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DA ADMINISTRAÇÃO  

PÚBLICA 
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Os trabalhadores públicos têm vindo a perder 

poder de compra desde 2010. Neste momento já 

ultrapassa os 11%. Para que haja recuperação de 

salários é preciso que os aumentos sejam 

superiores à inflação, mas o que tem acontecido é 

exatamente o contrário. 

Para que se compreenda a situação em que nos 

encontramos é essencial que se faça uma 

retrospetiva. 

O Decreto-Lei nº 353-A/89, de 16.10 (revogado 

pela Lei nº 12-A/2008, de 27.02), que estabelecia 

as regras sobre o estatuto remuneratório dos 

funcionários e agentes da Administração Pública e a 

estrutura das remunerações base das carreiras e 

categorias nele contempladas, previa que a 

progressão nas carreiras verticais se fizesse com 

base na permanência na categoria anterior durante 

três anos e classificação de serviço positiva. 

Era este o regime vigente quando a Lei nº 

43/2005, de 29.08 e a Lei nº 53- C/2006, de 

29.12, ambas aprovadas quando estava no Governo 

o Partido Socialista, determinaram o congelamento 

das progressões de 30.08.2005 a 31.12.2006 e, de 

novo, até 31.12.2007; 

É verdade que o Orçamento de Estado para 2008 

(Lei nº 67-A/2007, de 31.12), veio dizer que a 

partir de 01 de janeiro de 2008 a progressão “se 

opera segundo as regras para alteração do 

posicionamento remuneratório previstos em lei 

que… (no futuro) defina e regule os novos regimes 

de vinculação, de carreiras e de remunerações, 

produzindo efeitos a partir daquela data”. 

Em março de 2008, entrou em vigor o Regime de 

Vínculos, Carreiras e Remunerações dos Trabalha-

dores (Lei nº 12-A/2008, de 27.02) que determi-

nou: 

a) Por lista nominativa, relativamente a cada um 

dos trabalhadores, a indicação da modalidade de 

constituição da relação jurídica de emprego 

público e a carreira em que cada um se integra; 

b) A transição dos trabalhadores para as 

carreiras gerais e a extinção das carreiras e 

categorias em que estes se integravam (por via do 

Decreto-Lei n.º 121/2008, 11 de julho). Foram 

extintas cerca de 1000 carreiras/categorias; 

c) A integração dos trabalhadores fez-se sem 

qualquer valorização remuneratória. Alguns 

trabalhadores foram integrados naquilo a que se 

chamou “posição virtual”; 

d) A alteração das regras de progressão deu-se 

com a entrada em vigor do Sistema Integrado de 

Gestão e Avaliação do Desempenho na Administra-

ção Pública (SIADAP), aprovado pela Lei 66- 

B/2007, de 28. 12, que está sujeito a quotas, a 

progressão deixa de ser feita por módulos de 

tempo e avaliação e passa a ser feita apenas em 

função da avaliação. Passaria a ser a regra para 

todas as carreiras. 

No entanto, os sucessivos Orçamentos de Estado 

vieram a prever, para as carreiras não revistas, 

que “até ao início de vigência da revisão (…) as 

carreiras em causa regem-se pelas disposições 

normativas aplicáveis em 31 de dezembro de 

2008”. 

 

A QUEBRA DE  

RENDIMENTOS DA 

ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
 

ESTAMOS ALERTA! 
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A partir de 2011 e até 2017, nos sucessivos 

Orçamentos do Estado, os vários governos, tanto 

do PSD em coligação com o CDS-PP (nos Orçamen-

tos do Estado de 2011 a 2015) como do PS (nos 

Orçamentos de 2016 e 2017), determinaram a 

proibição de valorizações remuneratórias. 

Assim, da conjugação desta sequência legislativa 

resulta: 

As progressões na categoria estiveram congeladas 

de 30.05.2005 a 31.12.2007, para todos os 

trabalhadores públicos; 

Ao tempo do congelamento, muitos trabalhadores 

estavam a dias de atingir o período de 3 anos, 

exigível à data, para que ocorresse a progressão, 

isto é, estavam desde 2002 a aguardar progressão; 

Findo este período (de 2005 a 2007), um número 

ainda mais alargado de trabalhadores estaria em 

condições de progredir, mas com a entrada em 

vigor do Regime de Vínculos, Carreiras e 

Remunerações tudo se alterou; 

De acordo com o novo regime, para os trabalhado-

res que foram integrados nas carreiras gerais a 

progressão passou a fazer-se por acumulação 10 

pontos nas avaliações do desempenho; 

Ora, entre 2008 e 2010 também não foi possível a 

estes trabalhadores progredirem. A partir dessa 

data e até 2017 estiveram vedadas quaisquer 

progressões; 

Assim, a maioria dos trabalhadores que integram as 

carreiras gerais da Administração Pública não 

tiveram qualquer valorização remuneratória entre 

2002 e 2017. Recorde-se que os técnicos 

superiores e assistentes técnicos correspondem, à 

data, a 239.360 trabalhadores, num total de 

664.174 trabalhadores públicos; 

Em 2011 a taxa contributiva para a CGA passou de 

10% para 11% e em 2013 a taxa contributiva para a 

ADSE passou de 1,5% para 3,5% (sobre os 14 

meses), mantendo-se inalterada até hoje; 

Em 2018, ano em que por via do Orçamento de 

Estado foram permitidas valorizações remunerató-

rias com pagamento faseado, um grupo considerável 

de trabalhadores que se encontrava ainda 

integrado em posição virtual. Alguns tiveram apenas 

direito a 36 €, pagos faseadamente em 4 

prestações, ao longo de 2 anos, que correspondia à 

diferença entre a posição virtual e a próxima 

posição remuneratória; 

As progressões a concretizar em 4 momentos, ao 

longo de 2 anos (2018 e 2019), de acordo com o 

faseamento definido na Lei do OE-2018 (nº 8 do 

artº 18º):  25% a 1 de janeiro, 50% a 1 de 

setembro, 75% a 1 de maio de 2019 e 100% em 

dezembro, a que corresponde, no primeiro ano, a um 

corte de 66% e, no segundo ano, um corte de 30%.  

Quanto à progressão dos trabalhadores que só em 

2019 reuniram condições, tal progressão ocorreu 

em 2 fases no decurso do ano: 75% a 1 de maio e 

100% em dezembro, não recebendo qualquer 

acréscimo remuneratório nos 4 primeiros meses de 

2019, o que se traduziu num corte de cerca de 45% 

no valor anual a receber.  

Veja-se os quadros seguintes com seis exemplos: 
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Em 2020, o Governo apenas se mostrou 

disponível para atualizar em € 10,00, ilíquidos, os 

valores remuneratórios entre 635,13€ e os 

683,13€ e as remunerações entre 683,14€ e 

691,06€ a atualização para 693,13€ e as 

remunerações superiores a 691,06€ uma 

atualização de 0,3%; 

Em 2021, numa altura em que se destaca a 

necessidade de garantir o crescimento da 

procura interna e, em que os trabalhadores e 

aposentados da Administração Pública assumiram 

um papel estratégico no combate à Pandemia, o 

Governo apenas se disponibilizou para atualizar 

as remunerações dos trabalhadores da 

Administração Pública em 0,9%, abaixo da 

inflação prevista, que corresponderá a 225 

Milhões de euros, sendo pouco, muito pouco, 

tendo em conta que o investimento em 2022 na 

CP será de 1.815 Milhões de euros, na TAP 990 

Milhões de euros e a despesa com o BPN e o 

Banif de 300 Milhões de euros (1); 

O governo propôs ainda aos parceiros sociais o 

aumento do ordenado mínimo nacional para 705€, 

pelo que os trabalhadores públicos com salários 

abaixo desse montante verão a sua remuneração 

atualizada para esse valor. 

É de vital importância aumentar o salário mínimo 

nacional, mas se queremos ser um país vanguar-

dista e enfrentar os desafios da modernização e 

digitalização da Administração Pública, temos 

também de atrair e reter jovens mais qualifica-

dos e evitar que emigrem e se fixem noutros 

países. 

Não podemos continuar a apostar neste padrão 

de permanente e dupla desqualificação da 

Administração Pública, seja pela falta de 

rejuvenescimento dos seus quadros, seja pelo 

empobrecimento dos trabalhadores.  

É importante termos conhecimento do passado 

para que possamos perspetivar o futuro e, por 

esse motivo, continuaremos alerta. 

Encontrar-nos-emos na próxima proposta de lei 

de Orçamento de Estado. 

Nota de rodapé  

(1)Apoios à banca custaram mais de 20 mil 

milhões de euros desde 2008 

Segundo o Tribunal de Contas o Estado gastou, 

entre 2008 e 2019, uma média anual de 1.730 

milhões de euros no sistema financeiro. No ano 

passado o Novo Banco e BPN custaram ao Estado 

mais de 2,5 mil milhões de euros. 

Descongelamento nos termos do art.º 16.º da proposta de Orçamento do 

Estado para 2019 Progressões em 2019 (1 ano/2 fases) 

 

Posições Posição Posição Acréscimo Acréscimo Acréscimo 
 

Corte 

 

Remunerat. Virtual seguinte mai/19 dez/19 total Diferença em % 

 
 

(valor) (valor) 75% 100% 2019 
 

2019 

Assistente 6ª 995,51 1047 38,62 51,49 399,05 -321,81 44,6 

Técnico entre 6ª e 7ª 1012,68 1047 25,74 34,32 265,98 -214,5 44,6 

 
entre 8ª e 9ª 1119,09 1149,99 23,18 30,9 239,48 -193,13 44,6 

         

Técnico entre 2ª e 3ª 1373,12 1407,45 25,75 34,33 266,06 -214,56 44,6 

Superior entre 3ª e 4ª 1579,09 1613,42 25,75 34,33 266,06 -214,56 44,6 

 
entre 4ª e 5ª 1750,73 1819,38 51,49 68,65 532,04 -429,06 44,6 
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passa a responsabilidade que devia assumir" 

In Inevitável | 02/09/2021 

 Do teletrabalho aos contratos 

temporários, Governo e parceiros sociais voltam a 

negociar lei laboral 

O Governo apresentou mais de seis dezenas de 

propostas laborais a sindicatos e patrões, que 

responderam com os seus pareceres. 

In ECO - Economia Online | 03/09/2021 

 

ADSE. Grandes grupos privados 

querem "destruir regime convencionado" 

In Inevitável | 06/09/2021 

 

Encargos da ADSE e de beneficiários 

aumentam 35% 

Conselho de supervisão critica atitude de alguns 

grupos privados Economia Encargos da ADSE e dos 

beneficiários com consultas aumentam 35% A 

entrada em vigor da nova tabela de preços pagos 

pela ADSE no regime convencionado tem sido 

criticada por alguns grupos privados de saúde, por 

entenderem que não valoriza “de forma adequada” o 

trabalho dos profissionais ou a diferenciação dos 

seus hospitais e clínicas 

In Público | 08/09/2021 

 

ADSE ameaça denunciar convenções 

insuficientes com privados 

In Inevitável | 09/09/2021 

 PRR: Municípios podem já 

concorrer a financiamento para Lojas do Cidadão 

A ministra da Modernização e da Administra-

ção Pública, Alexandra Leitão, apela a todas as 

autarquias que ainda não dispõem de Loja de 

Cidadão para que "aproveitem esta oportunida-

de". 

In Dinheiro Vivo Online | 01/09/2021 

 IVAucher, desconto vai entrar na 

conta do contribuinte 

In Correio da Manhã | 01/09/2021 

 

Cobradores da Segurança Social com prémio de 

1,3 milhões 

In Correio da Manhã | 02/09/2021 

ADSE com 103 mil novos beneficiários 

com alargamento a contratos individuais 

A ADSE registou a entrada de quase 103 mil novos 

beneficiários desde que foi aberto o processo de 

inscrição dos trabalhadores com contratos 

individuais em entidades públicas. 

In Diário de Notícias da Madeira Online | 

02/09/2021 

 

Parceiros vão forçar medidas 

"esquecidas" 

In Correio da Manhã | 02/09/2021 

 

 Descentralização. "Governo 

Visto na imprensa  
em  setembro  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d14c9044-8c10-42e9-991f-8b41ddfc5aab&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=B9F56D2C-0B50-4A8E-99CC-FA40CB872790
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=32c1e695-80af-4674-b2cb-ae479350aa1f&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d050e530-7439-4b84-8a49-42bd43305e89&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8757baa6-b9c0-4361-8223-69d9fe7c11bf&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.dinheirovivo.pt/economia/prr-municipios-podem-ja-concorrer-a-financiamento-para-lojas-do-cidadao-14079066.html
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1652bd8e-5c7a-42f4-ab22-8d05cdf748ff&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=313c395f-a2e5-42bc-8be7-b2e80700ee79&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.dnoticias.pt/2021/9/2/275314-adse-com-103-mil-novos-beneficiarios-com-alargamento-a-contratos-individuais/
https://www.dnoticias.pt/2021/9/2/275314-adse-com-103-mil-novos-beneficiarios-com-alargamento-a-contratos-individuais/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fcb302ba-608f-481a-a265-13d383c9eb2f&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
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 “Não admitimos tratamento 

diferenciado a alguém com ADSE” - entrevista a 

Alexandra Leitão 

Destaque ADSE “Não aceitamos, não admitimos que 

alguém com ADSE tenha tratamento diferenciado” 

Alexandra Leitão Ministra da Modernização do 

Estado responde a bastonário da Ordem dos 

Médicos sobre polémica com ADSE e confessa-se 

surpreendida com a reacção de alguns grupos 

privados de saúde A ministra da Modernização do 

Estado confessa-se surpreendida com posições da 

Luz Saúde e CUF, que ameaçam retirar vários actos 

médicos da convenção com a ADSE e responde, em 

tom duro, a críticas do bastonário da Ordem dos 

Médicos 

In Público | 09/09/2021 

 

ADSE faz ultimato aos privados para 

que decidam em que áreas aplicam nova tabela de 

preços 

Raquel Martins Convenções ADSE faz ultimato aos 

privados para que decidam em que áreas aplicam 

nova tabela de preços O conselho diretivo da ADSE 

fez um ultimado aos grupos privados de saúde para 

que indiquem os atos e as valências médicas em que 

querem manter a convenção com a ADSE, 

permitindo assim que os beneficiários tenham uma 

ideia da oferta disponível ao abrigo do regime 

convencionado 

In Público | 09/09/2021 

 

Dez notas sobre a ADSE 

Deve existir liberdade de adesão, e recusa, pelos 

prestadores. 

In Observador Online | 10/09/2021 

 

ADSE. Pandemia poupou EUR80 

milhões 

Funcionários públicos utilizaram menos cuidados 

médicos privados com a covid. 

In Expresso Online | 12/09/2021 

 Leão mantém garrote maior do que 

Centeno nas finanças públicas 

In Negócios | 13/09/2021 

 

 Conselho de Finanças Públicas 

queixa-se da falta de informação 

In Negócios | 15/09/2021 

 

 Ministério Público alerta não 

se sabe quem controla a base de dados do SEF 

In Diário de Notícias | 16/09/2021 

 

 Sindicatos europeus criticam 

discurso de Von der Leyen por falta de soluções 

Secretário-geral da Conferência de Sindicatos 

Europeus diz que o discurso de Von der Leyen 

conteve "todas as frases cativantes certas" sobre 

os problemas dos trabalhadores, mas carece de 

soluções. 

In Observador Online | 16/09/2021 

 

 Mudança do TC passa agora, mas 

arrisca chumbo na votação final 

Destaque Tribunal Constitucional Mudança do TC 

passa, para já, mas não é certo que chegue a 

Coimbra Abstenção do PS garante aprovação na 

generalidade de projeto do PSD, que a esquerda 

associa às autárquicas de Coimbra 

In Público | 16/09/2021 

 

 Conselho das Finanças Públicas 

revê crescimento em alta e pede mão na despesa 

Défice tem alta ligeira neste ano, para 4,2% (e 2,4% 

no próximo ano). 

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5cfea58b-c5ea-4359-8753-162b036f5dfb&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=121ed67f-1dc1-4309-a570-905b48ac3c25&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://observador.pt/opiniao/dez-notas-sobre-a-adse/
https://expresso.pt/sociedade/2021-09-09-ADSE.-Pandemia-poupou-80-milhoes-bae9cde5
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aff6a43e-129a-4882-addd-496aea1adb7b&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5288418e-697d-4e72-a6bb-f62762509e48&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=10c65ede-6cc3-4ce8-b82e-033ff8e96e99&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://observador.pt/2021/09/15/sindicatos-europeus-criticam-discurso-de-von-der-leyen-por-falta-de-solucoes/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b88f8343-0307-4f99-906c-3acb977b8331&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
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In Dinheiro Vivo Online | 17/09/2021 

CFP. Previsão de crescimento 

melhora para 4,7% este ano 

In Inevitável | 17/09/2021 

 

 Mais de 440 candidatos 

obtiveram colocação em estágios ao abrigo do 

programa EstagiAP XXI 

Mais de 440 candidatos ao programa de estágios na 

Administração Pública - "EstágiAP XXI" - foram já 

colocados nos serviços aos quais concorreram, 

estando as listas finais de colocação publicadas e 

disponíveis para consulta na Bolsa de Emprego 

Público (BEP) 

In Digital Online (O) | 22/09/2021 

 

 Pensões vitalícias dos políticos 

custam 7,3 milhões 

In Correio da Manhã | 23/09/2021 

 

 Baixos salários deixam 3 milhões 

de trabalhadores sem aquecimento na Europa. 

Portugal é o 4.º pior país 

A Confederação Europeia de Sindicatos (CES) 

alertou hoje para o facto de quase três milhões de 

trabalhadores europeus, 15%, não terem posses 

para aquecer a casa devido aos baixos salários 

praticados - e Portugal é o quarto país com pior 

situação 

In Negócios Online | 23/09/2021 

 Técnicos superiores perdem até 1/3 de 

salário no Estado 

Remunerações Advogados e juristas são os técnicos 

superiores que mais perdem por trabalhar para o 

Estado e não para o privado. 

In Expresso - Economia | 24/09/2021 

 Fundos europeus ainda vão ajudar 

governo a brilhar com folga de quase 600 milhões 

ORÇAMENTO Mesmo com um PIB parecido com o 

que o governo ainda assume para 2021, o défice 

pode ficar na casa dos 42%, abaixo dos 4,5% 

previstos. 

In Diário de Notícias | 24/09/2021 

 

ADSE: Das incoerências ideológicas a 

um modelo de pagamentos ultrapassado 

com as novas tabelas de preços em vigor desde 1 de 

setembro, muitos operadores, entre os quais os 

grupos mais importantes, decidiram retirar das 

convenções com a ADSE muitos atos que consideram 

estar com preços abaixo do custo 1 

In Visão Online | 27/09/2021 

 

 Teletrabalho recua, mas poderia 

chegar até 35% do emprego 

Com o fim da recomendação de teletrabalho a partir 

de outubro, as empresas estão a reorganizar-se. 

In Diário de Notícias | 28/09/2021 

 

 Situação financeira do país "não 

é confortável", alerta Nazaré Cabral 

O alerta é da presidente do Conselho das Finanças 

Públicas (CFP), Nazaré da Costa Cabral, e chega a 

menos de duas semanas da entrega do Orçamento 

do Estado para 2022 (OE2022) na Assembleia da 

República 

In Notícias ao Minuto Online | 28/09/2021 

 

 Salário mínimo abrange 90 mil 

pessoas no Estado 

Salário mínimo no setor público voltou a alinhar-se 

com o do privado. 

https://www.dinheirovivo.pt/economia/conselho-das-financas-publicas-reve-crescimento-em-alta-e-pede-mao-na-despesa-14129519.html
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d39fdb72-57c8-47b9-9791-0b59181a41b6&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://odigital.sapo.pt/mais-de-440-candidatos-obtiveram-colocacao-em-estagios-ao-abrigo-do-programa-estagiap-xxi/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a1f9d798-3bc8-4819-8ac0-a40e0262dbe3&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/energia/detalhe/baixos-salarios-deixam-3-milhoes-de-trabalhadores-sem-aquecimento-na-europa-portugal-e-o-4-pior-pais
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=87b60382-ff66-40ba-bf32-bb08ed218172&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=88290c4c-64c1-4cf9-a075-f30ca9eeb7f4&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://visao.sapo.pt/opiniao/ponto-de-vista/2021-09-27-adse-das-incoerencias-ideologicas-a-um-modelo-de-pagamentos-ultrapassado/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=497e2ca2-5068-4ce3-978d-f3da8367ac33&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=9D2094A9-7FA4-4AB0-930C-3FE77A0D49E6
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LEGISLAÇÃO - SETEMBRO 2021 
Declaração de Retificação n.º 31/2021171522718 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Retifica a Lei n.º 68/2021, de 26 de agosto, «Aprova 

os princípios gerais em matéria de dados abertos e 

transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 

2019/1024 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

20 de junho de 2019, relativa aos dados abertos e à 

reutilização de informação do setor público, alterando 

a Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto» 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

120/2021170591677 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova o plano de ação da Estratégia Nacional para o 

Mar 2021-2030 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

129/2021171096335 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova o procedimento de coordenação das 

iniciativas de Transição Digital da Administração 

Pública integradas no Plano de Recuperação e 

Resiliência 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

130/2021171096336 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece o Dia Nacional da Participação e aprova 

as normas que regem o Orçamento Participativo 

Portugal e o Orçamento Participativo da Administra-

ção Pública («AP Participa») 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

131/2021171096337 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova a Estratégia para a Transformação Digital da 

Administração Pública 2021-2026 e o respetivo Plano 

de Ação Transversal para a legislatura 

Portaria n.º 193/2021171362456 

FINANÇAS E PLANEAMENTO 

Estabelece as orientações específicas relativas ao 

circuito financeiro aplicável aos apoios do Plano de 

Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) 

Portaria n.º 202/2021171942717 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Prorroga os prazos para entrega documental 

necessária à instrução do processo para reconheci-

mento e manutenção do estatuto do cuidador informal 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

545/2021171441502 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Não declara a inconstitucionalidade da norma contida 

no artigo 3.º da Lei n.º 16/2021, de 17 de abril, na 

parte em que adita o artigo 4.º-C ao Decreto-Lei n.º 8-

B/2021, de 22 de janeiro (estabelece medidas de 

apoio no âmbito da suspensão das atividades letivas e 

não letivas presenciais), e, através deste, altera os 

n.os 7 e 8 do artigo 23.º e os n.os 7 e 8 do artigo 24.º, 

ambos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março; 

não declara a inconstitucionalidade da norma do 

artigo 2.º da Lei n.º 16/2021, de 7 de abril, na parte 

em que introduz uma alínea b) do artigo 1.º 

do Decreto-Lei n.º 8-B/2021, de 22 de janeiro; declara 

a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da 

norma contida no artigo 3.º da Lei n.º 16/2021, de 7 de 

abril, na parte em que adita o artigo 4.º-C ao Decreto-

Lei n.º 8-B/2021, de 22 de janeiro e, através deste, 

altera os n.os 2 e 3 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

10-A/2020, de 13 de março; declara a inconstituciona-

lidade, com força obrigatória geral, da norma contida 

no artigo 2.º da Lei n.º 16/2021, de 7 de abril, na parte 

em que altera o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 8

-B/2021, de 22 de janeiro; declara a inconstitucionali-

dade, com força obrigatória geral, da norma contida 

no artigo 2.º da Lei n.º 15/2021 

Decreto Regulamentar Regional n.º 22/2021/

A170654201 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Primeira alteração ao Decreto Regulamentar Regional 

n.º 13/2021/A, de 5 de julho, que aprova a orgânica e 

o quadro de pessoal dirigente, de direção específica e 

de chefia da Secretaria Regional da Agricultura e do 

Desenvolvimento Rural 

Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2021/

A170794630 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Primeira alteração ao Decreto Regulamentar Regional 

n.º 15/2021/A, de 6 de julho, que aprova a orgânica e 

o quadro de pessoal dirigente, de direção específica e 

de chefia da Secretaria Regional da Saúde e Desporto 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/171522718/details/maximized?serie=I&day=2021-09-20&date=2021-09-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/170221042/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L1024
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L1024
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75177807/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/170591677/details/maximized?serie=I&day=2021-09-01&date=2021-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/170591677/details/maximized?serie=I&day=2021-09-01&date=2021-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/171096335/details/maximized?serie=I&day=2021-09-10&date=2021-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/171096335/details/maximized?serie=I&day=2021-09-10&date=2021-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/171096336/details/maximized?serie=I&day=2021-09-10&date=2021-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/171096336/details/maximized?serie=I&day=2021-09-10&date=2021-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/171096337/details/maximized?serie=I&day=2021-09-10&date=2021-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/171096337/details/maximized?serie=I&day=2021-09-10&date=2021-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/171362456/details/maximized?serie=I&day=2021-09-15&date=2021-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/171942717/details/maximized?serie=I&day=2021-09-27&date=2021-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/171441502/details/maximized?serie=I&day=2021-09-16&date=2021-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/171441502/details/maximized?serie=I&day=2021-09-16&date=2021-09-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/160994172/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/154946852/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/154946852/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/160994172/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/154946852/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/160994172/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/154946852/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/154946852/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/160994172/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/154946852/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/154946852/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/160994171/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/170654201/details/maximized?serie=I&day=2021-09-02&date=2021-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/170654201/details/maximized?serie=I&day=2021-09-02&date=2021-09-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/166429419/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/166429419/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/170794630/details/maximized?serie=I&day=2021-09-06&date=2021-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/170794630/details/maximized?serie=I&day=2021-09-06&date=2021-09-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/166512677/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/166512677/details/normal?l=1
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Quantos dias úteis tenho para apresentar o 

atestado médico nos serviços? Tenho de me 

ausentar diariamente para tratamento. Se 

houver verificação domiciliária da doença e se 

não estiver em casa, como devo proceder? 

O atestado médico deve ser apresentado no prazo 

de 5 dias úteis, sem contar o primeiro dia em que 

foi passado. 

Nos atestados de curta duração, em regra os 

serviços não pedem a verificação domiciliária da 

doença.  

De qualquer modo, se tem de fazer um tratamento 

diário fora do domicílio, o atestado médico devia 

indicar a permissão de se ausentar. 

Todavia, se porventura estivesse ausente do 

domicílio para esse tratamento quando lá fossem 

fazer a verificação, só teria depois de apresentar 

justificação, provando o motivo da ausência. 

 

Queria solicitar a intervenção da Comissão 

Paritária. Como o devo faze-lo? 

De acordo com o artigo 70º do SIADAP deve fazer 

o pedido por escrito, em suporte de papel, devida-

mente fundamentado, datado e assinado. 

 

A entidade patronal pode impor um horário de 

trabalho de 9 horas? 

Por força do expressamente preceituado no artigo 

203º nº 1 do Código do Trabalho, o seu período 

normal de trabalho não pode exceder oito horas por 

dia e quarenta por semana. 

Assim, não deve aceitar, por ilegal, que o seu 

período normal de trabalho diário seja de nove 

horas em qualquer dia da semana. 

 

Discordo da minha avaliação. O que devo fazer? 

Discordando da avaliação atribuída pelo avaliador, 

deve - no prazo de 10 dias úteis - pedir fundamen-

tadamente ao dirigente máximo do serviço que o 

seu processo avaliativo seja submetido a parecer 

da comissão paritária (artigo 70º do SIADAP) 

Após emitir o parecer, a comissão paritária envia-o 

ao dirigente máximo do serviço que deverá então 

homologar a avaliação, concordando ou não com ele. 

Se não existir comissão paritária no serviço, deve 

aguardar que o dirigente máximo do serviço 

homologue a avaliação. 

E, se depois não concordar com a avaliação 

homologada, pode, no prazo de 5 dias úteis, 

reclamar fundamentadamente para o referido 

dirigente, nos termos do artigo 72º do SIADAP.  

No pedido de intervenção da comissão paritária ou 

na reclamação deve contestar a avaliação obtida, 

indicando quais os objectivos e/ou competências que 

considera mal avaliados e explicando porquê, e 

dizendo qual a avaliação que entende adequada; e, 

para melhor prova do que alega, pode juntar ao seu 

pedido os documentos que entender e até indicar 

testemunhas. 

 

Desejo fazer cessar antecipadamente a mobilida-

de no serviço. Como devo proceder? 

Em nosso entender, deve pedir fundamentadamente 

ao seu serviço de origem o acordo para a cessação 

antecipada da mobilidade, propondo uma data certa 

para lá regressar (sempre no dia 1 de um determina-

do mês). 

Se o seu serviço concordar, deve lá apresentar-se 

na data combinada, comunicando a saída ao serviço 

onde está em mobilidade, com 30 dias de antece-

dência. 

Se o seu serviço de origem não concordar, terá de 

se manter na situação de mobilidade até ao final do 

acordo. 

Tem dúvidas sobre a sua  
situação laboral? 
  

O jurista responde 
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1 de 1962. A Amnistia Internacional é fundada em Londres, por Sean Mac Bride e Peter Bernson. 

2 de 1808. Goethe encontra-se com Napoleão Bonaparte em Erfurt, durante a cimeira entre Alexandre I, 

imperador da Rússia e o imperador dos franceses. 

3 de 1932. O Iraque torna-se independente da Grã-Bretanha e adere à ONU. 

4 de 1830. A Bélgica tornou-se independente da Holanda, de que fazia parte desde 1815. 

5 de 1143. Na Conferência de Zamora, Afonso VII de Castela assina um tratado de paz com D. Afonso 

Henriques, na presença de um representante do Papa, sendo reconhecida a independência de Portugal.  

6 de 1908. A Áustria-Húngria anexa a Bósnia-Herzegovina. 

7 de 1949. Fundação da República Democrática Alemã, na zona ocupada pelo exército soviético na Alemanha. 

8 de 1846. Com a prisão do Duque da Terceira, lugar-tenente da Rainha D. Maria II nas províncias do Norte, 

por José Passos e forças revoltadas de infantaria 6, tem início a Guerra Civil da Patuleia. 

9 de 1874. A União Postal Internacional foi criada em Genebra. 

10 de 1813. Nascimento do compositor de ópera italiano Giuseppe Verdi (1813-1901), em Le Roncole.  

11 de 1896. É fundado o «Diário de Notícias» do Funchal. 

12 de 1890. Nascimento do compositor português Luís de Freitas Branco (1890-1955), em Lisboa. 

13 de 1195. Morte Gualdim Pais (1118-1195), mestre da Ordem dos Templários em Portugal, e companheiro de 

Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. 

14 de 1066. Início da invasão da Grã-Bretanha pelos normandos, com a vitória de Guilherme da Normandia 

sobre o rei Harold II em Hastings. 

15 de 1385. Batalha de Valverde entre os exércitos português e castelhano. 

16 de 1978. O cardeal Karol Wojtyla foi eleito Papa, adoptando o nome de João Paulo II. Há 456 anos que não 

havia um papa que não fosse italiano. 

17 de 1849. Morte de Frederic Chopin (1810-1849), pianista e compositor polaco, em Paris. 

18 de 1685. O Édito de Nantes foi revogado por Luís XIV, rei de França. O fim da liberdade religiosa concedida em 

1598 por Henrique IV, fundador da dinastia Bourbon em França, obriga os protestantes a abandonar o país. 

19 de 1512. Martinho Lutero doutora-se em Teologia. 

20 de 1570. Morreu o historiador João de Barros (1496-1570), autor das «Décadas da Ásia». 

21 de 1147. Lisboa cercada por D. Afonso Henriques e uma força de cruzados rende-se. 

22 de 1383. Morte do rei D. Fernando (1345-1383), nono rei de Portugal. A sua morte dará origem a uma crise 

política resolvida com a subida ao trono de D. João, Mestre de Aviz, filho natural do rei D. Pedro. 

23 de 1956. Começo da revolta da população húngara contra o domínio comunista, apoiado pela União Soviética 

24 de 1836. Nascimento do escritor português Ramalho Ortigão (1836-1915), conhecido pelas Farpas . 

25 de 1951. Morreu a última rainha de Portugal, D. Amélia de Orleans e Bragança (1865-1951). 

26 de 1980. Morreu Marcelo Caetano (1906-1980), último Presidente do Conselho do regime ditatorial, 

instaurado com a Constituição de 1933. Professor de direito e historiador, tinha sido escolhido, em 1968, para 

substituir Salazar na chefia do governo, sendo deposto pelo movimento militar de 25 de Abril de 1974. 

27 de 1807. A França, governada por Napoleão Bonaparte, e a Espanha de Carlos IV assinam o Tratado de 

Fontainebleau, que prepara a 1.ª Invasão Francesa de Portugal.  

28 de 312. Constantino venceu as forças de Maxêncio na Ponte Milvio, colocando as letras “chi” (“C” em grego, 

que tinha forma de um X) e “rho” (“P” em grego), que vinham a ser as iniciais gregas de Cristo, símbolo de que 

tinha tido a visão alguns dias antes, antes da batalha de Saxa Rubia. 

29 de 1863. É fundada a Cruz Vermelha. 

30 de 1911. Pu-Yi, imperador da China, com cinco anos de idade, jura a constituição chinesa, terminando o 

domínio da dinastia Manchu. 

31 de 1984. Morte de Indira Gandhi (1902-1984), primeira-ministra da Índia, assassinada por dois dos seus 

guarda-costas Sikhs. 

em outubro 



Página 12 

 

SINDICATO DOS 

QUADROS TÉCNICOS DO 

ESTADO E ENTIDADES 

COM FINS PÚBLICOS 

 

Lisboa - Sede 

R. Braamcamp,88,2º Dto. 

1269-111 Lisboa  

Tel.: 213 860 055   

(3 linhas) 

Tel. Móvel: 961724106/ 

961880239/963773017 

Fax: 213 860 785 

ste@ste.pt 

Horário de atendimento: 

2ª a 6ª - 9:00-21:00 

Sec. Regional do Porto 

R. da Alegria, 248,1º Esq.  

 4000-034  Porto  

 Tel./Fax: 222 004 630  

Tel. Móvel: 938648672  

porto@ste.pt 

Horário de atendimento: 

2ª, 4ª e 6ª - 10:00-18:00 

3ª e 5ª - 11:00-19:00 

Sec. Regional de Coimbra 

Av. Fernão de Magalhães, 

676, 3º andar - Sala 3  

3000-174 Coimbra  

Telef.: 239 838 176  

Fax: 239 825 186 

Tel. Móvel: 925783119 

coimbra@ste.pt 

Horário de atendimento: 

2ª,a  6ª - 14:00-19:00 

Sec. Regional de Évora 

Alcárcova de Baixo, 54 

Sala B 

7000-841 Évora 

Tel.e Fax: 266 744 771  

evora@ste.pt 

Sec. Regional do Algarve 

Edifício Ninho de 

Empresas 

Piso 2, Gab. 13 

Estrada da Penha 

8000-489 Faro 

Tel. Móvel: 

925494067/925494065 

algarve@ste.pt 

Sec. Regional da Guarda 

R. Alm. Gago Coutinho,  

  10, 1º - Centro Dto. Fte. 

6300-Guarda 

guarda@ste.pt 

Tel. Móvel: 961724137 

Sec. Regional de Viseu 

R. do Gonçalinho, 53  

Sala 6 

3500-137 Viseu 

viseu@ste.pt 

Tel. Móvel: 961879731 

Sec. Regional dos Açores 

R. do Rego, 24 - 1º andar 

9700-161 Angra do 

Heroismo  

Tel.e Fax: 295 217 079 

acores@ste.pt 

Sec. Regional da Madeira 

R. Câmara Pestana, 6  

1º andar - Sala D 

9000-043 Funchal   

Tel. Móvel: 

925494067/925494065 

madeira@ste.pt 
 

Diretora 

Rosa Sousa 

 

Periodicidade: Mensal 

CULTURA E LAZER  

PROTOCOLOS 

Pack 7 + 7 Noites Grátis = 55,00€ 
Na compra do Pack 7 Noites, 2 Pessoas, só 55,00€, receba + 7 Noites de Oferta 

Pouco mais de 3€/noite. Aproveite já! 

contactos 
Teatro Municipal Joaquim Benite-Av. Professor Egas Moniz-2804-503 Almada 

+351 21 273 93 60 — geral@ctalmada.pt 
 

Fonte: https://ctalmada.pt/ 

mailto:geral@ctalmada.pt

