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REUNIÃO COM O GOVERNO
Do primeiro dia de aulas … à capacitação
avançada
O STE reuniu no dia 13 de maio com o Governo, para início da negociação dos seguintes diplomas:

1.“O primeiro dia de escola”
O Governo apresentou projeto de Decreto-Lei onde prevê a possibilidade de os trabalhadores da Administração Pública poderem, desde que não se verifique prejuízo grave para o normal funcionamento do
serviço, faltar justificadamente com vista ao acompanhamento de menor de 12 anos, no primeiro dia
de aulas do ano letivo, até três horas por cada menor.
O STE congratula-se com todas a medidas que permitam um incremento da conciliação da vida
profissional e familiar. No entanto, sugerimos que esta medida abranja todos os trabalhadores, incluindo
os do privado, e que esta possibilidade não seja apenas atribuída ao encarregado de educação.

2.“Programa de capacitação avançada para trabalhadores em funções públicas (CAT)”
Na sequência do Despacho n.º 4435-A/2019, de 30 de abril que prevê a abertura de procedimento
concursal para mil técnicos superiores, o projeto apresentado pelo Governo, prevê:
a) Formação inicial para a carreira de técnico superior
De frequência obrigatória para os novos técnicos superiores, visa ajustar as suas competências às
necessidades da Administração Púbica.
b) Formação para a preparação de futuros dirigentes
Formação disponível para os trabalhadores com vínculo de emprego público por tempo indeterminado que
visa preparar a sucessão de dirigentes.
O Governo referiu que o CAT permitirá incrementar a igualdade de oportunidades, com um pacote formativo,
a expensas do empregador público, de elevada capacitação e exigência para o trabalhador.
Numa primeira apreciação o STE constatou que:
a) Apenas se garante a formação inicial para os técnicos superiores que venham a integrar a
administração pública na sequência de procedimento de recrutamento centralizado.
Os trabalhadores que venham a ser recrutados por procedimento comum estão sujeitos a quotas.
b) A formação para futuros dirigentes nem sempre será suportada pelo empregador público. Alguns
trabalhadores, os que não forem propostos pelo serviço e que a pretenderem fazer em autoformação,
terão de a suportar do seu bolso.
O STE referiu ainda que a maior exigência de competências ao trabalhador deverá ser acompanhada de uma maior remuneração, reivindicando mais uma vez a revisão da estrutura remuneratória da
carreira de técnico superior.
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OS
NÚMEROS
QUE FALAM POR SI
SERÁ QUE VAI HAVER AUMENTOS SALARIAIS PARA TODOS
OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS A PARTIR DE 2020?
De acordo com o Programa de Estabilidade (PE)

tes, pelo que a opção Governo foi a de não inscrever

2019-2023, o aumento da despesa com o pessoal da

uma

AP para o triénio 2019-2021 deve-se sobretudo às

remuneratórias dos trabalhadores da Administração

progressões, decorrente do descongelamento das

Pública. É inaceitável e até impensável que o

carreiras, iniciado em 2018. Este descongelamento

Governo perspetive um novo congelamento salarial

representa para o mesmo período € 437 milhões (em

na AP, até porque está previsto uma subida da

média

a

taxa de inflação para o triénio 2020-2023,

contagem de parte do tempo congelado - entre 2011

continuando o caminho de degradação do poder

e 2017 - dos professores e de carreiras especiais,

de compra de muitas famílias.

cuja progressão na carreira assenta no tempo de

Como se pode verificar «Outros fatores» só

serviço e não nos pontos adquiridos na avaliação de

começa a ter mais importância a partir de 2021,

desempenho.

culminando num peso de 65% e 51%, respetiva-

Já quanto ao aumento da despesa prevista para

mente, em 2022 e 2023 do total do aumento da

“Outros fatores” (Quadro A) onde se incluem as

despesa com o pessoal, em linha com o desvaneci-

valorizações remuneratórias, o acréscimo de € 95

mento

milhões em 2020 é inferior ao dos 2 anos preceden-

carreiras.

anual),

incluindo-se

neste

aumento

verba

que

dos

contemplasse

efeitos

do

as

valorizações

descongelamento

das

Quadro A – Evolução da Despesa com o Pessoal da AP
Em milhões de €

2018

2019*

2020*

2021*

2022*

2023*

1. Progressões

260

480

482

350

161

255

41

200
102
45
395
205

114

4. Outros fatores**

153
99
45
527
95

112

35
295
171

151
40
60
540
146

45
206
386

45
300
307

5. Progres. + Prom oções + Outros fatores (3.+4.)

466

686

622

600

592

607

21765

22450

23068

23669

dos quais:
Profes. ensino básico e secund.
Efeito do DL que mitiga efeitos congelamento
2. Promoções
3. Progressões + Prom oções (1.+2.)

Total Desp. Pessoal

24259 24863

Fonte: PE 2019-2023, Abril/19. * Previsão; ** Inclui evolução do nº de trabalhadores, aumento do salário mínimo e valorizações remuneratórias

Finalmente, o custo líquido acumulado previsto para

2023 (diferença entre 5. do Quadro A e 3. do Quadro

a despesa com progressões, promoções e outros

B), sendo mais elevado em 2022/23.

fatores é de 2,1 mil milhões de €, entre 2019 e
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Quadro B - Impacto na Receita das Progressões, Promoções e Outros fatores
2019*

2020*

2021*

2022*

2023*

1. Impostos s/ Rendimento
2. Contrib. Sociais

57
200

76
150

73
131

59
93

60
111

3. Total da Receita (1. + 2.)

257

226

204

152

172

Em milhões de €

Quanto às valorizações remuneratórias, acima do

trabalhadores mais qualificados e com maiores

salário mínimo, impõe-se e é de justiça que se inicie,

responsabilidades.

no próximo ano o processo de atualização dos

Só 13 anos depois, despesa com Pessoal da

salários da função pública, os quais se mantêm

Administração Pública converge para níveis de

inalterados há uma década. A estagnação dos níveis

2010.

remuneratórios da Tabela Remuneratória Única

A despesa com o pessoal só em 2023 irá atingir o

acima do 4º nível, desde 2009, tem vindo a provocar

montante de €24.863 milhões, ligeiramente acima

um abaixamento do leque salarial dentro da AP,

de 2010. Em 2019, esta é ainda inferior em 2.160

privilegiando

milhões em relação a 2010 (-9% em termos

os

salários

mais

baixos,

criando

situações de desigualdade e desmotivação dos

homólogos).

Despesa com o Pessoal da AP e Variação anual (Em milhões de euros)
25000

24863

24611 (17816)

2000

1500

24000

1000
500

23000

0

22450
22000

21765 (15909)

-500
-1000

21000

-1500
-2000

20000

-2500
2023*

2022*

2021*

2020*

2019*

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

19000

2010

19688 (14288)

-3000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023*

Pessoal 1117 3 -1996 -2926 1629 -802 -166 549 402 466 686 622 600 592 607
Salário s 545 157 -1439 -2090 948 -539 54 389 303 467 575

Fontes: INE até 2018. PE 2019-2023, Abr/19. Os valores entre parênteses correspondem a salários. P/ 2019, o
aumento da despesa com salários (+575 milhões de €) é do CFP (Parecer ao OE/19).

Adicionalmente, o facto da despesa com o pessoal

reversão do corte dos salários, pelo descongela-

da AP manter um crescimento abaixo do PIB nominal

mento de carreiras, pela subida do salário mínimo.

desde 2014, o seu peso na economia vai continuar a

Porém, estas vão continuar a apresentar uma

diminuir nos próximos anos, para 10,4% do PIB em

evolução menos positiva do que no setor privado

2023 (-3,3 p.p. face a 2010), em consequência do

(apesar

prosseguimento de uma política de redução salarial

próximos anos, em linha com um abrandamento do

dos

de

emprego), estando previsto um crescimento médio

substituição gradual de remunerações mais elevadas

de 3,9% entre 2019 e 2023 (4,6% entre 2014 e

dos que se aposentam por salários mais baixos dos

2018).

que entram atualmente na AP.

Os baixos níveis salariais da AP, especialmente de

Ameaça de quebra de produtividade do trabalho

técnico superior (inalterados desde 2009) gera

no setor público

dificuldade em atrair jovens quadros mais qualifica-

As remunerações do trabalho do setor público têm

dos para o setor público, com reflexos negativos

melhorado

para a produtividade deste setor.

funcionários
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públicos

ligeiramente,

e

do

processo

influenciadas

pela

destas

últimas

desacelerarem

nos
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Remunerações do trabalho da AP e Setor Privado
(Variação anual homóloga nominal)

Despesa com o Pessoal da AP
(Em % do PIB)
14,2%

7,0%

13,2%

5,0%

12,2%

3,0%
11,2%

1,0%

10,2%
9,2%

-1,0%

8,2%

-3,0%

7,2%

-5,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Privado 1,8%

4,1%

4,6%

6,4%

5,9%

3,3%

3,9%

4,2%

4,1%

4,1%

Público -3,8% -0,8% 2,7%

1,9%

2,2%

3,1%

2,8%

2,6%

2,5%

2,5%

Despesa com pessoal 13,7% 12,8% 11,7% 12,5% 11,9% 11,3% 11,2% 10,9% 10,8% 10,8% 10,7% 10,6% 10,5% 10,4%
Salários

9,9% 9,3% 8,5% 8,9% 8,5% 8,2% 8,1% 7,9% 7,9% 7,9%

Fontes: INE até 2018. PE 2019-2023, Abr/19.

Nível de investimento público mantém-se inferior

e educação. No entanto, a experiência ensina-nos

à despesa com juros

que este indicador está sempre sujeito a grandes

O PE prevê um aumento do investimento público

alterações e é sucessivamente revisto em baixa

nos próximos anos, em particular na vertente dos

para se poder cumprir as exigências orçamentais

transportes

europeias

(metropolitano;

ferroviário;

portuário; rodoviário; aéreo) e nas áreas da saúde

e

alcançar

saldos

orçamentais

equilibrados.

Investimento Público
10000

Investimento Público

Em milhões de euros

9000

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5,3% 3,5% 2,5% 2,2% 2,0% 2,2% 1,5% 1,8% 2,0% 2,1% 2,3% 2,5% 2,6% 2,6%
Em % do PIB

O PE prevê que esta diminua para 34,8% do PIB em
2023, após ter atingido um máximo histórico em
2018 (35,2%), refletindo uma redução tanto do peso
dos impostos indiretos (para 15% do PIB) como dos

Seguem-se

impostos sobre o rendimento (para 9,9% do PIB);
enquanto as contribuições sociais efetivas devem
aumentar para quase 10% do PIB (9,5% do PIB em
2018), justificadas pela evolução dos salários e do
emprego.
Relativamente à carga fiscal, de entre as medidas
expressas no PE, para os próximos anos destaca-se:

estão devidamente identificadas.

 A revisão do sistema de benefícios fiscais, com
impacto no aumento da receita em € 90 milhões
anuais, em 2020 e 2022;

 Implementação de medidas de cariz social, com
impacto no aumento da despesa de € 180
milhões por ano, em 2021 e 2022.
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outras

medidas

com

impacto

na

diminuição da despesa corrente, a partir de 2020,
mais

especificamente

no

consumo

intermédio,

prestações sociais e em outra despesa, mas não
Entretanto, já está prevista uma transferência de
capital para o Novo Banco:

 € 1.149 milhões em 2019;
 € 600 milhões em 2020;
 € 400 milhões em 2022;
perfazendo um apoio total de € 2.941 milhões entre
2018

e

2021

a

esta

instituição

bancária

“reprivatizada” em finais de 2017.
E assim continuamos. Para a Banca o plural de
Milhão, para os trabalhadores sempre o mesmo
melão!
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Visto na imprensa em
abril de 2019
anos que foi responsável pela Revisão, nunca fez
qualquer reserva às contas.
(Fonte: Público, 03-04)

Acesso à pré-reforma travado pelo Governo
O Governo regulamentou o acesso à
pré-reforma dos Trabalhadores da

Tempo de espera é o maior problema do SNS

Administração Pública. O Ministro

Uma sondagem da Aximagem, baseada
em 600 entrevistas feitas entre 9 e
13 de março, revela que o primeiro
problema do SNS está no tempo de
espera de atendimento e também o tempo de
espera para obtenção de uma consulta. O segundo
problema apontado é a falta de médicos. Os mais
velhos – com mais de 65 anos- que pior avaliam o
SNS, enquanto que os mais jovens, com idades
compreendidas entre os 18 e os 34

anos,

consideram que o SNS está bem. A margem de
erro é de 4%.

das Finanças reconheceu que havia
necessidade de regulamentar a pré-reforma na
AP para o equiparar ao setor privado, no entanto,
não é para aplicar. Centeno reconhece também
que «o Governo não está a abrir as portas à préreforma» e Vieira da Silva completou o seu
pensamento «Não é intenção do Governo que esse
instrumento seja utilizado de forma generalizada
porque

precisámos

muito

das

competências daqueles que as adquiriram ao longo
dos anos».
Tancos. Vasco Brazão volta a dizer que

Todos alertaram para problemas da CGD mas

ministro sabia da encenação

ninguém fez nada

Vasco Brazão voltou a ser ouvido na

Das primeiras audições da comissão
Inquérito

precisamos

(Fonte: correio, 03-04)

(Fonte: negócios, 01-04)

de

e

à

Caixa-Geral

Comissão de inquérito a Tancos,

de

Depósitos (CGD), «resultaram poucos
esclarecimentos concretos. Primeiro
Carlos Costa assumiu que a CGD tinha identificado problemas em 2011 e que foram feitas
injunções», mas não especificou quais. Depois
Vítor Constâncio veio dizer que não tinha tutela
da supervisão e «acrescentou que Caixa não lhe
dava preocupações». Agora, Manuel de Oliveira
Rego, o revisor oficial de contas (ROC) da Caixa,

onde confirmou que «A encenação
da recuperação do material furtado foi toda
planeada com o conhecimento da hierarquia. Disse
também que «o memorando era uma versão
daquilo que tinha acontecido» e que Azeredo
Lopes «foi informado pelo memorando de que
«houve

uma

construção

da

realidade»

e

acrescentou «não me calarei, contarei tudo o que
sei, doa a quem doer».

entre 2000 e 2015, veio ontem, dia 2 de abril,

(Fonte: i,05-04)

garantir que alertou a tutela e o Banco de

Cargo de topo anulava pareceres negativos

Portugal para os problemas «com créditos e

O ex-secretário da mesa da assembleia

investimentos da CGD», relatórios que entregava

geral da CGD, João Dias Garcia, disse

trimestralmente. O ROC acabou por admitir que

na comissão de inquérito à gestão da

«não deu ênfase aos reparos para alertar o

CGD que «Os pareceres de risco eram

público e que a política a seguir era a de que tudo

vinculativos para a maioria dos órgãos de decisão,

deveria ser feito dentro do banco para resolver o

mas, quando participava um administrador, não

problema». No entanto, o ROC, durante os 15

era vinculativo». Esta regra esta expressa numa
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ordem de serviço de 2003, emitida pela direção

euros. A média nos países da OCDE é de 25,5%.

de risco do banco público, «em colaboração com a

No caso dos casais com dois filhos «o panorama

direção de serviços comerciais».

melhora», os impostos tiraram 12,1% do salário

(Fonte: correio,05-04)

bruto, levando para casa 87,9%. A média na OCDE

Doentes vão ter Centro
A Associação Nacional dos Doentes

é de 14,2%.
(Fonte: correio, 12-04)

com Artrite vão construir um centro

PE: Sindicatos da função pública manifestam

na Freguesia de Marvila, em Lisboa.

dúvidas quanto ao crescimento salarial

Este

centro

irá

dedicar-se

à

O ministro das Finanças, na conferên-

investigação clínica e aos doentes.

cia de imprensa da apresentação do

(Fonte: correio, 05-04)

Programa de Estabilidade para o ano

Reversão das Freguesia só a seguir à descen-

2019-2023, «disse que as despesas

tralização
O Ministro da Administração Interna,
Eduardo Cabrita disse no Parlamento
que

«o

processo

da

reversão

a

agregação contrariada das freguesias
depende de uma posição final da Anafre e
chegará ao Parlamento imediatamente a seguir à
descentralização». Alguns deputados recordaram
ao ministro que esta reversão foi uma promessa
eleitoral e Cabrita respondeu que «foi enviada à
Associação Nacional de Freguesias (Anafre) uma
proposta de diploma com critérios para a criação
de agrupamento de freguesias, estando o Governo
atualmente a aguardar a posição final daquela

com pessoal deverão crescer 2,4 mil milhões de
euros na próxima legislatura» e remeteu para o
próximo Governo decisões sobre como «afetar as
despesas dentro de uma lógica de estabilidade».
Segundo Maria Helena Rodrigues, presidente do
STE

«não

avaliar

o

montante

anunciado por Mário Centeno porque não têm
dados para tal». Disse ainda «Os números não nos
dizem nada, nem garantem nada. Mas esperamos
que o Governo tenha acautelado pelo menos a
atualização salarial».
(Fonte: Lusa, 15-04)

Governo quer ir além de Bruxelas em 2019
Bruxelas decidiu aliviar a meta do

entidade».

saldo estrutural de 0,25% para 0% a

(Fonte: negócios, 11-04)

partir de 2020. De acordo com as

Algas marinhas travam cancro
Cientistas do Centro Interdisciplinar
de Investigação Marinha e Ambiental
da

conseguem

Universidade

do

Porto

metas

fixadas

no

Programa

de

Estabilidade, entregue ontem, o Governo quer ir
além

das

regras

europeias

já

em

2019,

investigação

«alcançando um excedente estrutural – que é o

sobre compostos anticancerígenos existentes nas

saldo orçamental ajustado do ciclo económico e

algas marinhas». Esta investigação conclui que

efeitos secundários- superior ao exigido pela

uma alga comum - a laminaria ochroleuca – «é uma

Comissão Europeia.

rica

(Fonte: negócios, 16-04)

«desenvolveram

fonte

de

bactérias

uma

com

propriedades

antimicrobianas e anticancerígenas».

Costa admite adiantar pensão a trabalhadores

(Fonte: correio, 09-04)

António Costa admitiu na Assem-

Impostos levam quase em quarto do salário

bleia

da

República,

no

debate

Um estudo da OCDE, divulgado ontem,

quinzenal, a adiantar o valor da

conclui que os portugueses com um

pensão aos trabalhadores que por

salário médio e sem filos pagaram de

ela

aguardam

há

muito.

Este

impostos cerca de 26,6%, i, e, levaram

adiantamento seria depois sujeito a acertos e

para casa 73,4% do salário bruto. De outra

visa garantir aos pensionistas algum rendimento

forma: por cada 100 euros pagaram 26,60%

enquanto a pensão não é definida.
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(Fonte: correio, 18-04)

Haitong». O Presidente disse também que «no seu

Relatório conclui que ministério limpou doentes

encontro em Pequim com investigadores chineses

das listas de espera
O Relatório do Grupo de Trabalho,
criado

por

Fernandes,

Adalberto

após

uma

Campos

auditoria

do

Tribunal de Contas-TdC que avaliou o triénio 2014

em Portugal ouviu algumas ideias que têm a ver
com

fábricas,

com

indústrias,

com

o

tal

investimento na economia real portuguesa».
(Fonte: Público, 29-04)

Profissão de risco dá baixa total na gravidez

-2016 e «concluiu que houve uma degradação do

As grávidas ou lactantes que tenham

acesso aos cuidados, desmentindo os números da

profissões

ACSS que diziam que se tinha esperado menos

perigos para a saúde vão passar a

tempo por uma primeira consulta num hospital

ter direito a baixa médica paga a

entre 2013 e 2016», faz 45 recomendações.
Destaca-se a seguinte: o Ministério da Saúde
deverá adotar medidas para que a qualidade da
informação

sobre

o

acesso

às

consultas

e

cirurgias não resulte «de medidas de limpeza e
expurgo

de

«eliminação

listas
de

de

espera»,

doentes

das

através

listas»,

da

como

aconteceu no passado.
(Fonte:público 18,-04)

beneficiar desta licença «as guardas noturnas, as
técnicas de raio x, as trabalhadoras da indústria
química ou farmacêutica, entre outras».
(Fonte: correio, 29-04)

Animais podem ajudar a prevenir e tratar
várias doenças
Um estudo do Instituto Baker Medical
Research, de Melbourne, demonstrou

Outlook 20019», divulgado ontem, o
número de pessoas em situação de
emprego a tempo parcial involuntário
subiu em dois terços nos países da OCDE. Esta
Portugal

está

«parcialmente» relacionada com a crise. Outra
conclusão retirada deste Relatório é a de que,
nesta

década,

a

licenciatura

em

Portugal

desvalorizou muito e deveu-se sobretudo ao
«número

crescente

de

trabalhadores

com

educação superior se encontrarem em profissões
que não pagam salários elevados» e, ainda, ao
fraco

«desenvolvimento

dos

a

aguarda a votação global final em plenário. Irão

que existem diversos benefícios em

O Relatório da OCDE «Employment

em

exponham

paga a 65%. Esta é uma proposta do PCP que

«empurrados para part-times

acentuada

as

100% do salário. Neste momento é

Há cada vez mais portugueses a serem

subida

que

salários

nas

profissões muito qualificadas».

possuir um animal de estimação. Levar
o cão a passear não é apenas bom para o cão que,
para além de poder satisfazer as necessidades
fisiológicas, pode também exercitar-se e gastar as
suas energias. O dono tem a oportunidade de
fazer exercício físico e de interagir com outras
pessoas, combatendo o isolamento. O Estudo
demonstra ainda que os donos dos animais de
estimação apresentam valores mais baixos na
pressão arterial, nos triglicéridos e no colesterol,
quando comparados com outras pessoas que não
têm animal de estimação. O animal pode ainda
ajudar pessoas a sair de depressões graves, a
ajudar

na

esquizofrenia,

nas

desordens

de

personalidade ou de ansiedade. Podem também

(Fonte: i, 26-04)

Investigadores chineses com «algumas ideias»
para fábricas em Portugal

ajudar a recuperar mais rapidamente de uma
doença ou internamento e que «podem ser usados
como adjuvantes eficazes para os fármacos e para

O chefe do Estado, na sua visita à

as consultas médicas regulares». Os peludos cães

China, disse aos jornalistas que «os

e gatos são em maior número a companhia das

principais

com

pessoas e os que mais ajudam a «combater o

investimentos em Portugal, entre os

isolamento, em especial, dos idosos». Contraria-

quais China Three Gorges, State Grid, Fosun,

mente ao que se pode pensar, segundo um estudo
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publicado no Journal of Allergy and Clinical

alguma deterioração), já era incapaz de aguentar

Immunology, conviver com os peludos pode ajudar

peso», enquanto que o saco biodegradável encontrava

a criar defesas e diminuir o risco de ter alergias

-se «perfeitamente funcional, sendo capaz de

ou asma, porque o contacto ajuda a ativar o

carregar compras depois de três anos em contexto

sistema imunitário.

marinho ou enterrado no solo». A preocupação com o

(Fonte: correio, 30-04)

ambiente

Ao fim de três anos no mar, um saco

tem

levado

à

procura

de

soluções

biodegradáveis que afinal não cumprem os requisitos.

biodegradável (afinal) sobrevive

Afinal um saco convencional degrada-se mais

Uma investigação levada a cabo pelos

rapidamente do que um biodegradável. Foi também

investigadores

demonstrado que uma embalagem de um produto

da

Universidade

de

Plymouth, Inglaterra sobre o processo

cosmético

de decomposição de quatro tipos de

microesferas, pelo que aconselham a não comprar

plástico expostos ao ar, mar e terra, conclui que o

produtos com microesferas. Concluíram também

«saco compostável apresentou melhor resultados do
que os aclamados biodegradáveis». O compostável
desapareceu totalmente num período de três meses
em ambiente marinho «e apesar de 27 meses após
ter sido enterrado no solo ainda existisse (com

pode

ter

quase

três

milhões

que numa lavagem da roupa na máquina pode
libertar mais de 700 mil microfibras, sendo assim
necessário virar-nos para o desenvolvimento de
tecnologia que apanhe as fibras.
(Fonte: Público, 30-04)

Tem dúvidas sobre a sua situação laboral?
Precisa de aconselhamento jurídico?
O STE oferece aos seus associados
apoio jurídico presencial
Se não é sócio e pretende apoio jurídico
O 1.º passo é associar-se
O 2.º é fazer agendamento
Correio eletrónico: ste@ste.pt (pedido de esclarecimentos)
Telefone: 213 860 055 (Lisboa) 222 004 630 (Porto)
239 838 176 (Coimbra)
Consulte tudo o que o seu Sindicato lhe oferece em https://www.ste.pt/socios/

As quotas sindicais são dedutíveis ao rendimento em sede de IRS
Poderá deduzir as quotas pagas ao Sindicato, até 1% do rendimento bruto da categoria. O Fisco faz
um acréscimo de 50%. Basta preencher o valor pago no quadro 4 do Anexo A do Modelo 3. Se entregou €50, por exemplo, o Fisco vai deduzir €75.
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LEGISLAÇÃO - ABRIL 2019
Resolução da Assembleia da República n.º 55/2019 Diário da República n.º 70/2019, Série I de 2019-0409122050354
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Prorrogação do funcionamento da Comissão Eventual
para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas até ao final do primeiro semestre de 2019
Resolução da Assembleia da República n.º 55/2019 Diário da República n.º 70/2019, Série I de 2019-0409122050354
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Prorrogação do funcionamento da Comissão Eventual
para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas até ao final do primeiro semestre de 2019
Lei n.º 30/2019 - Diário da República n.º 79/2019, Série
I de 2019-04-23122151046
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Introduz restrições à publicidade dirigida a menores de 16
anos de géneros alimentícios e bebidas que contenham
elevado valor energético, teor de sal, açúcar, ácidos gordos saturados e ácidos gordos transformados, procedendo à 14.ª alteração ao Código da Publicidade, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de outubro
Decreto-Lei n.º 44/2019 - Diário da República n.º
64/2019, Série I de 2019-04-01121748966
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Concretiza o quadro de transferência de competências
para os órgãos municipais no domínio da proteção civil
Decreto-Lei n.º 49/2019 - Diário da República n.º
74/2019, Série I de 2019-04-15122091532
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Determina a cessação de vigência de decretos-leis publicados entre os anos de 1981 e 1985
Decreto-Lei n.º 54/2019 - Diário da República n.º
77/2019, Série I de 2019-04-18122142340
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece as normas a que deve obedecer a realização
do XVI Recenseamento Geral da População e do VI
Recenseamento Geral da Habitação
Decreto-Lei n.º 57/2019 - Diário da República n.º
83/2019, Série I de 2019-04-30122195230
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Concretiza a transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias
Decreto-Lei n.º 58/2019 - Diário da República n.º
83/2019, Série I de 2019-04-30122195231
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Concretiza o quadro de transferência de competências
para os órgãos municipais no domínio do transporte turístico de passageiros e do serviço público de transporte de
passageiros regular em vias navegáveis interiores
Portaria n.º 104/2019 - Diário da República n.º 70/2019,
Série I de 2019-04-09122050356
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E FINANÇAS
Página 10

Fixa o número de estagiários a admitir em 2019, o
prazo para apresentação de candidaturas e a data de
início dos estágios no âmbito do Programa de Estágios Profissionais na Administração Central do Estado
do Ministério dos Negócios Estrangeiros e revoga
a Portaria n.º 150/2018, de 25 de maio
Portaria n.º 114/2019 - Diário da República n.º
74/2019, Série I de 2019-04-15122091536
ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Regulamentação do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local, adiante designado por
PEPAL
Declaração de Retificação n.º 20/2019 - Diário da
República n.º 78/2019, Série I de 2019-0422122145248
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS SECRETARIA-GERAL
Retifica a Portaria n.º 114/2019, da Administração
Interna, sobre regulamentação do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local, adiante
designado por PEPAL, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 74, de 15 de abril
Declaração de Retificação n.º 11/2019 - Diário da
República n.º 67/2019, Série I de 2019-0404121987030
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Declaração de retificação à Lei n.º 13/2019, de 12 de
fevereiro, «Medidas destinadas a corrigir situações de
desequilíbrio entre arrendatários e senhorios, a reforçar a segurança e a estabilidade do arrendamento
urbano e a proteger arrendatários em situação de
especial fragilidade»
Despacho n.º 4435-A/2019 - Diário da República n.º
83/2019, 2º Suplemento, Série II de 2019-0430 122202598
Finanças - Gabinete do Ministro
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 134/2019 Diário da República n.º 66/2019, Série I de 2019-0403121942396
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória
geral, da norma do segmento do artigo 43.º, n.º 1, do
Estatuto da Aposentação, na redação dada pela Lei
n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, que determina
que a aposentação voluntária se rege pela lei em
vigor no momento em que for proferido o despacho a
reconhecer o direito à aposentação
Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2019/M - Diário da República n.º 65/2019, Série I de 2019-0402121854641
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Regula a atribuição de um subsídio social de mobilidade aos cidadãos beneficiários residentes na ilha da
Madeira

INFOQUADROS

Tem dúvidas sobre a
sua situação laboral?
O jurista responde . . .

Foi-me atribuída a modalidade de horário de trabalho de jornada contínua, por interesse do
Serviço. Por vezes é-me exigido trabalho suplementar durante o período normal de trabalho e,
pontualmente, nos dias de descanso semanal. No entanto, o Serviço recusa pagar-me as horas de
trabalho suplementar por ter jornada contínua.
É legal esta recusa?
A lei não proíbe a pagamento de trabalho suplementar aos trabalhadores que praticam a modalidade de
jornada contínua; muito menos se essa modalidade foi fixada no interesse do próprio serviço.
Independentemente da modalidade de horário praticada, é considerado trabalho suplementar todo o que
for prestado - por decisão da entidade empregadora - para além do horário normal de trabalho diário ou
semanal.
Portanto, se a sua entidade empregadora decidiu que tem de prestar trabalho suplementar durante a
semana (para além do seu horário normal de trabalho) e aos fins de semana, tem direito a receber os
acréscimos remuneratórios respetivos legalmente fixados; e não será o Serviço de Recursos Humanos que
o pode recusar ou impedir.
Solicitei uma licença sem vencimento com a duração de 12 meses, que me foi concedida. Posso
solicitar uma prorrogação da mesma? Com quanta antecedência o devo fazer? Se me for recusada,
quanto tempo de trabalho efetivo deverá decorrer até que possa solicitar uma nova licença sem
vencimento?
A licença sem remuneração está regulada nos artigos 280º a 284º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, anexa à Lei nº 35/2014, que a seguir se transcrevem.
O trabalhador que pretenda uma licença sem remuneração tem de a requerer expressamente - com a maior
antecedência possível - ao dirigente máximo do seu organismo ao abrigo do nº 1 do artigo 280º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, indicando as datas de início e termo da mesma e a respectiva fundamentação, que será aquela que o trabalhador entender invocar; o requerimento pode ser deferido ou não.
O tempo de duração da licença não conta para efeitos de antiguidade, reforma, aposentação e fruição de
benefícios sociais, ou seja, para a CGA e ADSE; só assim não será no caso das licenças previstas no nº 3
do artigo 281º que contam para efeitos de antiguidade e em que se pode continuar a descontar para a
ADSE.
Mas importa ter em atenção que, nas licenças sem remuneração de duração igual ou superior a um ano, em
regra o trabalhador só poderá regressar ao serviço se houver um posto de trabalho vago no mapa de
pessoal do respectivo serviço, o que pode nunca mais acontecer; e, nesse caso, terá de continuar
indefinidamente na situação de licença.
O trabalhador pode pedir a prorrogação da licença em curso, devendo fazê-lo com a maior antecedência e
a melhor fundamentação possíveis.
Se o pedido for indeferido, o trabalhador deverá apresentar-se ao serviço logo que a licença terminar.
Nesse caso, a entidade empregadora não está obrigada a decidir qualquer novo pedido de licença que seja
apresentado antes de decorridos dois anos a contar da data do indeferimento.
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CULTURA E LAZER
SINDICATO DOS
QUADROS TÉCNICOS DO
ESTADO E ENTIDADES
COM FINS PÚBLICOS

O MANDARIM - SALA EXPERIMENTAL | M/12 | 21 a 26 MAI
A partir do conto de Eça de Queiroz | Adaptação de Teresa Gafeira e Pedro Proença |
Encenação de Teresa Gafeira

COMPANHIA DE TEATRO DE ALMADA

Fonte: https://ctalmada.pt/o-mandarim-5/

PROTOCOLOS
Viagens Abreu
Viagens Abreu tem um novo cartão designado VA ABREU CARD. Os nossos associados que
aderirem poderão beneficiar de vantagens e descontos.
Para aderir a este cartão terá de se deslocar a uma das Agências Abreu e comprovar a
qualidade de associado do STE.
https://www.ste.pt/sindicato/protocolos-ste/

Vila Galé
O associado, para ter acesso às melhores condições nos hotéis Vila Galé,
em Portugal e Brasil, terá de aderir ao CARTÃO STE-VILA GALÉ
CARTÃOSTE-VILAGALÉ
Após a submissão do formulário, o cartão fica automaticamente ativo e poderá começar a
usufruir dos descontos acordados no Protocolo.
NOTA: Caso não receba o seu cartão, de imediato, por mail, contacte a Central de Reservas
e informe que já efetuou o registo através do link.
https://www.ste.pt/sindicato/protocolos-ste/
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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

