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NEGOCIAÇÃO GERAL ANUAL
REUNIÃO COM O GOVERNO EM 11-12-2018
O STE reuniu dia 11 de dezembro, terça-feira, com o Governo. Em cima da mesa negocial estiveram seis
propostas, quatro das quais foram entregues na reunião da passada sexta-feira, dia 7 de dezembro.
Foram discutidas, a pedido do Governo e com caráter prioritário, as seguintes propostas de diploma:
1. Fixação da prestação pecuniária a atribuir na situação de pré-reforma (n.º 4 do art.º 286.º da
Lei n.º 35/2014 de 20 de junho);
2. Exercício de funções públicas com 70 ou mais anos - Alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas (76.º, 176.º, 291.º, 292.º, aditamento do art.º 294.º-A).
Quanto ao ponto 1, a situação de pré-reforma com suspensão da prestação de trabalho, para trabalhadores
com idade igual ou superior a 55 anos com o pagamento de uma prestação pecuniária, o Governo por DecretoRegulamentar transpõe parcialmente o art.º 320.º do Código do Trabalho:
o montante a pagar pelo empregador não pode ser superior à remuneração base nem inferior a 25% da
referida remuneração, deixando em aberto entre 25% a 100% da remuneração base.
O STE entende que o valor deve ser definido!
Prevê-se, também no art.º 2.º do projeto apresentado, que a pré-reforma (afastamento do posto de trabalho)
se possa constituir por “proposta do membro do Governo ….

da qual constam os fundamentos para o

acordo de pré-reforma e o valor da respetiva prestação”.
O STE entende que a proposta tal como está pode levar à inatividade involuntária do trabalhador, isto porque
em lado algum a lei refere que a iniciativa é do trabalhador.
Afinal a “Mobilidade Especial”, mais tarde apelidada de “Regime de Requalificação” voltou agora com o
nome de pré-reforma com suspensão da prestação de trabalho.
Relativamente ao ponto 2. a alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas o aditamento de um art.º
294.º-A que, prevê a possibilidade do trabalhador com idade igual ou superior a 70 anos, poder manter-se no
exercício das mesmas funções por mais 5 anos ou pelo prazo da respetiva comissão de serviço, no caso de
função dirigente.
Quando colocadas na mesma reunião, as questões da pré-reforma a partir dos 55 anos e a possibilidade do
exercício de funções públicas com 70 anos ou mais, ficámos sem perceber o racional destas duas medidas: se a
primeira pode levar ao rejuvenescimento da AP a segunda parece ir em sentido contrário.
No final da reunião questionámos o Governo sobre a aposentação antecipada com 60 anos de idade e 40 de
carreira contributiva e da sua aplicabilidade aos trabalhadores da Administração Pública tendo o governo
confirmado que será só aplicável aos trabalhadores públicos ou privados inscritos na Segurança Social. Aos
trabalhadores do regime de proteção social convergente (subscritores da CGA) não se aplicará.
Esta é uma discriminação negativa que não podemos aceitar!
Vamos continuar o processo negocial para atingir as melhores condições de trabalho, de aposentação e
reforma, sempre com o objetivo de uma Administração Pública ao serviço dos cidadãos.
OS SEUS CONTRIBUTOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS.
A FORÇA QUE NOS DER É ESSENCIAL
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ORÇAMENTO DO ESTADO 2019
- Pensões e IRS Perspetivas para atuais e novos Pensionistas
(Capítulo VI–Do art.º 89.º a 92.º da PL n.º 156/XIII)
A generalidade dos reformados da Segurança social e
da CGA vai ver a sua pensão atualizada em 2019,
abrangendo um universo alargado de pensionistas,
prosseguindo a evolução registada em 2018.
Para além disso, à semelhança do ocorrido nos últimos
2 anos, as pensões de valor mais baixo, vão ter nova
atualização extraordinária em 2019, já a partir do
próximo mês de janeiro (quando em 2017 e 2018, foi a
partir de agosto), com vista a compensar a perda do
poder de compra causada pela suspensão entre 2011 e
2015, do regime de atualização das pensões, bem como
de aumentar o rendimento dos pensionistas com
pensões mais baixas.
Para 2019, o Indexante de Apoios Sociais (IAS)
deverá aumentar para cerca de 436€ (428,90€ em
2018) representando uma subida homóloga de 1,6%
(comparado com 1,8% em 2018), refletindo-se numa
subida do valor da pensão tanto da Segurança Social
como da CGA. No entanto, o aumento do IAS em

2019 deverá ser mais baixo do que em 2018 devido
ao abrandamento da taxa de inflação nos últimos
meses.
Para as pensões mínimas e mais baixas (até 1,5*IAS,
cerca de 654€/mês, beneficiando na realidade uma
pensão até aos 590€/mês), será concedida uma
atualização extraordinária, a partir de janeiro, de 6€
ou 10€, consoante esta tenha sido aumentada ou não
entre 2011 e 2015 de acordo com a 1ª linha do Esquema
abaixo indicado. No final de 2017, foram 120 733 os
titulares da pensão da CGA que receberam uma
atualização extraordinária da pensão nesse ano.
Para as restantes pensões mensais, cujos níveis se
situam entre 600€ e 872€, o aumento é de 1,6% em
2019 (+0,3% em termos reais), representando um
ligeiro aumento do poder de compra. Nesta conformidade, só as pensões até 2*IAS (872€/mês) não irão
perder poder de compra, visto que acima deste patamar
todas deverão apresentar uma quebra homóloga real
(entre -1,3% e -0,2%, respetivamente) se se confirmar
a taxa de inflação prevista para 2019 de 1,3%.

Esquema do Aumento Mensal das Pensões previsto para 2019
(I.A.S. = 435,76€ e Taxa de Inflação Anual Prevista = 1,3%)
variação nominal
+6€ ou +10€, a partir de jan/18, consoante a pensão tenha sido
pensões mínimas e até 590€
atualizada ou não entre 2011 e 2015
valor mensal da pensão

De 600 até 872€
>872€ até 2.615€
>2.615€ até 5.229€
> 5.229€

variação real
-

1,6%

0,3%

1,1%
0,85%
0,0%

-0,2%
-0,5%
-1,3%

Nota: Cálculos feitos baseados na Lei nº 53-B/2006, de 29 de dezembro, 52/2007, de 31 de agosto e Proposta de Lei do OE-2019,
admitindo a hipótese da taxa de inflação anual disponível a 30 de novembro de 2018 ser de 1,1% (valor registado em out/18) e do
crescimento real do PIB médio anual dos últimos 2 anos, terminados no 3º trimestre de 2018, ser pelo menos de 2%. A taxa de inflação anual
prevista para 2019 é de 1,3%, de acordo com o Rel. OE-2019.

Segundo

cálculos

feitos

para

6

casos

respetivamente e, de 0,85% para o último caso

diferentes de pensão mensal (600€; 800€;

culminando, numa perda do poder de compra.

1.000€; 1.500€; 2.000€ e 3.000€), valores de

Para 2019, está também previsto a criação de um

2010, a sua pensão bruta anual em 2019

complemento extraordinário para pensões mínimas

apresenta um crescimento de 1,6% para os

para pensionistas tanto da Segurança Social como da

dois níveis mais baixos, os únicos que registam

CGA (até 1,5*IAS) que começaram a receber a

um ganho em termos reais (de 0,3%). Para os

respetiva pensão entre janeiro de 2017 e final de

restantes

um

2018. Esta medida visa colmatar as atualizações

crescimento menos acentuado dos níveis mais

extraordinárias registadas em 2017 e 2018 (a partir

elevados de pensão, pouco mais de 1% em

de agosto) que não foram levadas em linha de conta na

termos nominais para os 3º, 4º e 5º níveis,

sua pensão.
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Pensão Bruta Anual Nominal prevista para 2019
Pensão Bruta
2010

2010

2018

2019*

2018-2017 2019*-2018 2018-2017 2019*-2018

Anual

Mensal
600 €
800 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
3 000 €

2017

Variação da Pensão Bruta Anual

8 400 €
11 200 €
14 000 €
21 000 €
28 000 €
42 000 €

8 516 €
11 256 €
14 000 €
21 000 €
28 000 €
42 000 €

em euros

8 728 €
11 459 €
14 182 €
21 273 €
28 364 €
42 441 €

8 868 €
11 642 €
14 338 €
21 507 €
28 676 €
42 802 €

212 €
203 €
182 €
273 €
364 €
441 €

em %

140 €
183 €
156 €
234 €
312 €
361 €

2,5%
1,8%
1,3%
1,3%
1,3%
1,1%

1,6%
1,6%
1,1%
1,1%
1,1%
0,85%

* Previsão.
Para 2019, está também previsto a criação de um

dade (atualmente de 14,5%) para os pensionistas

complemento extraordinário para pensões mínimas

que tenham 63 anos de idade e 43 de contribuições.

para pensionistas tanto da Segurança Social como

Da mesma forma, na b) do nº 2 do mesmo artigo, a

da CGA (até 1,5*IAS) que começaram a receber a

partir de 1 de outubro de 2019, é igualmente

respetiva pensão entre janeiro de 2017 e final de

eliminado o corte do fator de sustentabilidade para

2018. Esta medida visa colmatar as atualizações

todos os pensionistas com 60 ou mais anos de

extraordinárias registadas em 2017 e 2018 (a

idade, com pelo menos 40 de contribuições.

partir de agosto) que não foram levadas em linha de

O

conta na sua pensão.

enquanto, somente aplicável aos trabalhadores

Para 2019, está também contemplado a possibilida-

públicos

de de ser reconhecido o direito ao complemento

Social. Aos trabalhadores do regime de proteção

solidário para idosos aos pensionistas da Segurança

social convergente (subscritores da CGA) não se

social que se reformaram antecipadamente, a partir

aplica. Uma discriminação inaceitável!

de janeiro de 2014, ao abrigo do Decreto-Lei nº

Por último, a idade legal da reforma sem penaliza-

167-E/2013, de 31 de dezembro.

ções aumenta novamente, agora para 66 anos + 5

Uma medida que traz mais aspetos negativos para

meses.

acesso
ou

à

pensão
privados

antecipada
inscritos

na

será,

por

Segurança

os novos pensionistas da Segurança Social é aquela
que se refere ao novo regime de flexibilização da

IRS (artº 197º da PL nº 156/XIII)

idade de acesso à pensão antecipada prevista (artº

Para 2018, as receitas agora previstas em IRS

90º da PL nº 156/XIII).

ascendem a 12.790 milhões de € (+4,6% face a

De facto, a ideia de base futura é acabar com o

2017) ficando muito acima da projeção feita no OE-

corte do fator de sustentabilidade a qualquer

2018 (-0,7%) resultando, em parte, das tabelas de

reforma antecipada mas, tornando este regime

retenção na fonte mensal do IRS em 2018 não

mais restritivo, podendo unicamente recorrer a ele,

terem refletido integralmente o aumento dos

se tiver cumulativamente os 60 anos de idade e 40

escalões do IRS (de 5 para 7), penalizando o

anos de contribuições, portanto, ter começado a

rendimento mensal das famílias ao longo do ano, na

descontar aos 20 anos de idade (eliminando, por

esperança de um aumento dos reembolsos em 2019.

isso, o acesso a este regime todos os trabalhadores

Para 2019, as receitas previstas em IRS vão

que por terem frequentado estudos superiores, só

continuar a aumentar, para 12.905 milhões de €

puderam entrar no mercado de trabalho acima dos

(+0,9% face a 2018) apesar dos efeitos das

20 anos de idade).

medidas implementadas em 2018 (aumento do nº

Neste âmbito, o que está previsto na a) do nº 2 do

escalões e eliminação da sobretaxa que contribuem

artº 90º, é que a partir de 1 de janeiro de 2019, é

para uma diminuição da receita em quase 300

eliminado o corte relativo ao fator de sustentabili-

milhões de € para 2019) e da desaceleração
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significativa do emprego (de +2,5% em 2018, para

taxa do IVA no termo fixo da eletricidade e do gás

+0,9% em 2019).

ainda vai estar sujeita a uma autorização legislativa

A

classe

mais

e, portanto, qualquer descida da fatura energética

asfixiada em impostos, nomeadamente em IRS, até

não deverá ter lugar nos primeiros meses de 2019 e

porque

deverá ter pouco significado.

o

média
mínimo

encontra-se
de

cada

existência

vez
anual

deve

aumentar, para cerca de 9.151€ em 2019 (654€/

Apesar da taxa de inflação manter-se baixa (1,3%),

mês) alargando o número de famílias que vai ficar

as rendas de habitação vão aumentar 1,15% em

isento de IRS.

2019, a taxa mais alta dos últimos 5 anos, e as

Globalmente, a carga fiscal mantém-se muito

portagens vão subir 1%, obrigando a um maior rigor

elevada, prevista ser de 34,6% do PIB em 2019

de gestão doméstica por parte das famílias,

(+0,3 p.p. do que em 2017), ameaçando o bem-estar

especialmente para os funcionários públicos que

de muitos portugueses.

assistiram

Entretanto, os esforços no sentido de redução da

durante a última década.

a

um

congelamento/corte

salarial

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
– CÂMARA MUNICIPAL DE ARRUDA DOS VINHOS –

O Sindicato assinou, em 27 de dezembro de 2018, um Acordo Coletivo de
Empregador Público com a Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, para vigorar
a partir de janeiro de 2019.
Página 5
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Visto na imprensa em
dezembro de 2018
Correio da Manhã e Negócios, Marcelo Rebelo de
Sousa é apontado como o melhor Presidente após o
25 de Abril de 1974 com 39,4%, seguido de Ramalho
Eanes com 26,7%, Jorge Sampaio com 17,3%, Mário
Soares com 8,8% e, por último, Cavaco Silva com

Este ano 24 mulheres morreram
às mãos dos companheiros ou ex-

4,5%.
(Fonte: Correio, 26-11)

Empresa externa vai tratar

companheiros

prestações sociais por três

No ano passado, por esta altura, tinham

anos

morrido 18 mulheres. Este ano já se contabilizam
24. Há três anos que os números decresciam, mas
este ano voltaram a aumentar. No dia 25 de
novembro comemorou-se o Dia Internacional para a
Erradicação para a Violência Doméstica e o Governo
lançou uma linha gratuita para apelar à denúncia
deste flagelo, com o nº 800 202 148.

Quase um terço das mulheres com
filhos são mães tardias
Segundo o European Perinatal Health
Portugal

ocupa

o

5º

lugar,

relativamente às mulheres que são mães, pela
primeira vez, após os 35 anos e a tendência é
acentuar-se. Esta tendência de ter cada vez mais
tarde não é apenas em Portugal mas em toda a
Europa, os países que são exceção são a Alemanha, a
Estónia , a Holanda e a Suécia. O Estudo publicado
conclui que as mulheres dos nos países que foram
afetados pela crise económica e financeira, foram
aquelas que mais adiaram a maternidade, pelo que
«encorajar a maternidade em idades mais jovens
implica políticas de suporte às mães e pais trabalhadores. E os serviços de saúde em países com
maiores percentagens de mães em idades mais
avançadas têm garantia que as suas necessidades
durante a gravidez são asseguradas», concluíram os
autores do Estudo.
(Fonte: Público, 26-11)

Marcelo ganha eleição para o
melhor Presidente
Numa sondagem realizada para o
Página 6

contratou a empresa RH, por concurso público, para
«análise

e

tratamentos

de

processos».

Esta

contratação é justificada pelo seu presidente pela
falta de recursos humanos, que nos últimos anos
reduziu em mais de 20%, muito em especial nas
áreas nucleares como a da «atribuição de apoios e

(Fonte: Público, 22-11)

Report,

O Instituto da Segurança Social- ISS,

prestações no âmbito de direitos sociais». Esta é
uma solução limitada a 3 anos e o preço por hora a
pagar é de 7,39.
(Fonte: negócios, 26-11)

Descentralização não para mesmo
depois de chumbo
Na votação do OE, na especialidade, os
deputados votaram contra a proposta
de criação de um Fundo com verbas para as
autarquias e entidades intermunicipais, destinadas a acompanhar as competências a transferir
do poder Central para o Local. Esta proposta
previa que estas verbas pudessem ser transferidas por despacho conjunto dos membros do
governo responsáveis pelas Finanças, Autarquias
Locais e cada área setorial. O secretário de
Estado das Autarquias Locais disse que «irá
aplicar na íntegra tudo aquilo que está previsto
nos diplomas setoriais e que está consensualizado
com as Associações de Municípios Portugueses».
Após a aprovação do Orçamento «temos de
avaliar qual é o mecanismo para que as verbas
possam sair de uma rubrica para outra», completou o secretário de Estado.
(Fonte: Jornal de Notícias, 28-11)
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Governo

revê

regime

de

contratação de deficientes
O Governo vai alterar o regime de
contratação

para

a

Administração

Administração Pública têm-se sentido nos escalões
mais baixos, por força da subida do ordenado
mínimo.
(Fonte: negócios, 04-12)

Ir a Tancos, ler Costa

Pública, de forma a impedir o fracionamento dos

e ouvir Aguiar Branco

concursos para não cumprirem as quotas obrigatórias. A quota aplica-se a partir de três vagas. Esta
futura alteração foi [hoje] assumida pela secretária
de Estado para a Inclusão no Dia Internacional das
Pessoas com Deficiência.
(Fonte: Público, 03-12)

Novas pensões antecipadas terão
corte de 14,7% em 2019
Reformar-se em 2019 significa um
corte superior. O fator de sustentabilidade passou de 14,5% para 14,7%. A partir de
janeiro de 2019 ficarão isentas deste corte as
pessoas que tenham 60 anos de idade e 40 de
descontos para a Segurança Social. No entanto, não
deixam de estar sujeitas ao corte de 0,5% por cada
mês em falta até completarem os 66 anos e 5
meses, idade legal para a reforma. O fator de
sustentabilidade deixará também de se aplicar, a
partir de janeiro, a quem tenha 63 anos e cumpra os
requisitos dos 60-40 e a partir do mês de outubro
todos os que tenham 60 anos ou mais e cumpram
também os requisitos de 60 anos de idade e 40 de
descontos para a Segurança Social.

lista das audições e requerimentos sobre a
documentação a ser consultada, sabe-se que a lista
mais longa é do CDS que «requer 45 audições,
seguindo-se o PSD com 31, o Bloco com 23, o PS com
20 e o PCP com três». De entre as extensas listas
destaca-se que o PSD quer uma visita aos paióis, O
PS quer o depoimento de António Costa por escrito
e o Bloco de Esquerda quer ouvir Aguiar Branco,
ministro da Defesa do Governo de Passos Coelho, o
CDS acrescenta a audição dos assessores militares
do primeiro-ministro.
(Fonte: Público, 04-12)

Governo quer alargar licenças e
tentar limitar horários dos pais
O Governo apresentou o «3 em linha»,
composto por 4 eixos e 33 medidas 33
medidas. Os eixos são: Conciliação setor Privado;
Conciliação

no

Estado;

Equipamentos

sociais

e

Prevê-se o aumento dos dias de licença obrigatória do

Os salários da Administração Pública
mesmo

parlamentar de inquérito a Tancos, uma primeira

apresenta data não tem datas fixadas para o seu início.

Salários do Estado estagnados
apesar das progressões
estagnados

Terminado o prazo para que
os partidos entregassem ao presidente da comissão

Informação. A maior parte destas medidas não

(Fonte: negócios, 03-12)

estão

na comissão de inquérito

após

o

descongelamento das progressões. O Boletim de
Estatística do Emprego Público conclui que ao mês de

pai de 15 para 20 dias úteis, manifesta o compromisso
de alargar o número de creches, a adoção de medidas
de conciliação do trabalho com a vida profissional,
adotando, por exemplo, o teletrabalho. Há uma medida

julho a remuneração média têm um ganho de 0,2%

destinada aos funcionários públicos e que entra em

comparando com o mês de julho do ano passado. No

vigor o próximo ano e que o Governo pretende que seja

entanto, se acrescentarmos os 0,9 da inflação o

copiada pelos Privados, que é a atribuição de até três

salário médio da Administração Pública está em

horas livres no primeiro dia de escola dos filhos.

perda. O salário médio do Privado, de acordo com as

(Fonte: negócios, 05-12)

declarações das remunerações para a Segurança

Regras das despesas com viagens

Social (embora contem com uma pequena parcela de

dos deputados vão mudar

trabalhadores em funções públicas), o salário subiu

Na sequência do Relatório do Tribunal

2%, tomando como referência o mês de junho.

de contas sobre a Conta da Assembleia

Sem atualizações para 2019, o Governo argumenta

da República, em que recomendou alterações ao

com o descongelamento das carreiras e que dispõe

reembolso das viagens e do seguro de saúde dos

apenas de 50 Milhões. Os aumentos salarias na

deputados, foi criado um grupo de trabalho para
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analisar estes factos. O parecer do Tribunal de

estavam a ser geridos de forma descentralizada,

Contas diz que não estão em causa os montantes

pelo que cada Serviço geria de forma diferente.

atribuídos aos deputados, mas o montante de que

Detetou também «falta de fiabilidade das contas» e

prestam contas. Quanto ao seguro de saúde,

que as Contas eram aprovadas com atrasos entre

consideram que não há base legal para a sua

dez a 14 meses, nos casos de 2013 e 2014,

manutenção.

respetivamente.

(Fonte: negócios, 06-12)

apresentação da Declaração Modelo 22 e de

Faltas. Deputados terão de se
registar duas vezes

Aponta

ainda

a

ausência

de

Informação Empresarial Simplificada à Autoridade
Tributária.

Este

Relatório

«alertava

para

a

Os deputados vão passar a ter novas

concentração excessiva de poderes do presidente

regras para registar as suas presenças.

nacional da CVP, por ter nas suas mãos considerados

Para assinalarem as presenças vão ter de se

incompatíveis entre si (além da gestão, poder

registar duas vezes. «Além do registo através do

determinar de forma directa ou indirecta a

username e da palavra-passe, para acederem à sua

composição da assembleia geral)». A CVP recebe

área de trabalho, os deputados vão ter de passar a

subvenções como são exemplo, da Secretaria-Geral

fazer um outro registo quando estão no plenário».

do Ministério da Defesa, do Instituto da Segurança

Estas

de

Social, do INEM, do IEFP, do Serviço de Interven-

deputados terem as suas presenças registadas no

ção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependên-

sistema, mas na verdade estavam ausentes. Ferro

cias (SICAD)e da Direcção-Geral dos Estabeleci-

Rodrigues teceu duras críticas aos deputados

mentos Escolares (DGESTE).

faltosos e exigiu a aplicação de sanções individuais e

(Fonte: Público, 12-12)

novas

regras

surgem

na

sequência

Governo propõe pré-reforma com

aos respetivos grupos parlamentares. No entanto,
nenhum partido assumiu aplicar sanções.

25% a 100% do salário-base

(Fonte: i, 06-12)

O Governo enviou para os sindicatos um

Centeno pagou dívida com dívida
Portugal pagou, dia 10, ao FMI, a
restante dívida de 28 mil milhões de

projeto de diploma que regula a pré-reforma dos
trabalhadores em funções públicas. A partir dos 55
anos os trabalhadores poderão pedir a passagem à

euros, pondo assim fim à avaliação pós-

pré-reforma e o montante a receber é acordado

troika, pelo Fundo Monetário Internacional. Esta

com o seu empregador público e que não poderá ser

dívida foi paga com dinheiro emprestado, só que foi

superior ao seu vencimento-base e nem inferior a

obtido com uma taxa de juro mais baixa, um pouco

25% da mesma remuneração-base. «É certo que tem

acima de 1%, enquanto que a taxa paga ao FMI era

de haver acordo», disse Maria Helena Rodrigues do

de 4,3%, o que permitiu a Portugal obter poupanças

STE, mas quando é feita uma proposta por parte da

e respaldar-se para os anos de 2021 e 2011.

entidade empregadora o trabalhador acha que não o

Segundo o Relatório da UTAO, de outubro, avisa

querem lá. O Negócios questionou o Ministério das

que Portugal terá de amortizar 17,1 e 14,6 milhões

Finanças que esclareceu que a iniciativa do pedido

de euros de dívida, respetivamente, em 2021 e

caberia ao trabalhador. Este diploma ainda está em

2022.

discussão.

(Fonte: Correio, 11-12)

(Fonte: negócios: 12-12)

Inspecção de Finanças deixou na

Reformas no Estado têm mais 6

gaveta auditoria à Cruz Vermelha

meses de espera

Há mais de dois anos que a IGF auditou

Segundo Maria Helena Rodrigues, os

as contas da CVP- Cruz Vermelha, mas

trabalhadores do Estado que se queiram

nada se soube até agora. A CVP tem sede em Lisboa,

aposentar antecipadamente com as regras a aplicar a

mas espalhados pelo país tem «148 delegações

janeiro de 2019 aos trabalhadores do setor Privado,

locais, dez centros humanitários e oito organismos

não o poderão fazer. Estes, mesmo que cumpram os

autónomos». A auditoria deu conta que os recursos

requisitos, terão de aguardar a publicação de
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legislação posterior que poderá ir para além dos seis

Vai haver menos pessoas em

meses. Até lá estão sujeitos fator de sustentabilida-

Portugal, mas mais trabalhadores

de que representa um corte de 14,7%.

Segundo

(Fonte: Correio: 13-12)

Lei de Bases do Governo deixa
cair estatuto do cuidador informal
A proposta do Governo da Lei de Bases
da Saúde, mantém as taxas moderadoras com
isenções e limites máximos de pagamento. Mantémse também a possibilidade de os hospitais públicos
poderem ser geridos por entidades privadas. Na
versão apresentada ao Governo pela Comissão para a
revisão da Lei de Bases constava um artigo
específico sobre os cuidadores informais, artigo

Procuradoria dá razão à ADSE e
privados ameaçam com boicote
Os prestadores de Serviços de saúde
privados não estavam de acordo quanto à devolução
de 38 milhões à ADSE que considerava terem sido

número de pessoas disponíveis para trabalhar
continue a aumentar. E como se consegue isto?
«Por causa do regresso ao mercado de trabalho
de

indivíduos

desagradados e ameaçaram boicotar a assistência
aos doentes.
(Fonte: Correio 14-12)

Arquivos em papel acabam a
partir de Janeiro
A partir de janeiro de 2019 mudam as
regras para o arquivo de faturas, passando a ser
arquivadas de forma digital, desde que as empresas
tenham o arquivo digital num servidor da União
Europeia. Para as empresas que tenham o seu
arquivo digital num servidor fora da União Europeia

pelo

gradual

continuação do aumento da participação feminina
no mercado de trabalho».
(Fonte: negócios, 19-12)

Governo quer portugueses a comer
carapau. Quota de pesca com
aumento histórico
Portugal poderá pescar em 2019 131 mil toneladas
de carapau, considerado um novo máximo histórico
desde que há registo das capacidades de captura. A
«espécie mais abundante que evolui nas nossas
águas e cujo consumo deve continuar a ser
promovido», disse a ministra do Mar.
(Fonte: i, 17.10)

Emprego criado à custa de
contratos precários

República deu razão à ADSE e esta decisão foi
Ministério da Saúde. Alguns prestadores ficaram

desencorajados,

aumento da idade de reforma e ainda pela

faturados indevidamente. A Procuradoria-Geral da
comunicada aos prestadores, numa reunião, no

de

anos, mas há a convicção de que até 2021 o

lei que cumpra os objectivos» que considera

(Público: i, 14-12)

Económico

nosso país vai perder população nos próximos

Presidente da República disse «que promulgará uma

cumpra esses objectivos.

Boletim

Dezembro do Banco de Portugal, o

esse que caiu. Questionado pelos jornalistas, o

«fundamentais» ou vetará caso entenda que não

o

O

emprego

em

Portugal

cresceu,

durante o ano passado, mas o crescimento foi à
custa do emprego precário. A Segurança Social
divulgou

que

«dos

125

mil

trabalhadores

contratados pelo setor privado em 2017 mais de
90 mil assinaram contratos com vínculo não
duradouro».
(Fonte: Correio, 26-12)

Este ano estão a nascer mais cem
bebés por mês
Em 2018 nasceram mais bebés do que no
ano anterior. Guarda, Viana do Castelo e Portalegre
foram os distritos onde se registaram aumentos.
Porto estagnou enquanto que Bragança e Évora

terão um período de adaptação e terão de manter o

registaram um decréscimo. Segundo o Instituto

arquivo em papel até janeiro de 2020 e terão ainda

Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA),

de obter autorizações por parte da Autoridade

pelos testes do pezinho «nasceram, em média, mais

Tributária e Aduaneira.

cerca de uma centena de bebés por mês».

(Fonte: negócios, 18-12)

(Fonte: Público, 27-12)
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LEGISLAÇÃO - DEZEMBRO 2018
Resolução do Conselho de Ministros n.º 177/2018 Diário da República n.º 243/2018, Série I de 2018-12
-18117428719
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera a Estrutura de Missão Portugal Inovação Social
Resolução do Conselho de Ministros n.º 184/2018 Diário da República n.º 248/2018, Série I de 2018-12
-26117484674

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece o regime das carreiras especiais de
conservador de registos e de oficial de registos,
procedendo à revisão das atuais carreiras de
conservador, de notário, de ajudante e de escriturário
dos registos e notariado
Decreto-Lei n.º 117/2018 - Diário da República n.º
249/2018, Série I de 2018-12-27117503933

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Autoriza a realização da despesa relativa à atribuição
de compensações financeiras aos operadores de
transporte coletivo rodoviário pela disponibilização de
títulos intermodais na Área Metropolitana de Lisboa

Fixa o valor da retribuição mínima mensal garantida
para 2019

Lei n.º 69/2018 - Diário da República n.º 248/2018,
Série I de 2018-12-26117484671

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Sistema de incentivo à devolução e depósito de
embalagens de bebidas em plástico, vidro, metais
ferrosos e alumínio (Primeira alteração ao Decreto-Lei
n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, relativo ao
Regime Unificado dos Fluxos Específicos de
Resíduos)
Lei n.º 70/2018 - Diário da República n.º 251/2018,
Série I de 2018-12-31117537582
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Grandes Opções do Plano para 2019
Lei n.º 71/2018 - Diário da República n.º 251/2018,
Série I de 2018-12-31117537583
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Orçamento do Estado para 2019
Decreto Regulamentar n.º 11/2018 - Diário da
República n.º 238/2018, Série I de 2018-1211117343898
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Regulamenta o alargamento do complemento
solidário para idosos aos pensionistas de invalidez
que não beneficiem da prestação social para a
inclusão
Decreto Regulamentar n.º 12/2018 - Diário da
República n.º 249/2018, Série I de 2018-1227117503937

Decreto-Lei n.º 118/2018 - Diário da República n.º
249/2018, Série I de 2018-12-27117503934
Cria o complemento extraordinário para pensões de
mínimos
Decreto-Lei n.º 120/2018 - Diário da República n.º
249/2018, Série I de 2018-12-27117503936
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece regras uniformes para a verificação da
situação de insuficiência económica a ter em conta no
reconhecimento do direito à atribuição e manutenção
dos apoios sociais ou subsídios sujeitos a condição de
recursos
Decreto-Lei n.º 123/2018 - Diário da República n.º
250/2018, Série I de 2018-12-28117514514
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Define o modelo de governação para a implementação da faturação eletrónica nos contratos públicos
Decreto-Lei n.º 124/2018 - Diário da República n.º
250/2018, Série I de 2018-12-28117514515
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Clarifica as regras aplicáveis à comparticipação de
medicamentos e dispositivos médicos pelo Sistema de
Proteção Social dos Trabalhadores em Funções
Públicas
Portaria n.º 328/2018 - Diário da República n.º
244/2018, Série I de 2018-12-19117441497
ADMINISTRAÇÃO
ECONOMIA

INTERNA

E

ADJUNTO

E

Define e regulamenta a atualização extraordinária das
pensões em 2019

Define o regime de certificação de empresas tendo
em vista o acolhimento de nacionais de Estados
terceiros que pretendam desenvolver uma atividade
altamente qualificada em Portugal

Decreto-Lei n.º 115/2018 - Diário da República n.º
246/2018, Série I de 2018-12-21117471256

Portaria n.º 331/2018 - Diário da República n.º
246/2018, Série I de 2018-12-21117471262

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
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NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E FINANÇAS
Altera o mapa de pessoal da Representação
Permanente de Portugal junto da União Europeia
Portaria n.º 333/2018 - Diário da República n.º
250/2018, Série I de 2018-12-28117514517
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS E
FINANÇAS
Aprova os estatutos da Agência para a Gestão
Integrada de Fogos Rurais, I. P.
Portaria n.º 337-C/2018 - Diário da República n.º
251/2018, 1º Suplemento, Série I de 2018-1231117537590
SAÚDE
Estabelece o regime de comparticipação do Estado no
preço dos tratamentos termais prescritos nos
Cuidados de Saúde Primários do Serviço Nacional de
Saúde (SNS)
Despacho n.º 11976/2018 - Diário da República n.º
240/2018, Série II de 2018-12-13 117366248
Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete
do Primeiro-Ministro
Concede tolerância de ponto aos trabalhadores que
exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado, sejam eles centrais ou
desconcentrados, e nos institutos públicos nos
próximos dias 24 e 31 de dezembro de 2018
Despacho n.º 12207/2018 - Diário da República n.º
244/2018, Série II de 2018-12-19 117441503
Finanças - Gabinete da Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público
Designação da licenciada Ana Maria Fortuna Andrade
para, em comissão de serviço e pelo período de cinco
anos, exercer o cargo de subdiretora-geral da Direção
-Geral da Administração e do Emprego Público
Despacho n.º 12208/2018 - Diário da República n.º
244/2018, Série II de 2018-12-19 117441504
Finanças - Gabinete da Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público
Designação do licenciado Vasco Manuel Dias Costa
Hilário para, em regime de substituição, exercer o
cargo de diretor-geral da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público
Despacho n.º 12209/2018 - Diário da República n.º
244/2018, Série II de 2018-12-19 117441505
Finanças - Gabinete da Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público
Designação da licenciada Maria Eugénia de Almeida
Santos para, em comissão de serviço e pelo período de
cinco anos, exercer o cargo de subdiretora-geral da
Direção-Geral da Administração e do Emprego Público
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Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira n.º 38/2018/M - Diário da
República n.º 237/2018, Série I de 2018-1210117279937
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
Apresenta à Assembleia da República a proposta de
lei que procede à nona alteração à Lei n.º 73/2013, de
3 de setembro, que aprovou o regime financeiro das
autarquias locais e das entidades intermunicipais
Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira n.º 39/2018/M - Diário da
República n.º 251/2018, Série I de 2018-1231117537585
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
Aprova o Plano e Programa de Investimentos e
Despesas de Desenvolvimento da Administração da
Região Autónoma da Madeira para o ano de 2019
Decreto Legislativo Regional n.º 23/2018/M - Diário
da República n.º 250/2018, Série I de 2018-1228117514522
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
Define os termos e a forma como se processa a
recuperação do tempo de serviço prestado em
funções docentes abrangido pelo disposto nas Leis
n.os 43/2005, de 29 de agosto, 53-C/2006, de 29 de
dezembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011,
de 30 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de dezembro, 83-C/2013, de 31 de dezembro, 82-B/2014, de 31
de dezembro, 7-A/2016, de 30 de março, e 42/2016,
de 28 de dezembro
Decreto Legislativo Regional n.º 24/2018/M - Diário
da República n.º 250/2018, Série I de 2018-1228117514523
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
Cria o Programa Regional de Produtos de Apoio na
Região Autónoma da Madeira, adiante designado por
«APOIAR +»
Decreto Legislativo Regional n.º 25/2018/M - Diário
da República n.º 250/2018, Série I de 2018-1228117514524
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
Estabelece os princípios gerais da prestação digital de
serviços públicos e da transparência em organismos
públicos, consagrando ainda um conjunto de boas
práticas e regras de conduta aplicáveis ao atendimento dos cidadãos e empresas, seja ele presencial,
digital ou digital assistido

CULTURA E LAZER
Sob a chama da candeia
Francisco de Holanda e os seus livros
| EXPOSIÇÃO | 15 nov. ‘18 - 16 fev. ‘19
| Sala de Exposições – Piso 2 | Entrada livre

Fonte: http://www.bnportugal.gov.pt/index.php

PROTOCOLOS
HOTEL PRAIAGOLFE ESPINHO
Condições em vigor durante o ano de 2019:
10% de desconto aplicável sobre a tabela BAR (melhor preço disponível) do Hotel PraiaGolfe;
10% de desconto em serviços de Bar e Restaurante adquiridos no Hotel PraiaGolfe (desconto
não acumulável com outras campanhas em vigor);
Descontos especiais em serviços de Reuniões e Banquetes realizados no Hotel PraiaGolfe.
Contactos:
www.praiagolfe.com/ | E-mail: reservas@praiagolfe.com
Rua 6, Edificio Praiagolfe - 4500-357 Espinho | tlf.: +351 227 331 000 | fax: +351 227 331 001
| Telem: 964839 014
GPS: 41° 0' 34" N, 8° 38' 41" W
Consulte na nossa página: https://www.ste.pt/sindicato/protocolos-ste/
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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

