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 Atualização salarial de 3%. 

Atualização do subsídio de refeição para 6,00€. 

ADSE:  valor a pagar  (3,5% da remuneração), deve 
incidir sobre 12 remunerações e não sobre 14. 

Investir nos serviços públicos e nos recursos 

humanos com a contratação de mais jovens 

qualificados, não com contratos precários, mas com 

vínculo definitivo, e na revisão das carreiras 

tornando-as mais atrativas do ponto de vista salarial 

e de progressão na carreira. 

Revisão do SIADAP, eliminando quotas e todas as 
disposições que impedem a progressão na carreira.  

Teletrabalho: que se efetive o pagamento dos 
encargos acrescidos a suportar com o teletra-
balho, tendo em conta o que determina o art.º  
168.º  da Lei 7/2009, de 12 de fevereiro.  

Reforma Antecipada: Criação de um programa 
específico com normas excecionais que 
facilitem a reforma antecipada dos trabalha-
dores com mais de 55 anos sem penalização.  

Pré-reforma:  estabelecimento de regras  

claras e concretas . 

Férias: reposição dos 25 dias.  

PROPOSTAS 2022-2023 
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As organizações sindicais signatárias exercem o seu 

direito à negociação coletiva reconhecido no artigo 

56.º da Constituição da República Portuguesa,  no 

art. 7.º da Convenção  n.º 151 da Organização 

Internacional de Trabalho, aprovada pela Lei n.º 

17/80, de 15. De julho, e nos artigos 347.º a 349.º 

da Lei n.º 35/2014, de 15 de junho, com a apresen-

tação do seu caderno reivindicativo com as medidas 

necessárias para alteração das condições de 

trabalho em 2022 na Administração Pública. 

Fazem-no com sentido de responsabilidade atentas 

as dificuldades que preocupam os portugueses onde 

se incluem os trabalhadores das Administrações 

Públicas (Central, Regional, Local), tendo presente 

os desafios que temos pela frente olhando para o 

futuro e reafirmando a sua disponibilidade para a 

negociação coletiva. 

 

1. Investir nos serviços públicos, motivar os 

trabalhadores, captar os melhores  

«Os anos de desinvestimento no sector público 

deixaram a Administração Pública depauperada, 

desmotivada, sem capacidade para captar os 

melhores recursos e com fortes limitações na sua 

capacidade para agir e decidir.»(Programa do XXII 

Governo Constitucional, pág. 15) 

Para 2021 e 2022, prevê-se uma recuperação da 

economia portuguesa, devendo o crescimento do 

PIB em volume, situar-se em torno de 4% e 5%, 

respetivamente (-7,6% em 2020) de acordo com as 

projeções do Governo e da Comissão Europeia (CE).  

Esta evolução deve-se a um menor impacto do 

confinamento do país na atividade económica; a uma 

maior abertura ao exterior proporcionada pela 

intensificação da vacinação no combate à pandemia 

de COVID-19 e aos elevados fundos comunitários 

que o país vai receber nesta década, provenientes 

do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do 

Quadro Financeiro Plurianual, destinados ao reforço 

do investimento privado e público. 

CADERNO REIVINDICATIVO 
PARA 2022-2023 

Previsões dos Principais Indicadores Económicos e Sociais para Portugal (2021 e 2022) 

(Taxa de variação homóloga, em %) 

2020

INE MF BP CE OCDE MF BP CE OCDE

PIB real -7,6 4,0 4,8 3,9 3,7 4,9 5,6 5,1 4,9

Taxa de Inflação 0,0 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0

Emprego -1,7 0,2 1,3 1,0 0,6 1,1 1,3 1,2 0,9

Remuneração média p/trabalhador 2,9 2,5 - 2,8 2,7 2,6 - 2,8 2,8

Taxa de Desemprego (% pop. ativa) 6,8 7,3 7,2 6,8 7,4 6,7 7,1 6,5 7,0

Capac./necess. líquida de financiamento face ao exterior 0,1 2,1 0,9 0,5 - 3,4 2,1 1,1 -

Saldo Global da Administração Pública (% do PIB) -5,7 -4,5 - -4,7 -4,8 -3,2 - -3,4 -3,4

Dívida Pública (% do PIB) 133,6 128 - 127,2 133,4 123 - 122,3 130,2

2021 2022

 
Fontes: MF (Programa de Estabilidade 2021-2025) Abril/2021; BP (Boletim Económico, Junho/2021; CE, Economic Forecast, 
Maio/2021 e Interim Economic Forecast, Julho/2021; OCDE, Economic Outlook, Maio/2021. 

As previsões económicas para o final do 2021 e para 

os anos seguintes são mais otimistas do que há uns 

meses.    

De notar, que na última década (2010-2020), a taxa 

de inflação acumulada em Portugal foi de 11,6%, 

com destaque para a forte subida dos preços de bens 

essenciais, cujos produtos e serviços associados à 

habitação apresentam contornos preocupantes, 

tendo aumentado cerca de 28% (2,4 vezes mais do 

que o Total). Destes, destacam-se os preços da 

eletricidade (+34%); o gás (+23%) e as rendas 

efetivas pagas por inquilinos (+22%) o dobro do valor 

obtido com a atualização anual das rendas (previsto 

ser de 0,3% em 2022, comparado com 0% em 2021).  
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Em termos de finanças públicas Portugal, tal como 

os restantes países da UE, tem beneficiado da 

suspensão das regras orçamentais, e o peso das 

ajudas públicas de combate à crise provocada pela 

pandemia tem ficado abaixo dos restantes países 

europeus. Por outro lado, a política monetária do 

Banco Central Europeu, fortemente expansionista, 

tem proporcionado taxas de juro muito baixas e 

levado a poupanças significativas na despesa pública 

em juros da dívida pública, a qual diminuiu 593 

milhões de euros em 2020 (-9,3% em termos 

homólogos) para 2,9% do PIB, apesar da dívida 

pública se ter elevado para quase 134% do PIB 

nesse ano. Para 2021 e 2022, é esperado um recuo 

da dívida pública em % do PIB e a continuação da 

evolução descendente da despesa com juros para 

2,6% e 2,4%, respetivamente.  

 

Remunerações do Trabalho do Sector público e 

Emprego Público 

«Portugal é hoje uma economia inovadora, sendo o 

país que mais progrediu no índice de inovação da 

União Europeia. Está claro que nunca mais devemos 

defender o empobrecimento do país e dos nossos 

trabalhadores como fator de competitivida-

de» (Programa do XXII Governo Constitucional, pág. 

155). 

Após 10 anos de congelamento salarial (1), os 

trabalhadores da Administração Pública com 

remunerações acima do 5º nível remuneratório da 

TRU (2), os mais qualificados e habilitados do ponto 

de vista académico e profissional que não viram os 

seus salários atualizados durante uma década (2010

-19), tiveram uma atualização salarial insignifi-

cante de 0,3% em 2020,  

Em 2021, os aumentos salariais chegaram apenas 

a cerca de 148 mil trabalhadores (21% do total 

do emprego da Administração Pública) mantendo 

inalterados os salários da maioria dos assis-

tentes técnicos, dos técnicos superiores, 

investigadores, pessoal de informática, 

técnicos superiores de saúde, carreiras de 

inspeção, carreiras específicas dos impostos 

(AT), carreiras específicas da justiça, 

Administração prisional, professores, enfer-

meiros, carreiras específicas do Tribunal de 

Contas, trabalhadores do ex-Instituto para as 

Lojas do Cidadão, forças de segurança (PSP), 

entre outros. A atualização salarial abrangeu 

apenas os níveis mais baixos da Tabela Remunera-

tória Única (TRU), isto é, os assistentes opera-

cionais e alguns assistentes técnicos. A base 

remuneratória para a Administração Pública 

(BRAP) subiu para 665€ (+20€), igualando o 

salário mínimo nacional (RMMG) e, os níveis 5º, 6º 

e 7º da TRU aumentaram 10€, para 703,13€; 

750,26€ e 801,91€, respetivamente.  

Numa visão mais alargada no tempo, a remuneração 

bruta média anual dos trabalhadores da função 

pública era de 33.169€ em 2020, tendo 

diminuído 429€ em termos nominais face a 2010 

(-1,3%) e, a preços de 2010, representou uma 

quebra homóloga real 3.609€ (-10,7%) na última 

década.    

Preços de alguns produtos e serviços em Portugal 
 (Taxa de variação homóloga, em %)  

2010-2020

VH acumulada

Produtos energéticos -1,8 -5,0 3,7 25,7

Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas 0,3 2,1 0,4 11,8

                Pão e cereais 0,8 0,9 -0,2 5,4

Habit., água, eletricidade, gás e outros combustíveis 0,3 0,1 0,7 27,9

                Rendas efetivas pagas por inquilinos 3,2 2,6 1,7 22,1

                Eletricidade -4,2 -1,7 -0,6 33,9

                Abastecimento de água 1,3 -1,3 2,4 14,0

                Gás -0,2 -3,3 -2,4 23,0

Saúde 0,8 1,1 2,6 8,9

Transportes 1,1 -2,1 2,1 16,8

Educação 0,9 -0,9 -1,6 11,7

Restaurantes e hotéis 1,0 1,7 -2,2 21,7

Total 0,3 0,0 0,6 11,6

2021*20202019Classes e Produtos

 
                    Fonte: INE. * Primeiro Semestre.  
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Igualmente, a remuneração de base média mensal do 

funcionário público permanece muito baixa, tendo 

sido de 1.527€ em janeiro de 2021, o que indica que 

as restantes carreiras de nível superior encontram-

se totalmente desvalorizadas face às elevadas 

qualificações, altos níveis de escolaridade e 

responsabilidade no desempenho das suas tarefas 

profissionais (3). 

É urgente o reajustamento da Tabela Remune-

ratória Única (TRU) bem como revisão das 

carreiras ainda não revistas, de par com a 

necessária valorização da carreira técnica 

superior, tornando-as mais atrativas com 

remunerações compatíveis com as tarefas que 

lhes são exigidas.  

São enormes os desafios que se colocam no 

futuro no quadro da melhoria da qualidade dos 

serviços públicos previstos no Plano de Recupera-

ção e Resiliência (PRR) a que os trabalhadores da 

Administração Pública têm que responder. 

Nos últimos anos, o Governo privilegiou o reforço dos 

recursos humanos da Administração Pública, em 

detrimento da atualização das remunerações, com um 

esforço no recrutamento mais intenso de trabalhado-

res para o SNS, devido ao surgimento da pandemia. 

Porém, a contratação de trabalhadores tem 

privilegiado os contratos a termo, levando a um 

aumento da precariedade na Administração 

Pública. São 93 mil postos de trabalho em 

contratos a termo (12,8% do total do emprego 

público) dos quais cerca de 85 mil respeitam 

Administração Central.   

Ainda assim em comparação com os restantes países 

da OCDE para 2019, o peso do emprego público em 

Portugal (no total do emprego) está claramente 

abaixo da média da OCDE. 

Gráfico – Remuneração Bruta Média Anual da Função Pública  
(Em euros) 

26 313 €

29 989 €

33 598 €

28 029 €

33 169 €

25 000 €

26 000 €

27 000 €

28 000 €

29 000 €

30 000 €

31 000 €

32 000 €

33 000 €

34 000 €

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

reais nominais
 

                               Nota: Cálculos baseados nos dados do INE. 

 

Peso do Emprego Público no Total do Emprego, em 2019  

(Em %) 

14,3

OCDE = 17,9% 
(2019)
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                               Fontes: OCDE, Government at a Glance, 2021; INE e DGAEP p/Portugal.  
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trabalhadores encontravam-se na faixa etária acima 

de 55 anos de idade, em finais de 2020 (16% em 

2011) e próximo de 30% no conjunto da AC (15% em 

2011). 

O peso dos trabalhadores com idade superior a 

55 anos na AC em Portugal (29,6%) era superior 

à média da OCDE em 2020 e aumentou 8 p.p. 

face a 2015, fazendo parte do grupo de países 

europeus que mais subiu, liderado pela Espanha (+11 

p.p.), seguido da Grécia (+9,5 p.p.), Alemanha (+9,3 

p.p.) e Áustria (+9 p.p.). 

Um dos problemas existente na Administração 

Pública em Portugal consiste no aumento significa-

tivo do seu envelhecimento na última década, 

ganhando importância as classes etárias acima 

dos 55 anos. Assim, a idade média do conjunto 

dos trabalhadores da Administração Pública em 

Portugal era de 47,7 anos (4) no final de 2020, 

(43,6 anos em 2011), superior à média da popula-

ção ativa do país (43,8 anos) e, se excluirmos as 

carreiras das forças armadas e de segurança, 

esta sobe para 48,7 anos. 

Daí que no total da Administração Pública, 31% dos 

Pelo contrário, no total da Administração Pública, o 

peso dos trabalhadores em Portugal que se 

situava na faixa etária até aos 34 anos de idade 

era de 12,7% em finais de 2020 (21% em 2011) e 

de 14% no conjunto da AC (cerca de 22% em 

2011) resultando na diminuição da renovação dos 

trabalhadores na última década. 

De facto, por cada 100 trabalhadores com idades 

compreendidas entre os 55 e os 64 anos, existiam 

apenas 23,2 com idades entre os 20 e os 29 anos no 

final de 2020 (comparado com 61,2 no final de 2011), 

culminando num índice de renovação extremamente 

baixo, com exceção das carreiras ligadas ao setor da 

saúde (médica, enfermagem e técnicos de diagnósti-

co e terapêutica) e das forças de segurança, devido 

à entrada de novos profissionais. 

O peso dos trabalhadores até aos 34 anos de 

idade na AC em Portugal (14,3%) era inferior à 

média da OCDE em 2020 e recuou 2 p.p. face a 

2015, fazendo parte do grupo de países europeus 

cuja juventude é menos representativa no sector 

público, tal como os países do Sul (Grécia, Itália, 

Espanha), Polónia e Eslovénia. Os países cujo peso 

de jovens é mais importante no total da AC (em 

torno de 30%) são a Hungria, Dinamarca e o 

Luxemburgo.  

Peso dos trabalhadores na Administração Central com idade superior a 55 anos  

(Em % do Total do Emprego da AC) 
Itál Esp G Áust P Baixos Pol Lit Fin PORT Alem B Fr R. Checa Irl Let OCDE Est Eslové Din Sué Eslová Hung Lux

2015 45,4 35,4 27,1 26,1 30,3 32,9 23,7 30,9 21,6 20,1 27,6 23,9 : 26,7 19,8 24,9 23,0 18,0 23,5 24,0 23,3 12,6 :

2020 48,5 46,6 36,6 35,1 32,3 32,3 31,5 31,2 29,6 29,4 28,8 27,7 26,8 26,8 26,6 26,1 25,3 24,9 24,1 23,8 22,8 11,8 10,5  
 

  Fontes: OCDE, Government at a Glance, 2021; DGAEP, Boletim estatístico do emprego público, 2021 p/Portugal. 

 

Peso dos trabalhadores na Administração Central com idade até aos 34 anos  

(Em % do Total do Emprego da AC) 

Hung Din Lux Est Sué Eslová Let P Baixos OCDE B Fr Alem Fin R. Checa Áust Irl Lit PORT Eslové Pol Esp Itá Gré

2015 31,2 18,8 : 27,4 21,7 21,2 30,2 14,0 19,0 17,0 21,2 30,0 15,1 : 14,7 12,7 25,9 16,2 11,3 6,2 5,0 2,2 4,0

2020 30,6 29,5 28,8 23,1 22,7 22,2 21,3 18,4 18,0 17,9 16,9 16,6 16,6 15,9 15,9 15,6 15,5 14,3 8,0 7,5 5,4 2,5 1,8  
 

 Fontes: OCDE, Government at a Glance, 2021; DGAEP, Boletim estatístico do emprego público, 2021 p/Portugal. 

 

Carreiras 

«Concluir a revisão das carreiras não revistas, com 

uma discussão transparente e baseada em 

evidências, para harmonizar regimes, garantir a 

equidade e a sustentabilidade, assegurando 

percursos profissionais assentes no mérito dos 

trabalhadores» (Programa do XXII Governo 

Constitucional pág. 16). 

Concordamos com tal desiderato. Por rever estão, 

entre outras, as seguintes carreiras: 

 

 Técnica Superior de Saúde; 
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 Investigação Científica; 

 Inspeção; 

 Informática; 

 Carreiras específicas do Tribunal de Contas; 

 Carreiras especificas da Justiça; 

 O direito à carreira dos Gerentes e Subge-

rentes do Ex-Instituto para a gestão das 

lojas do cidadão. 

 

De entre a necessidade premente da revisão das 

carreiras enunciadas não podemos deixar de referir 

a de Técnico Superior e a de Assistente Técnico 

carreiras desde sempre sem qualquer adequação à 

realidade entre o percurso de uma vida profissional 

de 40 anos e o número de escalões da carreira que 

determinam uma vida de trabalho de 120 anos e 

90 anos, respetivamente. 

 

Avaliação do Desempenho – SIADAP 

Este é o sistema de avaliação que se aplica a menos 

de metade do universo de trabalhadores públicos, e 

que determina, pasme-se, que apenas 5% dos 

serviços e dos seus trabalhadores tenham um 

desempenho excelente, num tempo em que a 

excelência dos serviços públicos é absolutamente 

essencial para os desafios a que todos convoca o 

PRR.  

Este é o sistema de avaliação que se aplica desde 

2008 e que, por razões que a razão desconhece 

ainda não permitiu que sobre o mesmo se tenha 

produzido qualquer relatório a que se refere o art.º 

76.º da Lei n.º 66-B/2007. Sem uma avaliação 

justa a carreira é uma miragem! 

 

Suspensão do fator de sustentabilidade para 

reformas antecipadas 

“Contribuir para o rejuvenescimento da Administra-

ção Pública, oferecendo percursos profissionais com 

futuro, combatendo a política de baixos salários, 

repondo a atualização anual dos salários na 

Administração Pública e, valorizando a remuneração 

dos trabalhadores de acordo com as suas qualifica-

ções e reconhecimento do mérito» (Programa do 

XXII Governo Constitucional, pág. 15) 

Levando em linha de conta o rápido envelhecimento 

da Administração Pública, libertar os trabalhadores 

que na reta final da vida profissional pretendam sair 

dando lugar à renovação, sem que por tal decisão 

sejam penalizados no cálculo da sua reforma, 

libertando-os para outras funções. 

 

Para 2022-2023 a Frente Sindical defende: 

 Uma aproximação dos salários à média comunitá-

ria torna-se imperioso não se podendo adiar por 

mais tempo uma atualização salarial de 3%, que 

permita a concretização progressiva da convergên-

cia real; 

 A atualização do subsídio de refeição para 

6,00€ acompanhando o previsto em muitos setores 

de atividade, designadamente para os trabalhadores 

da construção civil que em recente revisão do ACT 

se fixou em 6€, ficando aquém dos 9,75€ do ACT do 

setor bancário; 

 Outra forma de aumentar o rendimento 

disponível pode ocorrer pela redução do valor a 

pagar à ADSE (3,5% da remuneração), deve 

incidir sobre 12 remunerações e não sobre 14; 

 Revisão do SIADAP, eliminando quotas e todas 

as disposições que impedem a progressão na 

carreira; 

 Que se efetive o pagamento dos encargos 

acrescidos a suportar com o teletrabalho, tendo 

em conta o que determina o art.º  168.º  da Lei 

7/2009, de 12 de fevereiro; 

 Investir nos serviços públicos e nos recursos 

humanos necessários aos desafios da modernização 

e digitalização da Administração Pública implica a 

contratação de mais jovens qualificados, não com 

contratos precários, mas com vínculo definitivo, 

impõem a revisão das carreiras tornando-as mais 

atrativas do ponto de vista salarial e de 

progressão na carreira, evitando que emigrem e se 

fixem noutros países, onde a inteligência dos que 

governam os leva a apostarem nos mais jovens; 

 Criação de um programa específico com normas 

excecionais que facilitem a reforma antecipada dos 

trabalhadores com mais de 55 anos sem 

penalização; 

 O estabelecimento de regras claras e 

concretas para a pré-reforma; 

 Reposição dos 25 dias de férias. 
 

Pensões 

Em 2021 somente cerca de 2 milhões de pensionis-
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tas da Segurança Social e da CGA, com um 

rendimento mensal até 658,2€ (1,5*IAS), tiveram 

um acréscimo no seu rendimento, mediante uma 

atualização extraordinária de 10€ na sua pensão 

(modalidade que tem sido aplicada desde 2017, 

embora de forma diferente ao longo dos anos).  

Porém, alguns aposentados da CGA com pensões 

mais baixas tiveram um acréscimo atenuado no 

seu rendimento líquido, visto que deixaram de estar 

isentos dos descontos para a ADSE por força do 

Decreto-Lei nº4 de 8 de janeiro, atingindo 

sobretudo os que tinham uma pensão de 630€/635€ 

em 2020 (640€/645€ em 2021). 

Os pensionistas da Segurança Social e da CGA 

com rendimentos acima de 658,2€ não tiveram 

qualquer atualização em 2021, perdendo mais uma 

vez poder de compra.    Em 2022 prevê-se o 

aumento do IAS para 440€, e só irá abranger as 

pensões até 2*IAS (880€); mantendo as 

restantes pensões inalteradas, prevendo-se que 

todos os pensionistas com pensões acima de 

658,2€ irão perder poder de compra em 2022. 

Quanto a futuros pensionistas, a idade legal da 

reforma sem penalizações vai subir para os 66 

anos + 7 meses em 2022 (66 anos + 6 meses em 

2021) e o valor do corte por via do fator de 

sustentabilidade a aplicar às reformas antecipadas 

em 2022 (não isentas deste corte) irá depender da 

evolução da esperança média de vida aos 65 anos 

no triénio 2019-2021 (que será certamente 

afetada pela pandemia). Em 2021, o fator de 

sustentabilidade determina um corte de 15,7% no 

cálculo da pensão, visto que a esperança média de 

vida aos 65 anos aumentou para 19,69 anos no 

período 2018-2020, continuando a penalizar 

fortemente o recurso às reformas antecipadas. 

Continuamos a considerar que a suspensão da 

fórmula incluída na Lei n.º 53-B/2006, de 29 de 

dezembro  deve acontecer, para que pelo menos em 

2022 as pensões tenham uma atualização que 

preserve os rendimentos desta população considera-

da de risco relativamente à pandemia da COVID-19.  

É urgente que o mais rapidamente se inicie a 

discussão do atual sistema e se construam as pontes 

para um sistema de proteção social que assegure 

melhores níveis de proteção na velhice, no desem-

prego etc.  

 

A Frente Sindical defende para 2022-2023: 

 A suspensão da fórmula incluída na Lei nº 53-

B/2006, para que se possa atualizar, o valor das 

pensões em 2022, em pelo menos 3%, até porque 

existe toda a necessidade em preservar os 

rendimentos desta população, considerada de risco 

relativamente à pandemia da COVID-19;   

 A eliminação do fator de sustentabilidade para 

as reformas/aposentações antecipadas. 

 

Um Sistema Fiscal Justo e Transparente  

«A progressividade dos impostos sobre o 

rendimento individual é um mecanismo básico de 

redistribuição.»(Programa do XXII Governo 

pág.139). 

Em 2021, o IRS em termos anuais manteve-se 

inalterado face a 2020, com destaque para a 

existência de 7 escalões do IRS, em vigor desde 

2018, os quais não sofreram qualquer atualização 

no ano em curso.  

Tabela anual das taxas do IRS em 2021 

Normal (A) Média(B)

Até 11216 Até 7112 14,5 14,500

>11216 até 14836 >7112 até 10732 23,0 17,367

>14836 até 28469 >10732 até 20322 28,5 22,621

>28469 até 29179 >20322 até 25075 35,0 24,967

>29179 até 41071 >25075 até 36967 37,0 28,838

>41071 até 84986 >36967 até 80882 45,0 37,613

>84986 >80882 48,0 -

Rendimento Bruto Anual (€) Rendimento Coletável Anual (€)
Taxas (%)

 

 

Quanto ao valor de referência do mínimo de 

existência, correspondente ao limite do rendimento 

em que está isento de IRS e o montante a partir do 

qual começa a descontar IRS, foi de 9.310€/ano 
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publicados em março. Adicionalmente, de acordo 

com dados relativos à cobrança de impostos da 

Autoridade Tributária e Aduaneira, registou-se um 

aumento do IRS cobrado aos rendimentos sobre as 

pensões (4%).” 

“Em sentido contrário, o IRS cobrado aos rendimen-

tos sobre atividades empresariais e profissionais 

diminuiu 0,9% e a cobrança sobre rendimentos de 

capitais provenientes de juros de depósitos diminuiu 

20,7%, embora esta última componente tenha um 

peso relativo diminuto no total da cobrança do IRS 

(em 2019 valia apenas 0,6% enquanto em 2016 o 

peso era de 2,5%).” 

Mas a valorização dos rendimentos do trabalho e 

das pensões passa também por uma justa carga 

fiscal, e justa redistribuição da riqueza.  
 

A Frente Sindical defende para 2022-2023: 

 

 O aumento do número de escalões e atualização 

de valores e taxas de IRS; 

 O aumento da dedução específica em IRS em 

2022; 

 A criação de taxa do IVA para produtos de luxo. 

 

2. O presente caderno reivindicativo tem ainda 

em conta outras questões que consideramos 

fundamentais: 
 

A primeira tem a ver com a disponibilidade negocial 

da Frente Sindical tornando efetiva a Negociação 

Coletiva. 

Que fique bem claro que as organizações sindicais 

subscritoras da presente proposta estão abertas à 

discussão de todas e quaisquer matérias que sejam 

consideradas promotoras de melhores Serviços 

Públicos. 

A segunda tem a ver com as condições para 

qualquer negociação e que radicam na boa fé das 

Partes. 

Desde logo, a disponibilização da informação 

suficiente e necessária à fundamentação das 

propostas. 

Não é razoável, nem aceitável, que se aposte na 

menorização das organizações sindicais como forma 

de ultrapassar os processos negociais que, do nosso 

ponto de vista e não só, são fundamentais para as 

mudanças. 

(686€/mês) em 2021, comparado com 9.215€/ano 

em 2020 (659€/mês), tendo este último beneficia-

do de um acréscimo suplementar anual de 100€ 

(para 9.315€) para efeitos de reembolsos efetuados 

entre abril e junho de 2021.  

Face à dedução específica do IRS, que permite 

calcular o rendimento sujeito a imposto, é de 

referir que o atual montante (4.104€) permanece o 

mesmo desde 2010, calculado ainda sobre o salário 

mínimo mensal desse ano (475€), parecendo hoje 

largamente ultrapassado.  

Convém relembrar que a carga fiscal em Portugal, 

apesar de ter diminuído 4,7% em termos homólogos 

nominais em 2020, associada sobretudo à quebra da 

atividade económica que atingiu essencialmente os 

impostos indiretos (IVA, ISP e outros), esta 

redução foi inferior à do PIB nominal (-5,4%) 

levando a um aumento da carga fiscal em 

percentagem do PIB para 34,8% em 2020 (o nível 

mais elevado desde 1995). No mesmo período, a 

receita do IRS cresceu 419 milhões de € 

(+3,1%) e elevou-se para quase 70% do total dos 

impostos diretos (o valor mais alto desde 2010).  

No sistema fiscal em vigor o peso dos impostos 

sobre os rendimentos do trabalho continua muito 

acima do que vigorava antes da crise de 2009 e 

acima da média comunitária de Estados-membros 

com rendimentos do trabalho muito mais elevados 

que os nossos. 

O “enorme aumento de impostos” de Vítor Gaspar 

sobre os rendimentos do trabalho mantém-se 

divergindo do processo de redução da tributação 

sobre os rendimentos das empresas. 

As isenções, benefícios, exceções, planeamento 

fiscal agressivo geram injustiças penalizando quem 

menos pode e mais paga. 

Segundo dados do INE, no Destaque de 11 de maio de 

2020, em 2019 a receita do imposto sobre o 

rendimentos das pessoas singulares (IRS) cresceu 

2,0%, enquanto a receita do imposto sobre o 

rendimento de pessoas coletivas (IRC) decresceu 2,9%. 

“Em 2019, a receita de IRS cresceu 267,5 milhões 

de euros (variação de 2,0%). Em grande medida, 

este aumento é explicado pelo comportamento das 

remunerações recebidas pelos empregados, que se 

fixou em 4,5% em 2019, de acordo com os dados 

das contas nacionais por setor institucional 
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LEGISLAÇÃO - AGOSTO 2021 
Resolução da Assembleia da República n.º 

206/2021167342903 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a abertura de um processo 

extraordinário de equiparação à carreira de técnico 

superior de saúde no ramo psicologia clínica acessível 

a todos os psicólogos clínicos 

Declaração de Retificação n.º 20/2021166153635 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Retifica a Lei n.º 39/2021, de 24 de junho, «Define o 

regime jurídico de criação, modificação e extinção de 

freguesias e revoga a Lei n.º 11-A/2013, de 28 de 

janeiro, que procede à reorganização administrativa do 

território das freguesias» 

Declaração de Retificação n.º 23/2021166658249 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - 

SECRETARIA-GERAL 

Retifica a Portaria n.º 126/2021, de 24 de junho, que 

regulamenta a consulta direta, pelos administradores 

judiciais, às bases de dados da administração 

tributária, da segurança social, da Caixa Geral de 

Aposentações, do Fundo de Garantia Salarial, do 

registo predial, do registo comercial, do registo 

automóvel, do registo civil e de outros registos ou 

arquivos semelhantes 

Declaração de Retificação n.º 25/2021167923975 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Retifica a Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, que «Aprova 

medidas especiais de contratação pública e altera o 

Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo 

ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, o Código 

de Processo nos Tribunais Administrativos, aprovado 

em anexo à Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro, e 

o Decreto-Lei n.º 200/2008, de 9 de outubro» 

Portaria n.º 138-F/2021166270180 

FINANÇAS E PLANEAMENTO 

Primeira alteração à Portaria n.º 48/2021, de 4 de 

março, que estabelece os procedimentos de antecipa-

ção de fundos europeus de inscrição orçamental e de 

assunção de encargos plurianuais 

Portaria n.º 138-G/2021166296490 

SAÚDE E AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA 

Estabelece os requisitos para a avaliação da qualidade 

do ar interior nos edifícios de comércio e serviços, 

A terceira é o efetivo nó górdio da negociação. 

A negociação implica que as partes devem dar 

pequenos passos para atingir objetivos que 

consensualizam. 

A quarta tem que ver com o papel fundamental das 

organizações sindicais enquanto instituições 

indispensáveis à vida social atual, na defesa de 

melhores condições de vida dos trabalhadores, com 

impactos sociais relevantes, em nada se confundindo 

na sua ação com os movimentos inorgânicos. E esta é 

uma questão relevante para que todo o processo de 

negociação coletiva se efetue com vista à obtenção 

de um acordo que consideramos desejável para 

2022-2023. 

Chamar negociação à tentativa de obtenção da 

concordância das organizações sindicais, com 

decisões já tomadas, não é razoável. 

A negociação implica consenso com objetivos 

claros e negociação dos caminhos para atingir 

aqueles. 

Que não se diga que são os sindicatos que 

obstam a que se trilhem os caminhos do futuro.  

A proposta agora apresentada pretende estabele-

cer pontes para a assunção de compromissos de 

médio prazo que permitam recuperar da crise e 

modernizar os Serviços Públicos, para que 

respondam com qualidade, celeridade e fiabilida-

de aos cidadãos e às empresas só será possível 

com remunerações e reformas dignas, um sistema 

fiscal justo e transparente só serão alcançados 

com investimento no serviço público.  
 

Notas de rodapé: 

(1) Cortes dos salários entre 2011 e 2014, com reversões em 

2015 e ao longo de 2016, culminando na total reposição, no 

último trimestre desse ano. Suspensão das progressões nas 

carreiras somente revertidas em 2018 e 2019, mas com o 

processamento faseado com cortes durante estes dois anos. 

Subida dos descontos para a ADSE a partir de meados de 

2013 e duplamente reforçada em 2014.        

(2) Em 2020, a BRAP e o 5º nível da TRU aumentaram ambos 

10€, para 645,07€ e 693,13€, respetivamente.   

(3) O peso dos trabalhadores da AP com ensino superior foi 

de 54,3% em dezembro de 2020 (32,4% na população ativa 

total) com destaque para um peso de 60,2% na AC.   

(4) Sendo particularmente expressivo para as carreiras de: 

Oficial dos Registos e do Notariado (55,3 anos); Administra-

ção Tributária e Aduaneira (53,8 anos); Dirigente Superior 

(53,2 anos); Conservador e Notário (52,9 anos) e Oficial de 

justiça (51,1 anos). 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/167342903/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/167342903/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166153635/details/maximized
https://www.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/165723198/details/normal?l=1
https://www.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/373798/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166658249/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/165723202/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/167923975/details/maximized?serie=I&day=2021-07-21&date=2021-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/163728569/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/248178/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/280920/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/452883/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166270180/details/maximized
https://www.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/158772231/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166296490/details/maximized
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direção específica e de chefia da Secretaria Regional 

do Mar e das Pescas 

Decreto Regulamentar Regional n.º 13/2021/

A166429419 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Aprova a orgânica e o quadro do pessoal dirigente, de 

direção específica e de chefia da Secretaria Regional 

da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decreto Regulamentar Regional n.º 14/2021/

A166429420 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Aprova a orgânica e o quadro de pessoal dirigente e 

de chefia da Secretaria Regional da Educação 

Decreto Regulamentar Regional n.º 15/2021/

A166512677 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Aprova a orgânica e quadro de pessoal dirigente, de 

direção específica e de chefia da Secretaria Regional 

da Saúde e Desporto 

Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2021/

A166569091 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Aprova a orgânica e quadro de pessoal dirigente e de 

chefia da Secretaria Regional da Cultura, da Ciência e 

Transição Digital 

Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2021/

A166658189 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Aprova a orgânica e o quadro do pessoal dirigente da 

Secretaria Regional do Ambiente e Alterações 

Climáticas 

Decreto Regulamentar Regional n.º 18/2021/

A166658190 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Aprova a orgânica e o quadro de pessoal dirigente e 

de chefia da Secretaria Regional dos Transportes, 

Turismo e Energia 

Decreto Legislativo Regional n.º 23/2021/

A168043800 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 

19/2006/A, de 2 de junho 

Decreto Regulamentar Regional n.º 19/2021/

A168184701 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Aprova a orgânica e o quadro de pessoal dirigente e 

de chefia da Secretaria Regional das Finanças, 

Planeamento e Administração Pública 

incluindo os limiares de proteção, condições de 

referência e critérios de conformidade, e a respetiva 

metodologia para a medição dos poluentes e para a 

fiscalização do cumprimento das normas aprovadas 

Portaria n.º 138-H/2021166296491 

AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA 

Regulamenta as atividades dos técnicos e as 

competências da entidade gestora do Sistema de 

Certificação Energética dos Edifícios e fixa os valores 

do registo dos certificados energéticos 

Declaração de Retificação n.º 26/2021167923979 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - 

SECRETARIA-GERAL 

Retifica a Portaria n.º 136/2021, de 30 de junho, que 

procede à primeira alteração à Portaria n.º 166/2019, 

de 29 de maio, que aprovou os Estatutos do Instituto 

da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

318/2021166153636 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória 

geral, da norma contida no artigo 112.º, n.º 1, alínea 

b), subalínea iii), do Código do Trabalho, na redação 

introduzida pela Lei n.º 93/2019, de 4 de setembro, na 

parte que se refere aos trabalhadores que «estejam à 

procura do primeiro emprego», quando aplicável a 

trabalhadores que anteriormente tenham sido 

contratados, com termo, por um período igual ou 

superior a 90 dias, por outro(s) empregador(es); não 

declara a inconstitucionalidade da norma contida no 

artigo 112.º, n.º 1, alínea b), subalínea iii), do Código 

do Trabalho, na redação do diploma referido na 

antecedente alínea, na parte remanescente; não 

declara a inconstitucionalidade da norma contida no 

artigo 142.º, n.os 1 e 2, do Código do Trabalho, na 

redação introduzida pela Lei n.º 93/2019, de 4 de 

setembro, e não declara a inconstitucionalidade da 

norma contida no artigo 502.º, n.º 1, alínea b), 

subalínea ii), do Código do Trabalho, na redação 

introduzida pela Lei n.º 93/2019, de 4 de setembro 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 41/2021/A167610790 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Prorrogação extraordinária dos programas Estagiar L e T 

Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2021/

A166153637 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Aprova a orgânica e o quadro de pessoal dirigente, de 

direção específica e de chefia da Secretaria Regional 

da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego 

Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2021/

A166296483 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Aprova a orgânica e o quadro de pessoal dirigente de 

I N F O Q U A D R O S  
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em agosto 

01 1834–A escravatura foi abolida no Império Britânico. 

02 1838-O chefe guerrilheiro miguelista José Joaquim de Sousa Reis, conhecido pelo Remexido, foi fuzilado 

pelos liberais. Tinha sido preso a 28 de Julho. 

03 1928–A primeira transmissão mundial de uma televisão a cores foi feita em Londres, na Inglaterra. 

04 1693–Data tradicionalmente citada como o dia em que Dom Pérignon inventou o champanhe. 

05 1947–O presidente Harry Truman determinou que o governador de Porto Rico fosse eleito pelo povo porto

-riquenho, em vez de ser nomeado pelo presidente dos EUA. 

06 1926-Harry Houdini protagonizou o seu último feito, permanecendo 91 minutos dentro de água, num 

tanque selado antes de escapar. 

07 1955–Início dos trabalhos de construção do Metropolitano de Lisboa. 

08 1864-A Organização da Cruz Vermelha foi fundada por sugestão de Henri Dunant, após a assinatura da 

Convenção de Genebra, para socorrer os feridos e vítimas da guerra. 

09 48 A.C.—Pompeu foi derrotado por Júlio César Batalha de Farsalo. Fugiu para o Egito, onde seria 

assassinado. 

10 1793—O Museu do Louvre foi inaugurado oficialmente em Paris, França. 

11 1492-Rodrigo de Borja, cardeal desde os 25 anos, bispo de Barcelona e arcebispo de Valência, é eleito 

papa, adoptando o nome de Alexandre VI. A sua eleição foi um escândalo já que, enquanto cardeal, tinha 

cinco filhos de uma filha de uma antiga amante. Dois ficaram célebres com o apelido italianizado de Bórgia: 

César, nomeado cardeal pelo pai, e Lucrécia. 

12 1981–A empresa norte-americana IBM lança o primeiro computador pessoal com o sistema operativo MS-DOS. 

13 1905-Em referendo o povo norueguês expressou a sua vontade de se tornar independente da Suécia. 

14 1890-O Coliseu dos Recreios de Lisboa foi inaugurado. 

15 1834-Abertura das primeiras Cortes, de acordo com a Carta Constitucional, após o fim da Guerra Civil. As 

sessões decorreram no Convento de S. Bento da Saúde, que passou a denominar-se Palácio das Cortes. Foi 

a 1.ª Legislatura do Regime Constitucional. 

16 1944-O primeiro voo de um jato com asas com enflechamento negativo, o Junkers Ju 287. 

17 1833-Início da primeira travessia de um navio a vapor do Oceano Atlântico. 

18 1858-Primeira comunicação por cabo submarino entre Europa e Estados Unidos. 

19 1692-Julgamento das Bruxas de Salém: cinco mulheres e um clérigo são executados após terem sido 

acusados de bruxaria. 

20 1975-A Nasa lançou a sonda Viking 1 em direcção a Marte. 

21 1911-O quadro Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci, foi roubado do Museu do Louvre, em Paris. A pintura 

seria recuperada dois anos depois. 

22 1791-Começou a rebelião escrava do Haiti. 

23 1904-O pneu com correntes para automóveis foi patenteado. 

24 1356-Tremor de terra em Lisboa, que destruiu parte da Sé. 

25 1609-Galileu Galilei apresentou ao mundo o telescópio. 

26 1769-Francisco de Castro foi autorizado a estabelecer uma fábrica de tecidos de linho em Abrantes. 

27 1955-Foi lançado o Livro Guinness dos Recordes, inicialmente como brinde aos consumidores da cerveja 

Guinness. 

28 1981-Autoridades de saúde norte-americanas anunciaram uma alta na incidência de pneumociste e de 

sarcoma de Kaposi em homens homossexuais. Pouco tempo depois, estas doenças seriam reconhecidas 

como sintomas de uma síndrome imunológica, SIDA. 

29 1966-Os Beatles realizaram o seu último espetáculo oficial, em São Francisco, USA. 

30 1973-O Quénia baniu a caça de elefantes e o comércio do marfim. 

31 1890-Início da construção do Santuário do Sameiro, nos arredores de Braga. 
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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 

CULTURA E LAZER  

PROTOCOLOS 

 – Pack 7+2 noites grátis de alojamento, 2 pessoas, por apenas 34,00€ pouco mais de 

3€/noite em dezenas de hotéis em Portugal e Espanha 

 Pack 9+2 noites grátis de alojamento, 2 pessoas, por apenas 39,00€ pouco mais de 

3€/noite em dezenas de hotéis em Portugal e Espanha 

 

Saiba mais em: Campanha Protocolos - Lugar ao Sol 

Castelos Medievais Repletos de Encanto 

Castelo de Óbidos: https://

turismodocentro.pt/concelho/

obidos/ 

Castelo de Monsaraz:https://www.cm-

reguengos-monsaraz.pt/locais/castelo-e-

fortificacao-medieval/ 

Castelo de Valença do Minho: https://

www.guiadacidade.pt/pt/poi-castelo-de-

valenca-284698 

Castelo de Marvão: https://www.visitportugal.com/

pt-pt/NR/exeres/88D092AD-5EE4-4721-91C0-

2DDB6E287B83 

https://www.lugaraosol.pt/lp/protocolos/?e=STE
https://turismodocentro.pt/concelho/obidos/
https://turismodocentro.pt/concelho/obidos/
https://turismodocentro.pt/concelho/obidos/
https://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/locais/castelo-e-fortificacao-medieval/
https://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/locais/castelo-e-fortificacao-medieval/
https://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/locais/castelo-e-fortificacao-medieval/
https://www.guiadacidade.pt/pt/poi-castelo-de-valenca-284698
https://www.guiadacidade.pt/pt/poi-castelo-de-valenca-284698
https://www.guiadacidade.pt/pt/poi-castelo-de-valenca-284698
https://www.visitportugal.com/pt-pt/NR/exeres/88D092AD-5EE4-4721-91C0-2DDB6E287B83
https://www.visitportugal.com/pt-pt/NR/exeres/88D092AD-5EE4-4721-91C0-2DDB6E287B83
https://www.visitportugal.com/pt-pt/NR/exeres/88D092AD-5EE4-4721-91C0-2DDB6E287B83

