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FORMAÇÃO
1.º TRIMESTRE 2019
Calendário e programas
Ref.

Ed.

Designação

Local

Área

Horas

Início

Fim

192

1

Liderar com Técnicas de Coaching

Lisboa

90

21

15/Jan

17/Jan

62

1

Excel Avançado

Lisboa

482

21

22/Jan

24/Jan

185

1

Regime Geral de Protecção de
Dados

Évora

380

21

28/Jan

30/Jan

10

1

Técnicas de apresentação em
Público

Viseu

90

18

29/Jan

31/Jan

26

2

Regime Geral de Protecção de
Dados

Braga

344

21

11/Fev

13/Fev

192

2

Liderar com Técnicas de Coaching

Coimbra

90

21

12/Fev

14/Fev

193

1

Inteligência Emocional e Gestão
de Conflitos

Guarda

90

21

19/Fev

21/Fev

185

1

Marketing Digital

Faro

345

18

27/Fev

01/Mar

189

3

Regime Geral de Protecção de
Dados

Lisboa

380

21

06/Mar

08/Mar

150

1

Código dos Contratos Públicos na
Aquisição de Bens e Serviços

Porto

380

21

11/Mar

13/Mar

153

1

Gestão de Projectos

Lisboa

345

18

19/Mar

21/Mar

191

1

Reeducação Postural no local de
trabalho

Vila Real

862

21

26/Mar

28/Mar

Consulte e faça a sua inscrição até ao dia 28 de dezembro em

http://www.ste.pt/Formacao.aspx
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AUTOFORMAÇÃO

A formação custeada pelo próprio- autoformação, a que se refere o artigo 16º do
Decreto-lei nº 86-A/2016 de 29 de Dezembro, estabelece um crédito de 100 horas por
ano civil, podendo, quando tal se justifique, em função da especial relevância para as
atividades inerentes ao posto de trabalho, a apreciar pelo dirigente máximo do órgão ou
serviço, ser ultrapassado até ao limite da carga horária prevista para a formação
profissional que o trabalhador pretende realizar.
O pedido de autorização para a autoformação, a realizar durante o período laboral, deve
ser feito ao dirigente máximo do órgão ou serviço, devidamente fundamentado e com
indicação da data de início, do local de realização, natureza e programa, duração e,
quando aplicável, a entidade formadora.
O pedido de autoformação apresentado por trabalhador que não tenha sido contemplado
no plano de formação ou ações de formação do órgão ou serviço só pode ser indeferido
com fundamento no prejuízo do normal funcionamento do serviço. Neste caso, o pedido
não pode ser indeferido mais do que duas vezes consecutivas.
No final da ação de formação, o trabalhador a quem for concedida a autorização para
autoformação deve apresentar junto do órgão ou serviço relatório e, quando aplicável, o
respetivo certificado de formação.
O não cumprimento do previsto no número anterior impede a concessão de autorização
para formação no ano em curso e no seguinte.
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AS INTERMITÊNCIAS
DE UM SIADAP
INCONSEQUENTE,
PROCRASTINADOR
E CONFLITUOSO
Por Carlos Saldanha
a organização obtém, informação que lhe permite
tomar decisões, sustentadas em evidências, (o puro

SIADAP

“navegar à vista” era então e continua a sê-lo,
passado!).
Os “tratados consolidados” desta magna carta e o

inconsequente e procrastinador… julgamos, ser

seu pensamento filosófico ditam que, se os

agora, o tempo de uma nova reanálise da temática,

desempenhos

atentas as contingências dos dias que correm.

avançam as ações corretivas; se o desempenho é

Perdoem-me os mais atentos, mas teremos que

satisfatório ou se excede as expectativas, dever-

recuar pelo menos, a meados do século passado,

se-ão estimular, premiar e valorizar os seus atores.

para uma apropriada análise.

Neste contexto organizacional, tem-se entendido

A filosofia “da coisa” e dos seus mentores,

que a avaliação de desempenho é hoje “obrigatória”

“engenheiros do capital” , em prol da maximização

e “necessária”, assumindo uma importância capital

do lucro, apontava no sentido de que a avaliação de

na

desempenho, à semelhança dos testes psicológicos,

desempenho das pessoas e com elas, consequente-

deveria exprimir afirmações exatas acerca do

mente o sucesso das suas organizações. Hoje esta

desempenho dos indivíduos no seio de um determi-

problemática é tão vasta e abrangente que se

nado organismo ou organização.

estende à organização em si mesma (SIADAP 1),

Em abono da verdade, somos impelidos a atribuir a

aos seus dirigentes, (SIADAP 2) e finalmente, por

gestão por objetivos, a Peter Drucker e à sua obra
A avaliação de desempenho e a gestão por

onde se começou, aos verdadeiros obreiros que são
os operacionais das ditas áreas de negócio da
organização (SIADAP 3).

objetivos, assim como o pacote filosófico

–

Na verdade, a matriz comum ao edifício deste

económico, embriagado pela “dita gestão moderna”,

pensamento económico, reside inexoravelmente, no

“pegou de estaca” nas linhas de produção dos EUA.
(atente-se, no setor privado e em determinadas
cidades dos EUA!)

setor privado.

De então até agora, a tarefa de avaliar desempe-

que se lhe seguiram, foram gizados, para abarcar

nhos constitui cada vez mais um aspeto central e

de forma abrangente as realidades norte america-

uma função essencial da gestão de recursos

nas.

humanos nas mais díspares organizações dos nossos

Esta verdade é tão pura e crua, como o verdadeiro

dias.

americano ser confundido com aquele homem sem

Ao avaliar o desempenho e o contributo dos seus

escrúpulos, foragido de uma europa sobrepovoada

recursos humanos para o desenvolvimento e a

e esgotada do ponto de vista agrícola… é, voltemos

consecução dos objetivos previamente delineados,

lá, o verdadeiro americano é o pele vermelha, que

No já longínquo maio de 2015 abordamos, em suma,
as

nossas

preocupações

sobre

um

The Practice of Managemment, publicada de 1955.
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são

dinamização

e

inferiores

promoção

aos

da

esperados,

melhoria

do

Mas não, num qualquer, setor privado. Os moldes
do alfaiate e dos demais “aprendizes de feiticeiro”
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em nada se assemelha ao cuspidor de pólvora e

ditado e continuará a alimentar angústias desmedi-

fogo, banido dessa europa, que o viu nascer, e que o

das que só podem ter efeitos catastróficos e até

repudiou tamanhos foram os seus feitos e delitos!

antagónicos em si mesmos.

Como dizia o dramaturgo Maurice Maeterlinck

A problemática da avaliação de desempenho dos

«Um pensamento pode ser excelente, mas a
realidade começa na ação» , também arriscaremos

trabalhadores da administração pública é hoje mais

nós, a concluir que, em tese, este pensamento

importaria meditar com seriedade, até porque, os

económico e economicista, roça a perfeição, no que

ferimentos

à maximização do lucro diz respeito, no entanto,

profundas.

quando descemos ao terreno e sobretudo a

A gravidade e profundidade dessas feridas, tem

terrenos onde a matriz “cliente” e “lucro” não são

sido cavada, por fatores vários dos quais arrisca-

um fim direto em si mesmo, entramos num atoleiro

ríamos destacar, falta de preparação e coerência

tal, onde é tão natural a bondade das suas

dos avaliadores, o sistema é complexo e exigente o

premissas, como a subversão dessas mesmas

que obriga a grande disponibilidade dos avaliadores

premissas em si mesmas.

e avaliados, a consequente situação orçamental

Hoje a doutrina positivada, aponta no sentido de

desfavorável, a dificuldade de adaptar o alinha-

que na “administração pública americana” esse

mento entre os objetivos da instituição e os

efeito imediato, nem sequer póstumo se fez sentir,

individuais, o regime de quotas rígido para os

e convém “não esquecer de lembrar“ que a

melhores desempenhos, a pouco assertiva definição

realidade dos EUA, se encontra muito ligada, a um

de objetivos e de competências, a lacónica,

conceito de sociedade industrial.

deficiente

Entre os EUA e a Europa e cada país da europa,

subjetividade implícita do sistema, o congelamento

mormente, Portugal, existem diferenças insofismá-

durante anos a fio dos famigerados pontos, a

veis e profundas quer ao nível do setor privado,

guerra aberta entre colegas de trabalho na disputa

quer ao nível do setor público. Desde logo o

dos pontos entre uns quantos outros, conduziram-

conceito de ética para os americanos assenta numa

nos

conceção utilitarista (o máximo útil para o máximo

potenciador de conflitos e à consequente desmoti-

das pessoas), enquanto, que, em Portugal, o

vação das pessoas, enquanto arde em lume brando.

conceito do ético, do bem, é um conceito mais

Na verdade, a desmotivação foi tal, que por poucos

fechado, mais pessoal, um conceito de consciências

avaliados e avaliadores foi levado a sério este

que se encontra numa filosofia “jus natural” de um

mitigado SIADAP. (desafio os mais céticos a

coletivo de individualidades.

deitar o seu olhar sobre o tratamento que o poder

Não será difícil assentar arraiais, nas premissas de

autárquico dá ao SIADAP, nos pequenos e médios

que o setor privado é dirigido pelo(s) mercado(s),

municípios, a título de exemplo!!)

tendo em vista a satisfação das necessidades dos

Também não podemos ignorar, que se na adminis-

clientes como meio para se alcançar lucros e o

tração direta e indireta do Estado a “coisa” foi

setor público, dirigido por políticos, tendo em vista

andado

a satisfação das exigências políticas, como um meio

expressão, martelava-se o procedimento e muitas

para se atingir integração política e a estabilidade

vezes invertia-se, ou seja, em tempo de avaliação

social.

dava-se a nota e depois fixavam-se os objetivos

Realidades diversas, exigem de “per si”, modelos
adequados e afinados com as suas particularidades!

(não se contratualizavam, o chefe pura e simplesmente, impunha-os…) com pouco barulho dos

Lá diz o povo, que é tão sábio quanto sereno:

avaliados, senão a coisa poderia ser pior… laivos de

“Albarda-se o burro, à vontade do dono”, mas,

um decadente “ancien regime” .

diremos nós, de acordo com as suas especificida-

Mas também aconteceu o caricato de termos

des e singularidades.

serviços da administração indireta do estado, tão à

Ignorar isto, ou simplesmente desvalorizá-lo, tem

frente que, desmaterializaram o procedimento em
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do que nunca uma temática atual, sobre a qual

a

um

e

e

ou

as

chagas

abertas,

inexistente

intermitente

quando

não

são

hoje,

monitorização,

SIADAP,

andou,

gerador

perdoem-me

a

e

a
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si mesmo e democratizando-o, depositaram-nos nas

processos de trabalho com o objetivo e obter

mãos da administração tributária, no búnquer de

melhorias dramáticas nas medidas contemporâneas

Alfragide. Foram despendidas umas centenas de

críticas da performance da organização, seja nos

horas em formação e uns milhares de euros, ainda

custos, na qualidade, no serviço ou no tempo.

que com recurso “à prata da casa” (formandos e

(Michael Hammer e James Champy)

formadores

Os

A febre da reengenharia de processos eclodiu em

chamados interlocutores dos serviços criaram os

plenos anos 90, e hoje, um número significativo de

seus serviços e estrutras e alocaram-lhe avaliado-

especialistas admite que se foi longe demais

res e avaliados. A coisa estava tão oleada, que até

causando graves problemas a algumas organiza-

se desenvolveu e criou uma bolsa de objetivos, que

ções, apesar de ter sido benéfico para muitas

poderiam transitar de um período avaliativo para o

outras,

outro, com um simples copy/paste. O procedimento

recursos.

passou a correr na plataforma GeADAP, de forma

Ambas as matrizes se cruzam entre si, e exprimi-

clara, escrutinada e o mais transparente possível,

da a coisa, dá: com os mesmos recursos tem que se

onde quer avaliadores quer avaliados acediam à

fazer muito mais, ou, com menos recursos, tem que

plataforma, através da password que a AT lhes

se fazer mais e até melhor… e para os melhores

enviava via email. E depois? Diremos, até aqui tudo

(aqueles que potenciam o lucro da organização) há

bem! Se calhar, o processo estava demasiado

prémios!

democrático…

Os

Pois é, mas vá-se lá saber o porquê, passou-se a

desenhadas para o setor privado a léguas de

materializar de novo o processo e abandonou-se a

distância (física e temporal), com as sucessivas

desmaterialização e a plataforma construída com o

reengenharias de adaptação ao setor público,

labor de alguns! Como? Porquê? Não sabemos, mas

aliadas à forte contração económica do país e das

democracia a mais, também fará mal a alguns e não

finanças públicas (com particular incidência no

é que, da plataforma, era possível extrair mapas

período da intervenção externa), estão a minar por

detalhados de todos os momentos do processo

dentro o setor público, de braço dado com a “arte

avaliativo! Não é que o diabo da plataforma

do adiar” e do “faz de conta”.

também denunciava as chefias incumpridoras e as

À vista, um pequeno bálsamo, com efeitos também

quotas furadas?!

eles diluídos no tempo e com sua materialização

Parabéns aos “serviços democratizados” que se

em dezembro de 2019… o descongelamento dos

mantiveram firmes à democratizada plataforma…

pontos que uns não levaram a sério e outros

pouparam no papel, no tempo, entre outros custos.

maltrataram.

Mas voltemos ao nosso objetivo macro, a avaliação

A pergunta que urge colocar em cima da mesa,

por objetivos e as suas evidências.

para

De objetivo em objetivo, de desenho em desenho,

famigerados dez pontos é: qual o impacto no

de esquema em esquema, de fluxograma em

salário real daqueles dez pontos que se emancipa-

fluxograma,

e

ram ao congelador? Diremos já, sem qualquer pejo,

redesenhar as matrizes do lucro a todo o custo, da

que o impacto no salário real atenua a cosmética,

infernal poupança sem olhar aos meios e aos

mas, enquanto, mais valia real, será escrita com

recursos humanos que se escondem por detrás dos

sinal mais, sendo o impacto real, o que conta na

números. A febre foi tal, que a estes conceitos da

carteira de cada colaborador do estado, escrito

avaliação por objetivos juntaram-se uns quantos

com sinal menos!

outros, na tentativa de os consolidar, e perpetuar,

A nossa opinião, pouco se alterou de 2015 para cá:

dos quais nos permitimos destacamos, também, a

“este caminho intermitente e procrastinador, fará

reengenharia de processos.

com que a flor murche e caia, antes que apareçam

Esta

da

administração

foi-se

reengenharia

insistindo

consistia

pública).

no

(e

desenhar

consiste)

no

repensar fundamental e no redesenhar radical dos
Página 6

rentabilizando

fundamentos

aqueles

que

sinergias

destas

e

conceções

conseguiram

alocando

teóricas,

amealhar

os

os luzidios frutos, com todos os perigos de uma,

para já, adiada implosão”.
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Visto na imprensa em
novembro de 2018

Prisão de Lisboa. A polémica dos
terrenos
A polémica sobre os terrenos do
Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL) está aí. No
Plano de Pormenor aprovado de Câmara prevê a
entrega a privados para construção de habitação e
hotelaria. O Ministério da Justiça quer construir ali
o Campus da Justiça, já que na Expo paga cerca de 8
milhões por ano. O EPL é um edifício histórico e está
classificado desde 2013. Este, não poderá ser
demolido para dar lugar a novas construções, mas os
terrenos circundantes não estão classificados, pelo
que aí se poderá construir. Esta zona é considerada
umas das mais apetecíveis de Lisboa, local com vista
privilegiada para o Parque Eduardo VII. A Estamo é a
proprietária, desde 2006, altura em que comprou os
terrenos por 62 milhões de euros. A venda traria um
excelente encaixe para os cofres do Estado, pelo que
estará a ser equacionada a venda a privados.
(Fonte: i, 02-11)

Glifosato. A guerra contra o
inimigo perigoso que se esconde
nos passeios
O Glifosato tem sido notícia diversas vezes e nunca
por boas razões. Apesar de não haver consenso
quanto ao perigo de provocar o cancro, há especialistas que alertam para os perigos que este herbicida
pode representar para a saúde. É certo que cada vez
mais Freguesias e Câmaras Municipais estão a banir
este herbicida quando pretendem eliminar as ervas
daninhas. Sabemos que a Bayer já foi condenada ao
pagamento de uma indemnização de 200 milhões de
euros por ter escondido a perigosidade do Roundup,
produzido pela Monsanto, uma subsidiária da Bayer.
Esta indemnização foi paga a um jardineiro
americano, que contraiu cancro e que o Tribunal
determinou que este produto esteve na origem do
desenvolvimento da doença. Em Portugal há notícias
Página 7

de animais que sofreram queimaduras graves nos
olhos por terem cheirado as ervas após a aplicação
do Roundup. A Quercus alerta «É nas áreas urbanas,
que o seu uso assume contornos perigosos. As
pessoas contactam diretamente com a substância,
que contamina também as águas».
(Fonte: i, 06-11)

Beneficiários acusam Governo de
recuar no combate à fraude.
O Conselho Geral e de Supervisão-(CGS)
da ADSE crê que o Orçamento de Estado para 2019
«compromete o combate à fraude e o reforço do
controlo da despesa», objetivos fixados como
prioritários durante o presente ano. Para levar a
cabo este propósito era necessário contratar mais
trabalhadores, o que não poderá acontecer por a
verba destinada a pessoal ter sido cortada em 18,4%.
Os Conselheiros criticam também as previsões das
despesas, no que respeita aos prestadores privados
de saúde. «Em Agosto, depois dos primeiros reparos,
o conselho diretivo justificou a subida de 11% nos
pagamentos previstos em 2019, para 439 milhões de
euros, com a existência de dívidas que seriam
regularizadas no próximo ano». Os Conselheiros
fazem o reparo que o orçamento enviado à
Assembleia da República apresenta um corte de 50
milhões de euros na despesa, «que é inferior à
estimada para este ano», pelo que a dívida transita
para 2019. Assim, o CGS considera inaceitável que
não se cumpra o pagamento aos convencionados,
quando a situação financeira o permite.
(Fonte: negócios, 06-11)

ADSE pediu para investir em dívida
pública
O Conselho directivo da ADSE defendeu a
aquisição de obrigações do Tesouro, como
meio de aplicação do excedente financeiro. Esta sua
posição foi expressa numa resposta endereçada ao
CGS – Conselho Geral e de Supervisão, no entanto o
Governo não aceitou. Já em agosto o CGS chamou à
atenção para o baixo rendimento dos valores
depositados no IGCP. O CGS também propôs que
fosse estudada «a possibilidade de excepcionar a
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ADSE do regime de unidade de tesouraria» e a não
sujeição a cativações, propostas que o Conselho
directivo concordou.
(Fonte: negócios, 06-11)

Portugal é dos países com mais danos
por infeções de bactérias resistentes
Segundo um estudo do ECDC-Centro
Europeu de Prevenção e Controlo das a
antibióticos. Cerca de 24 mil estão
associadas a um serviço de saúde. Estima-se que em
Portugal tenham havido 24.021 infeções e 1158
mortes, em 2015.A Itália e a Grécia estão no topo da
lista Doenças, na Europa morrem por ano cerca de 33
mil pessoas por infeções causadas por bactérias
resistentes, seguindo-se a Roménia e depois Portugal.
Estas infeções são mais frequentes no Sul e Leste da
Europa. Este panorama poderá ser minimizado com
medidas adequadas de prevenção e controlo de
infeções e ainda com uma administração prudente de
antibióticos.
(Fonte: Público, 06-11)

Marcelo promulga 11 diplomas do
Governo
O Presidente da República promulgou 11
diplomas apresentados pelo Governo sobre
a descentralização. No Portal da Presidência Marcelo
não deixou de referir que estes diplomas coincidiam
com a discussão do Orçamento para 2019, pelo que
deveria ser acautelada a transferência das verbas
respetivas, juntamente com as competências.
(Fonte: negócios, 08-11)

Défice será o triplo do previsto por
Centeno
A Comissão Europeia prevê para Portugal
um défice de 0,6%, em 2019, contra os
0,2% apresentados pelo Governo português. Bruxelas
prevê apenas que Portugal atinja os 0,2% em 2020. A
UTAO prevê para este ano 0,5 e alertou o Governo
para os 590 milhões de euros de despesa que
encontrou na proposta de lei do Orçamento e que não
constava do relatório do Orçamento. O Governo
desvalorizou o assunto. Bruxelas projeta para este
ano 0,7% «com a injeção pelo Estado de mais de 400
milhões no Fundo de Resolução para recapitalizar o
Novo Banco apesar [dos] 0,4% nas contas»
(Fonte: Correio, 09-11)

Pedro Marques defende que fecho de
estações dos CTT é «estratégia errada»
Página 8

Interpelado por um deputado do BE no Parlamento s
obre o fecho de estações do CTT em sedes de
concelho, Pedro Marques respondeu que não estava
de acordo e que considerava uma estratégia errada e
que o Governo nada podia fazer, pois os CTT foram
totalmente privatizados entre 2013 e 2014. «Sobra o
regulador, em que não mandamos» e que apenas
«pode determinar se as obrigações estão a ser
executadas».
(Fonte: Público, 13-11)

Governo admite alargar fim do corte
nas pensões antecipadas
O Ministro Vieira da Silva, admite
alargar o fim do fator de sustentabilidade aos que descontam para a CGS ou outros
regimes específicos como os dos mineiros, mas com
«cuidado». Há que ter em conta s especificidades de
cada regime, pois as regras são distintas. No próximo
ano os trabalhadores que descontam para a
Segurança Social poderão aposentar-se sem
penalização do fator de sustentabilidade de 14,5%,
desde que tenham 60 anos de idade e 40 anos de
descontos. No entanto ser-lhes-á aplicada a
penalização de 0,5% ao mês por cada mês em falta
para a idade da reforma (66 anos e 5 meses), caso
não tenham bonificações que mitiguem ou a anulem.
«A regra entra em vigor em janeiro para quem tem
63 anos ou mais e em outubro para os restantes».
Fonte: negócios, 13-11)

Precários da RTP indignados
Os precários da RTP que participaram num
protesto, dia 5, estão indignados com a
administração da RTP e contestam o seu
presidente, Gonçalo Reis, que numa reunião este
«garantiu que o grupo tem grandes restrições para
contratar e que a continuidade de centenas de
recibos verdes é uma opção de gestão legítima»
(Correio: 13-11)

Teodora Cardoso desvaloriza polémicas
com contas de Centeno
As cativações tem sido um assunto muito
discutido quando se fala do Orçamento do
Estado, Teodora Cardoso, presidente do Conselho
das Finanças Públicas, desvaloriza esse facto, por
considerar que esse é um mecanismo ao dispor do
ministro das Finanças para gerir a despesa pública
sem ter de aprovar novas medidas. Também
desvalorizou a diferença detetada de 590 milhões de
despesa na proposta de lei do Orçamento e que não
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constava do relatório do Orçamento e disse: «o
montante também não excede o que é habitual».
(Fonte: i, 16-11)

Mortalidade infantil diminuiu
Segundo o INE, a mortalidade infantil
em Portugal, registou, no ano passado, o
mais baixo valor, desde que há registo. A
mortalidade infantil diminuiu relativamente a 2016
0,7%. «A taxa de mortalidade infantil, segundo o
INE, diminuiu para 2,7 óbitos por mil bebés vivos».
(Fonte: i, 16-11)

Ambientalistas entregam hoje galinha
a secretário de Estado
A
associação
ambientalista
Zero
entregou, hoje, ao secretário de Estado
do Ambiente uma galinha «Balbina» e três
compositores domésticos, como forma de alerta
para a «necessidade de avançar para a obrigatoriedade da recolha seletiva de resíduos orgânicos –
medida a que os municípios ficarão sujeitos até
2023». A «Balbina» foi a forma escolhida para
sensibilizar o investimento na reciclagem, por a
galinha ser um animal biorreciclador e ser uma raça
em vias de extinção.
(Fonte: Público, 16-11)

Carris pode multar condutores
No passado dia 15, a Câmara de Lisboa
aprovou o novo estatuto da Carris,
com os votos contra do CDS, PSD e
PCP. Agora a empresa vai ter competência para
fiscalizar o Código da Estrada e poder multar os
condutores que tenham os carros estacionados em
locais que impeçam a passagem dos autocarros e
elétricos.
(Fonte: Correio, 19-11)

Olivença apaixona-se e zanga-se em
português
Anexada pela coroa espanhola em 1801,
Olivença continua hoje a ser governada
pelos nossos vizinhos, apesar do compromisso
assumido na Ata Final do Congresso de Viena, em
1817, em que se comprometeram a devolver
Olivença a Portugal. É um assunto que a diplomacia
portuguesa trata com subtileza quando considera
Olivença portuguesa, mas sob administração
espanhola. Apesar de no próximo dia 21, em
Valladolid se ir realizar uma Cimeira para tratar dos
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assuntos transfronteiriços, este assunto não consta
da agenda. Separados de Portugal há 217, os seus
habitantes não esqueceram a língua portuguesa e
cerca de um milhar já solicitaram a dupla
nacionalidade e mais de 500 já têm cartão de
cidadão. A arquitetura denuncia a origem
portuguesa como são exemplos a torre de menagem
do castelo construída por ordem de D. Dinis ou a
Igreja da Madalena, estilo manuelino, impulsionada
pelo frei Henrique de Coimbra. - O português é a
língua que se fala quando as emoções ou os afetos
tomam conta de nós. Quando dizemos à namorada ou
à mulher, “meu amor” ou “amo-te muito” -, disse o
oliventino, Nunes Pires. Mas não é só no afeto que o
português se manifesta, surge também quando se
zangam e aproveitam para desenferrujar a língua
expressando-se em calão.
(Fonte: i, 17.10)

Descontos nos passes custam 37
milhões
Os transportadores públicos e privados
vão receber 36,8 milhões de euros para
financiar os passes sociais das crianças, jovens e
idosos. Os operadores privados tinham ameaçado
deixar o sistema dos passes, caso o governo não
pagasse. O Estado irá gastar 149 milhões em
compensações. A maior fatia vai para as estradas e
os transportes. A cultura irá também receber
compensações. Os teatros nacionais receberão uma
indeminização compensatória de 77,3 milhões de
euros.
(Fonte: Correio, 20-11)

Deputados dão mais faltas com a
chegada do bom tempo
As faltas aumentam à medida que se
aproxima o fim da legislatura e aumentam
também sempre que se aproxima o bom tempo.
Março, abril e junho são os meses em que se
registam mais faltas. No final de 2016 registaramse 1.364 faltas e no ano seguinte 1.560. Este ano já
há registo de 1.540 e ainda falta contabilizar
novembro e dezembro, pelo que se aproxima do
esperado. A bancada que mais faltas justificadas
regista é a o PSD, seguindo-se o CDS-PP, o PS, o
PCP e só depois o PEV. Quanto às faltas injustificadas também é o PSD o que ocupa o primeiro lugar,
seguindo-se o PS, o CDS-PP, o Bloco e, por fim, o
PCP.
(Fonte: negócios, 20-11)
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LEGISLAÇÃO - NOVEMBRO 2018
Resolução da Assembleia da República n.º
300/2018 - Diário da República n.º 211/2018, Série I
de 2018-11-02116852289
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Suspensão da contagem do prazo de funcionamento
da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento
de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade, entre 19 de outubro e 10 de dezembro de 2018
Resolução da Assembleia da República n.º
304/2018 - Diário da República n.º 213/2018, Série I
de 2018-11-06116895168
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Constituição de uma comissão parlamentar de
inquérito sobre as consequências e responsabilidades
políticas do furto do material militar ocorrido em
Tancos
Resolução da Assembleia da República n.º
304/2018 - Diário da República n.º 213/2018, Série I
de 2018-11-06116895168
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Constituição de uma comissão parlamentar de
inquérito sobre as consequências e responsabilidades
políticas do furto do material militar ocorrido em
Tancos
Resolução da Assembleia da República n.º
306/2018 - Diário da República n.º 219/2018, Série I
de 2018-11-14116967077

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 República, 1.ª série, n.º 207, de 26 de outubro de 2018
Decreto-Lei n.º 88/2018 - Diário da República n.º
213/2018, Série I de 2018-11-06116895169
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Revê as condições de elegibilidade dos pagamentos
em numerário em candidaturas aos fundos europeus
estruturais e de investimento
Decreto-Lei n.º 90/2018 - Diário da República n.º
216/2018, Série I de 2018-11-09116923610
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera a orgânica do XXI Governo Constitucional
Decreto-Lei n.º 97/2018 - Diário da República n.º
228/2018, Série I de 2018-11-27117128623
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio das praias
marítimas, fluviais e lacustres
Decreto-Lei n.º 98/2018 - Diário da República n.º
228/2018, Série I de 2018-11-27117128624

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Orçamento da Assembleia da República para 2019

Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da
autorização de exploração das modalidades afins de
jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo

Resolução do Conselho de Ministros n.º 149/2018 Diário da República n.º 220/2018, Série I de 2018-11
-15116979746
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova o acordo para organização do evento
internacional Web Summit em Portugal, no período de
2019 a 2028, e autoriza a realização da respetiva
despesa
Resolução do Conselho de Ministros n.º 150/2018 Diário da República n.º 222/2018, Série I de 2018-11
-19117008016

Decreto-Lei n.º 99/2018 - Diário da República n.º
229/2018, Série I de 2018-11-28117142823
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Concretiza o quadro de transferência de competências para as entidades intermunicipais no domínio da
promoção turística
Decreto-Lei n.º 100/2018 - Diário da República n.º
229/2018, Série I de 2018-11-28117142824

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Aprova, para o corrente ano, a atribuição de indemnizações compensatórias às empresas prestadoras de
serviço público

Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio das vias
de comunicação

Declaração de Retificação n.º 37/2018 - Diário da
República n.º 214/2018, Série I de 2018-1107116903098

Decreto-Lei n.º 101/2018 - Diário da República n.º
230/2018, Série I de 2018-11-29117142867
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
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Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e das entidades
intermunicipais no domínio da justiça

Portaria n.º 307/2018 - Diário da República n.º
230/2018, Série I de 2018-11-29117160876

Decreto-Lei n.º 102/2018 - Diário da República n.º
230/2018, Série I de 2018-11-29117142868
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Fixa o horário das secretarias dos tribunais, nos
termos do disposto no artigo 45.º do Decreto-Lei n.º
49/2014, de 27 de março

Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos das entidades intermunicipais no
domínio dos projetos financiados por fundos europeus
e dos programas de captação de investimento

Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira n.º 29/2018/M - Diário da
República n.º 222/2018, Série I de 2018-1119117008018

Decreto-Lei n.º 103/2018 - Diário da República n.º
230/2018, Série I de 2018-11-29117142869
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e das entidades
intermunicipais no domínio do apoio aos bombeiros
voluntários
Decreto-Lei n.º 104/2018 - Diário da República n.º
230/2018, Série I de 2018-11-29117142870
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio das
estruturas de atendimento ao cidadão

FINANÇAS E JUSTIÇA

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
Apresenta à Assembleia da República a proposta de lei
que procede à alteração do Decreto-Lei n.º 394-B/84,
de 26 de dezembro, na sua redação atual, que aprovou
o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado
Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira n.º 30/2018/M - Diário da
República n.º 222/2018, Série I de 2018-1119117008019
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Apresenta à Assembleia da República a proposta de lei
que procede à primeira alteração à Lei n.º 49/2011, de
7 de setembro, que aprovou uma sobretaxa extraordinária sobre os rendimentos sujeitos a IRS auferidos no
ano de 2011, alterando o Código do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro

Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da
habitação

Decreto Legislativo Regional n.º 20/2018/M - Diário
da República n.º 211/2018, Série I de 2018-1102116852292

Decreto-Lei n.º 106/2018 - Diário da República n.º
230/2018, Série I de 2018-11-29117142872

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º
2/2016/M, de 15 de janeiro, que cria o Conselho
Económico e da Concertação Social da Região
Autónoma da Madeira

Decreto-Lei n.º 105/2018 - Diário da República n.º
230/2018, Série I de 2018-11-29117142871

Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da gestão
do património imobiliário público sem utilização
Decreto-Lei n.º 107/2018 - Diário da República n.º
230/2018, Série I de 2018-11-29117142873
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio do
estacionamento público
Portaria n.º 298/2018 - Diário da República n.º
222/2018, Série I de 2018-11-19117008017
FINANÇAS, PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS E AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
Estabelece regras gerais relativas à criação e
disponibilização de títulos de transporte aplicáveis aos
serviços de transporte público coletivo de passageiros, no âmbito da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, bem
como à fixação das respetivas tarifas
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Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores n.º 39/2018/A - Diário da
República n.º 215/2018, Série I de 2018-1108116915008
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Disponibilização de intérpretes de Língua Gestual
Portuguesa nos serviços públicos da Administração
Pública Regional
Decreto Legislativo Regional n.º 14/2018/A - Diário
da República n.º 216/2018, Série I de 2018-1109116923612
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Aprova o quadro plurianual de programação orçamental para o período de 2019 a 2022

CULTURA E LAZER
DIÁRIOS DA GRANDE
GUERRA

http://grandeguerra.bnportugal.gov.pt/

PROTOCOLOS
LUGAR AO SOL

Para que possa desfrutar do seu Lugar ao Sol em qualquer altura do ano, em Portugal e Espanha,
preparamos esta campanha com a empresa Lugar ao Sol para esta época Natalícia: PACK 7 + 7
Noites de Oferta, para 2 pessoas, por apenas 49,50€. (Pouco Mais de 3€/Noite!)
Mais informações em https://www.ste.pt/sindicato/protocolos-ste/
Página 12

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

