações de faltas seguidas ou interpoladas; 
b) A perda de 10 /prct. da remuneração diária, a partir do quarto dia e até ao trigésimo dia de incapaci-
dade temporária. 
 3 - A contagem dos períodos de três e 27 dias a que se referem, respetivamente, as alíneas a) e b) do 
número anterior é interrompida sempre que se verifique a retoma da prestação de trabalho.  
4 - A aplicação da alínea b) do n.º 2 depende da prévia ocorrência de três dias sucessivos e não interpola-
dos de faltas por incapacidade temporária nos termos da alínea a) do mesmo número.  
5 - A falta por motivo de doença nas situações a que se refere a alínea a) do n.º 2 não implica a perda da 
remuneração base diária nos casos de internamento hospitalar, faltas por motivo de cirurgia ambulatória, 
doença por tuberculose e doença com início no decurso do período de atribuição do subsídio parental que 
ultrapasse o termo deste período. 
6 – Revogado pelo artigo 12º da Lei nº 25/2017 
7 - O disposto nos n.os 2 a 6 não se aplica às faltas por doença dadas por pessoas com deficiência, quando 
decorrentes da própria deficiência.  
8 - As faltas por doença implicam sempre a perda do subsídio de refeição.  
9 - O disposto nos números anteriores não prejudica o recurso a faltas por conta do período de férias.  

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 

 

Lisboa - Sede 
R. Braamcamp,88,2º Dto. 

1269-111 Lisboa  
Tel.: 213 860 055   

(3 linhas) 
Tel. Móvel: 961724106/ 

961880239/963773017 
Fax: 213 860 785 

ste@ste.pt 
Horário de atendimento: 

2ª a 6ª - 9:00-21:00 
Sec. Regional do Porto 

R. da Alegria, 248,1º Esq.  
 4000-034  Porto  

 Tel./Fax: 222 004 630  
Tel. Móvel: 938648672  

porto@ste.pt 
Horário de atendimento: 
2ª, 4ª e 6ª - 10:00-18:00 

3ª e 5ª - 11:00-19:00 
Sec. Regional de Coimbra 
Av. Fernão de Magalhães, 

676, 3º andar - Sala 3  
3000-174 Coimbra  
Telef.: 239 838 176  
Fax: 239 825 186 

Tel. Móvel: 925783119 
coimbra@ste.pt 

Horário de atendimento: 
2ª,a  6ª - 14:00-19:00 
Sec. Regional de Évora 
Alcárcova de Baixo, 54 

Sala B 
7000-841 Évora 

Tel.e Fax: 266 744 771  
evora@ste.pt 

Sec. Regional do Algarve 
Edifício Ninho de 

Empresas 
Piso 2, Gab. 13 

Estrada da Penha 
8000-489 Faro 

Tel. Móvel: 
925494067/925494065 

algarve@ste.pt 
Sec. Regional da Guarda 
R. Alm. Gago Coutinho,  
  10, 1º - Centro Dto. Fte. 

6300-Guarda 
guarda@ste.pt 

Tel. Móvel: 961724137 
Sec. Regional de Viseu 
R. do Gonçalinho, 53  

Sala 6 
3500-137 Viseu 

viseu@ste.pt 
Tel. Móvel: 961879731 

Sec. Regional dos Açores 
R. do Rego, 24 - 1º andar 

9700-161 Angra do 
Heroismo  

Tel.e Fax: 295 217 079 
acores@ste.pt 

Sec. Regional da Madeira 
R. Câmara Pestana, 6  

1º andar - Sala D 
9000-043 Funchal   

Tel. Móvel: 
925494067/925494065 

madeira@ste.pt 
 

Diretora 
Rosa Sousa 

 
Periodicidade: Mensal 

 

PROTOCOLOS 

Exposição - Obra convidada 
Luca Giordano - A Rendição do Eleitor da Saxónia 
perante Carlos V 
Património Nacional (Espanha) 
20 SET 2018 a 13 JAN 2019 

Pintor talentoso e 
rápido no executar (e, 
por isso, conhecido 
como «Fa presto»), 
Luca Giordano   
(Nápoles, 1634-1705) 
adquiriu fama por toda 
a Europa pela sua 
habilidade em retomar 
o estilo de José de 
Ribera, particularmen-
te apreciado pelos 
grandes colecionadores 
espanhóis. Foi, no 
entanto, pela sua capacidade de pintar grandes frescos que Carlos II (1665-1700) o chamou a 
Madrid, em 1692, para ser pintor régio. Esta Obra Convidada fazia parte de um conjunto de 
quatro telas que celebrava os sucessos militares do imperador Carlos V. O pai de Giordano era 
especialista em pintura de batalhas e Luca dedicou-se precocemente a este tema, que viria a 
retomar nos últimos anos da sua estada em Madrid com vários ciclos alusivos a feitos heróicos de 
monarcas espanhóis. 
Fonte: http://www.museudearteantiga.pt/exposicoes/luca-giordano-1 

CONDIÇÕES GERAIS 
 

Os sócios, colaboradores e familiares, poderão beneficiar de: 
O Grupo “a farmácia” pretende oferecer as seguintes condições na aquisição de medicamentos e 
outros produtos de farmácia: 
xReceitas médicas – 10% de desconto no valor a pagar. 
Exceção: em medicamentos de receita médica com PVP superior a 69,03 €, 10% de desconto 
sobre o Valor a Pagar até um máximo de 5,00€ por unidade (salvo alterações na Legislação).  
xMedicamentos não sujeitos a receita médica - 10% de desconto sobre o PVP (cumulativo com 
promoções, salvo exceção); 
xProdutos de Dermocosmética, Higiene, Puericultura, Veterinária, Fitoterapia, Dietética, 
Homeopatia, Ortopedia, outros - 10% de desconto sobre o PVP (cumulativo com promoções, salvo 
exceção). 
xServiços farmacêuticos nas farmácias (consultas de nutrição, etc.) - 10% de desconto. 
 

Veja na nossa página em https://www.ste.pt/sindicato/protocolos-ste/  as condições de acesso 
aos Medicamentos, as Formas de pagamento e a lista de Farmácias que fazem parte do Grupo. 

GRUPO “A FARMÁCIA” 


