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O PODER DE COMPRA DOS TRABALHADORES  
E DOS PENSIONISTAS EM QUEDA 

 

PARTE 2 

 

Continuação 
 

III – Perda do poder de compra dos pensionis-
tas entre 2,1% e 3,1% no conjunto dos anos de 
2021 e 2022  
Tal como os trabalhadores da AP, os pensionistas 
também deverão perder poder de compra em 2022, 
que varia consoante o nível do seu rendimento.  
Após não ter havido 
qualquer alteração do 
Indexante de Apoios 
Sociais (IAS) em 
2021, tendo-se mantido 
em 438,81€, este 
aumenta para 443,20€ 
em 2022 (+1%).  
Das pensões mínimas até às de montante 
equivalentes a 2*IAS (até 886,40€/mês) têm um 
aumento de 1% da sua pensão, sendo que dos 275€ 
até 886,40€ o acréscimo da sua pensão não poderá 
ser inferior a 2,75€/mês. 

Se a pensão ficar acima dos 886,40€ até 
2.659,20€, o aumento é de 0,49 e não pode ser 
inferior a 8,86€ por mês.  
Se a pensão for superior a 2.659,20€ até 
5.318,40€, o crescimento é de 0,24% e não pode 
ser inferior 13,03€ por mês.  
Finalmente, as pensões acima dos 12*IAS mantêm-
se inalteradas.  
Assim, a perda do poder de compra dos pensionis-

tas vai variar entre -0,8% 
para as pensões mais baixas 
e -1,8% para as mais altas, 
se a taxa de inflação 
prevista de 1,8% se 
concretizar. 

A atualização extraordinária das pensões até 
1,5*IAS (até 662€) que vigorou durante 5 anos 
consecutivos (entre 2017 e 2021) e que foi 
consagrada na Proposta do OE-2022 não entra em 
vigor pelo facto da Lei ter sido rejeitada no 
Parlamento (Quadro 4).  

Só nestes dois anos, em 2021 e 2022 e, em 
termos acumulados, a perda do poder de 
compra dos pensionistas com um rendimento 
mensal acima de 658€ têm uma perda do 
poder de compra entre 2,1% e 3,1%,  visto 

que em 2021 não houve qualquer atualização 
das pensões da Segurança Social e da CGA, a 
não ser um aumento extraordinário de 10€ 
para as pensões mais baixas, até 1,5*IAS 
(Gráfico 3).  

A perda do poder de compra dos pensionistas 
vai variar entre -0,8% para as pensões mais 
baixas e -1,8% para as mais altas 

Quadro 4 – Esquema Geral das Pensões em 2022  

 

valor mensal da pensão variação nominal variação real 

até 886,40€ 1,0% -0,8%

>886,40€ até 2.659,20€ 0,49% -1,3%

>2.659,20€ até 5318,40€ 0,24% -1,6%

> 5.318,40€ 0,0% -1,8%

(I.A.S. = 443,20€ e Taxa de Inflação Anual Prevista = 1,8%)
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Gráfico 4 – Perda do poder de compra dos pensionistas em 2021 face a 2010 
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I N F O Q U A D R O S  

elevadas). No entanto, se a taxa de inflação for de 
1,8%, os pensionistas vão continuar a perder poder 
de compra em 2022, entre 1,3% e 0,8% (Quadro 
5). 

De acordo com alguns exemplos, as pensões 
mensais vão variar entre um aumento de 8€ e 10€ 
em 2022 (entre um acréscimo de 0,5% para as 
pensões mais altas e de 1% para as menos 

Num horizonte temporal mais longo, dos últimos 
12 anos (2010 a 2021), verifica-se que os pensio-
nistas, à semelhança dos funcionários públicos, 
viram os seus rendimentos caírem em termos 
reais.   

De facto, apesar do ligeiro aumento das pensões 
registado entre 2017 e 2020, especialmente das 
menos elevadas, verifica-se que a pensão bruta 
mensal de 2021 representou uma quebra real 
face a 2010, que variou entre 8,2% e 10,2%.  

Gráfico 3 – Perda do poder de compra dos pensionistas em 2021-2022 
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de 658€ até 
886,4€ 

>886,4€ até 
2.659,2€

>2.659,2€ até 
5318,4€ > 5.318,4€ 

Quadro 5 – Quatro exemplos de Pensões brutas mensais para 2022 

 
                           Taxa de inflação é de 1,8% para 2022. 

Diferença

2022-2021 nominal real

800 € 837 € 846 € 8 € 1,0% -0,8%

1 000 € 1 036 € 1 044 € 9 € 0,9% -0,9%

1 500 € 1 541 € 1 550 € 9 € 0,6% -1,2%

2 000 € 2 053 € 2 063 € 10 € 0,5% -1,3%

Pensão Mensal
variação em 2022/2021

2010 2021 2022 Em euros %



Página 4 

 
I N F O Q U A D R O S  

Quanto aos 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). 
Entretanto, o corte a aplicar à generalidade das 
reformas antecipadas, por via do fator de 
sustentabilidade,  terá uma redução de 14,1% em 
2022, mantendo-se muito elevado. No entanto, este 
corte é inferior a 2021 (15,5%) devido à diminuição 
da esperança média de vida aos 65 anos no triénio 
2019-2021 provocado pela pandemia. 
De facto, no triénio 2018-20, a esperança média de 
vida aos 65 anos era de 19,69 anos; enquanto no 
último triénio (2019-21) desceu para 19,35 anos. 
Para além do corte aplicado às reformas antecipa-
das (com algumas isenções) através do fator de 
sustentabilidade acima referido, a penalização por 
idade mantém-se na redução da pensão em 0,5% por 
mês (6% por ano) aos novos pensionistas que tenham 
60 anos de idade, com exceção dos que têm 
carreiras muito longas e noutras situações 
específicas. 
Nesta conformidade, foi publicada a Lei nº5/2022, 
de 7 de janeiro (aqui) – a ser regulamentada no 

prazo de 180 dias e entra em vigor com o futuro 
Orçamento do Estado, que consagra o regime de 
antecipação da idade de pensão de velhice por 
deficiência, isentando-o dos cortes do fator de 
sustentabilidade e da penalização por antecipação 
da idade normal da reforma, desde que tenham 
cumulativamente: 
 

 pelo menos 60 anos de idade; 
 deficiência associado a um grau de 

incapacidade igual ou superior a 80%; 
 pelo menos 15 anos de carreira contributi-

va constituída com a situação de 
deficiência e grau de incapacidade igual ou 
superior a 80%.  

 
De onde, facilmente se conclui que o poder de 

compra dos trabalhadores e dos pensionistas 
continua em queda. 

A pensão bruta mensal de 2021 representou 
uma quebra real face a 2010, que variou 
entre 8,2% e 10,2% 

 

A penalização por idade mantém-se na 

redução da pensão em 0,5% por mês (6% 

por ano) aos novos pensionistas que 

tenham 60 anos de idade, com exceção 

dos que têm carreiras muito longas e 

noutras situações específicas 

Visto na imprensa  
em  janeiro  

Mulheres em maioria nos sindicatos e 
minoria nas associações empresariais 

A maioria (59%) dos órgãos de direção dos 
sindicatos têm mulheres na sua composição, 
enquanto nas associações empresariais essa 
percentagem é de 19%, revelam os resultados de um 
inquérito nacional sobre a representatividade 
destas organizações 

In Notícias ao Minuto Online | 02/01/2022 

Carta aberta aos partidos. Função 
Pública 

In Correio da Manhã | 03/01/2022 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00500/0000300004.pdf
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=FA7FEBE9-55F1-421C-A19D-B4CB8F367243
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2fce81f5-4a85-4aa9-8c0a-43416b861c8e&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
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Direções dos sindicatos. Mulheres são 
maioria 

In Correio da Manhã | 03/01/2022 

Mulheres são maioria nas direcções de 
sindicatos e minoria nas associações empresariais 

A maioria (59%) dos órgãos de direção dos 
sindicatos têm mulheres na sua composição, 
enquanto nas associações empresariais essa 
percentagem é de 19%, revelam os resultados de um 
inquérito nacional sobre a representatividade 
destas organizações 

In Diário de Notícias da Madeira Online | 03/01/2022 

 IRS - Descontos sobem em 37 
municípios 

In Negócios | 04/01/2022 

 Tribunal de Contas aponta "elevado 
incumprimento" de comunicação de contratos com 
regime especial de contratação pública 

O Tribunal de Contas diz que há um "elevado 
incumprimento" do dever de comunicação de 
contratos feitos ao abrigo de medidas especiais de 
contratação pública e considera que este regime, 
com procedimentos não concorrenciais, "deve cessar 
assim que possível" 

In Diário de Notícias da Madeira Online | 
04/01/2022 

"Elevado incumprimento" de comunica-
ção de contratos com regime especial 

Foram registados 237 contratos classificados como 
medidas especiais de contratação pública, dos quais 
203 não terão sido comunicados ao Tribunal de 
Contas. 

In Diário de Notícias Online | 04/01/2022 

Administração Pública paralela 

In Expresso - Economia | 07/01/2022 

Leão transferiu 1476 milhões para a 
Segurança Social 

In Jornal de Notícias | 07/01/2022 

 Aumentos salariais previstos para 
2022 ignoram escalada da inflação 

A taxa de inflação homóloga em Portugal passou de 
-0,6% em Junho para 2,8% em Dezembro. 

In Público | 10/01/2022 

12 indicadores para seguir a 
economia em 2022 

Alexandra Machado Texto Ana Martingo Texto Os 
economistas, contactados pelo Observador, 
escolheram 12 indicadores para seguir durante 
2022 para avaliar o pulsar económico. 

In Observador Online | 10/01/2022 

Quer fazer carreira na administra-
ção pública? Abriram mil vagas de estágios para 
recém-licenciados 

Quer fazer carreira na administração pública? 
Abriram mil vagas de estágios para recém-
licenciados Por Human Resources Em 08:50, 10 Jan, 
2022 O Governo anunciou a abertura do concurso de 
mil vagas destinadas a entidades que queiram 
empregar jovens licenciados habilitados a trabalhar 
na Administração Pública, avança o Jornal Económi-
co 

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5e417067-b35e-41a2-9dc6-1097ee775055&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.dnoticias.pt/2022/1/2/291168-mulheres-sao-maioria-nas-direccoes-de-sindicatos-e-minoria-nas-associacoes-empresariais/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=10a64e23-f454-4b7b-8fb6-7c8242f3add6&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.dnoticias.pt/2022/1/4/291322-tribunal-de-contas-aponta-elevado-incumprimento-de-comunicacao-de-contratos-com-regime-especial-de-contratacao-publica/
https://www.dnoticias.pt/2022/1/4/291322-tribunal-de-contas-aponta-elevado-incumprimento-de-comunicacao-de-contratos-com-regime-especial-de-contratacao-publica/
https://www.dn.pt/dinheiro/elevado-incumprimento-de-comunicacao-de-contratos-com-regime-especial-14459537.html
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d2d1933f-497f-4ebd-9d44-9e45e91d25c9&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d2df1a8c-fa06-4375-916e-e94788fd096d&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0ee69a33-4692-4d83-ba5b-ebaf6f3cda7d&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://observador.pt/especiais/12-indicadores-para-seguir-a-economia-em-2022/
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In Human Resources Portugal Online | 10/01/2022 

Aumentos salariais previstos para 
2022 ignoram escalada da inflação 

A taxa de inflação homóloga em Portugal passou de 
-0,6% em Junho para 2,8% em Dezembro. 

In Público | 10/01/2022 

12  12 indicadores para seguir a economia 

em 2022 

Alexandra Machado Texto Ana Martingo Texto Os 
economistas, contactados pelo Observador, 
escolheram 12 indicadores para seguir durante 
2022 para avaliar o pulsar económico. 

In Observador Online | 10/01/2022 

 Câmara de Lisboa prevê abertura 
de "cerca de 280 postos de trabalho" nos 
serviços municipais 

Primeiro orçamento municipal do mandato 2021-
2025 prevê o "renovamento do quadro do pessoal 
com novos colaboradores" em Lisboa. 

In Observador Online | 11/01/2022 

CCDR Alentejo acolhe Centro 
Qualifica AP para a Administração Local 

A CCR Alentejo, através de um despacho do 
Governo, acolhe um Centro Qualifica AP, como 
resposta às necessidades de formação dos 
trabalhadores que exercem funções públicas na 
administração central e local 

In Planície Online (A) | 11/01/2022 

Governo só aprovou 16 pré-reformas 
no Estado 

Os programas setoriais ficaram pelo caminho e o 
Ministério da Administração Pública revela que 
aprovou 16 dos 48 pedidos que analisou. 

In Negócios Online | 12/01/2022 

PIB - Leão acredita na subida de 
4,8% apesar do aumento da despesa 

Economista Eugénio Rosa mostra reservas depois 
de analisar os programas económicos do PS e do 
PSD. 

In Inevitável | 18/01/2022 

Um quinto das vagas para estágios 
na função pública ficou por preencher em 2021 

Estas vagas transitam para 2022, somando-se aos 
1000 lugares para jovens licenciados disponibiliza-
dos na segunda edição do programa. 

In Público Online | 18/01/2022 

"O nosso objetivo não é ter um país 
de salários mínimos", assegura Mendonça 
Mendes 

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais está 
confiante de que o acordo de rendimento a negociar 
na concertação social poderá ser "mais ambicioso" 
no pós-pandemia do que antes da Covid-19. 

In ECO - Economia Online | 19/01/2022 

A Saúde nos programas e debates 

Os portugueses precisam de saber que quando 
votarem no PS estão a votar no fim do acesso aos 
Meios Complementares de Diagnóstico convenciona-
dos, que é aquilo que melhor funciona na saúde. 

In Observador Online | 19/01/2022 

https://hrportugal.sapo.pt/quer-fazer-carreira-na-administracao-publica-abriram-mil-vagas-de-estagios-para-recem-licenciados/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0ee69a33-4692-4d83-ba5b-ebaf6f3cda7d&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://observador.pt/especiais/12-indicadores-para-seguir-a-economia-em-2022/
https://observador.pt/2022/01/11/camara-de-lisboa-preve-abertura-de-cerca-de-280-postos-de-trabalho-nos-servicos-municipais/
http://www.planicie.pt/2022/01/11/ccdr-alentejo-acolhe-centro-qualifica-ap-para-a-administracao-local/
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/governo-so-aprovou-16-pre-reformas-no-estado
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dc54a9f2-c02b-4851-82be-394e09b24848&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.publico.pt/2022/01/18/economia/noticia/quinto-vagas-estagios-funcao-publica-ficou-preencher-2021-1992172
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=8723C6D2-84B8-471E-BD8B-BCEFA64C2CEB
https://observador.pt/opiniao/a-saude-nos-programas-e-debates/
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Auditoria da IGF: Estado atribuiu 
3,1 mil milhões em subvenções sem controlo 

Subvenções aumentaram 1,3 mil milhões para 6,7 mil 
milhões de euros em 2019, revela IGF. 

In Jornal Económico (O) | 21/01/2022 

IGF alerta para "falta" de 
publicitação 

Auditoria sinaliza falta de rigor e transparência, 
sinalizando também falhas de comunicação nas 
subvenções como pontos críticos. No relatório da 
ação de controlo às subvenções públicas, a Inspeção
-Geral de Finanças revela a existência de entidades 
públicas que atribuíram subvenções sem cumprirem, 
à data das verificações, a obrigação legal de as 
publicitar 

In Jornal Económico Online (O) - JE.Leitor Online | 
21/01/2022 

Em teoria todos querem o equilíbrio 
orçamental 

Da esquerda à direita, manter finanças públicas 
saudáveis é cada vez mais um dado adquirido. 

In Negócios | 21/01/2022 

Formadores denunciam demora no 
fim da precariedade 

In Jornal de Notícias | 21/01/2022 

Correção às tabelas do IRS não 
salva queda de salários da função pública 

(CC0/PD) martaposemuckel / Pixabay A correção às 
tabelas de retenção na fonte do IRS não evita que 
alguns funcionários públicos sofram uma queda do 
salário líquido. 

In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online | 
27/01/2022 

Tabelas de IRS corrigidas não 
evitam quebras do salário líquido da Função 
Pública 

Os sindicatos que representam os funcionários 
públicos querem que o Governo volte a corrigir as 
tabelas de retenção de IRS para salvaguardar 
aumentos dos salários líquidos no Estado. 

In ECO - Economia Online | 27/01/2022 

 Correcção às tabelas do IRS não 
evita quedas no salário líquido da função pública 

Correcção às tabelas do IRS não evita quedas no 
salário líquido da função pública Sindicatos pedem 
uma nova rectificação às retenções do IRS, desta 
vez para resolver quebra no salário de alguns 
trabalhadores Pedro Crisóstomo e Raquel Martins 
Os aumentos na função pública ficam abaixo da 
inflação de 2021 ADRIANO MIRANDA Os 
sindicatos da função pública querem que o Governo 
corrija as tabelas de retenção na fonte do IRS pela 
segunda vez, agora para salvaguardar que todos os 
funcionários públicos têm um aumento líquido dos 
vencimentos em linha com a actualização salarial de 
0,9%, o que só está a acontecer com alguns, por 
causa do desconto mensal do imposto 

In Público | 27/01/2022 

 Finlândia quer reduzir gap salarial 
de género. Quer deixar trabalhadores saberem o 
salário dos colegas 

In Pessoas | 28/02/2022 

 

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d9e4d4df-a93f-4c33-91e5-bea139b14685&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://leitor.jornaleconomico.pt/noticia/igf-alerta-para-falta-de-publicitacao
https://leitor.jornaleconomico.pt/noticia/igf-alerta-para-falta-de-publicitacao
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b84d74b2-3d8f-412f-982a-7829e3aafe68&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d72a5428-816b-48fa-b6f2-2bb059a1d9bd&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://zap.aeiou.pt/correcao-tabelas-irs-queda-salarios-459566
https://zap.aeiou.pt/correcao-tabelas-irs-queda-salarios-459566
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=91BBEB47-4677-4CDD-8FD6-871A7B8B7BA9
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=854bfb37-d040-4072-9173-035847812bac&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=af0c2ff3-bdb0-4126-b6eb-e37505d51214&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
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LEGISLAÇÃO - JANEIRO 2022 
 Declaração de Retificação n.º 4/2022 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - 
SECRETARIA-GERAL 
Retifica a Portaria n.º 7/2022, de 4 de janeiro, que 
regulamenta as condições de publicidade dos horários 
de trabalho e a forma de registo dos respetivos 
tempos de trabalho 
 
Portaria n.º 13-A/2022 
FINANÇAS, MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CULTURA E TRABA-
LHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 
Regulamenta a comunicação de celebração de 
contratos de prestação de serviços com profissionais 
da área da cultura 
 
Portaria n.º 41/2022 
ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL, NEGÓCIOS 
ESTRANGEIROS, FINANÇAS E EDUCAÇÃO 
Aprova as percentagens do mecanismo de correção 
cambial, criado pelo Decreto-Lei n.º 35-B/2016, de 30 
de junho, para o 2.º semestre de 2021 
 
Portaria n.º 53-A/2022 
FINANÇAS E PLANEAMENTO 
Primeira alteração da Portaria n.º 193/2021, que 
estabelece as orientações específicas relativas ao 
circuito financeiro aplicável ao Plano de Recuperação 
e Resiliência (PRR) 
 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 1/2022 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
A preclusão do direito de requerer a dispensa do 
pagamento do remanescente da taxa de justiça, a que 
se reporta o n.º 7 do artigo 6.º do Regulamento das 
Custas Processuais, tem lugar com o trânsito em 
julgado da decisão final do processo 
 
Decreto Legislativo Regional n.º 1/2022/A 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA 
Plano Regional Anual para o ano de 2022 
 
Decreto Legislativo Regional n.º 2/2022/M 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
Estabelece um regime excecional de agilização e 
simplificação de procedimentos dos projetos 
aprovados no âmbito do Plano de Recuperação e 
Resiliência que integram o Plano de Recuperação e 
Resiliência da Região Autónoma da Madeira 
 
Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2022/M 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊN-
CIA DO GOVERNO 
Estabelece o modelo de governação da Estratégia 
Regional de Especialização Inteligente da Região 
Autónoma da Madeira para o período 2021-2027 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2022 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova o Plano de Ação para a Prevenção da 
Violência no Setor da Saúde 

 

Lei n.º 1/2022 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Alarga o período de faltas justificadas em caso de 
falecimento de descendente ou afim no 1.º grau da 

linha reta, alterando o Código do Trabalho 

 

Lei n.º 4/2022 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Procede ao alargamento das obrigações declarativas 

dos titulares de cargos políticos e de altos cargos 

públicos, alterando a Lei n.º 52/2019, de 31 de julho 

 

Lei n.º 5/2022 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Regime de antecipação da idade de pensão de 

velhice por deficiência 

 

Decreto-Lei n.º 1/2022 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Altera o regime de avaliação de incapacidade das 

pessoas com deficiência 

 

Lei n.º 2/2022 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Alargamento progressivo da gratuitidade das creches 

e das amas do Instituto da Segurança Social, I. P. 

 

Lei n.º 7/2022 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Proibição das práticas de bloqueio geográfico e de 

discriminação nas vendas eletrónicas para os 

consumidores das regiões autónomas 

 

Decreto-Lei n.º 20/2022 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova os procedimentos para identificação, 

designação, proteção e aumento da resiliência das 

infraestruturas críticas nacionais e europeias 

 
Portaria n.º 6/2022 

FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 

SEGURANÇA SOCIAL 

Procede à atualização anual das pensões de 

acidentes de trabalho para o ano de 2022 
 

Portaria n.º 7/2022 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL, AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA E 

INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO 

Regulamenta as condições de publicidade dos 
horários de trabalho e a forma de registo dos 

respetivos tempos de trabalho 

https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/4-2022-178264071
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/7-2022-177088817
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/13-a-2022-177087987
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/13-a-2022-177087987
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/41-2022-177847669
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/41-2022-177847669
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/35-b-2016-74843538
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/53-a-2022-178050263
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/53-a-2022-178050263
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/193-2021-171362456
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-supremo-tribunal-justica/1-2022-176907543
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-supremo-tribunal-justica/1-2022-176907543
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/1-2022-177160282
https://www.dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/2-2022-177528435
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/1-2022-178152682
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/1-2022-178152682
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/1-2022-177088074
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/1-2022-176907535
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/1-2022-176907535
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/4-2022-177160321
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/52-2019-123610180
https://www.dre.pt/dre/detalhe/lei/5-2022-177309290
https://www.dre.pt/dre/detalhe/lei/5-2022-177309290
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/1-2022-176907537
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/1-2022-176907537
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/2-2022-176907536
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/2-2022-176907536
https://www.dre.pt/dre/detalhe/lei/7-2022-177350572
https://www.dre.pt/dre/detalhe/lei/7-2022-177350572
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/20-2022-178264070
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/20-2022-178264070
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/6-2022-177088816
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/7-2022-177088817
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alarga o 
período de faltas justificadas em caso de falecimento de descendente ou afim  no 1.º grau da linha reta, 
alterando o Código do Trabalho.  
A alteração resultou no seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 
 

A presente lei alarga para 20 dias o período de luto por falecimento de descendente ou afim   no 1.º grau da 
linha reta, alterando o Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. 

Artigo 2.º 

Alteração ao Código do Trabalho 
 

O artigo 251.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, passa a ter a 
seguinte redação: 

 

«Artigo 251.º 
 

1 - O trabalhador pode faltar justificadamente: 

a) Até 20 dias consecutivos, por falecimento de descendente ou afim no 1.º grau na linha reta; 

b) Até cinco dias consecutivos, por falecimento de cônjuge não separado de pessoas e bens ou de 
parente ou afim ascendente no 1.º grau na linha reta; 

c) Até dois dias consecutivos, por falecimento de outro parente ou afim na linha reta ou no 2.º 
grau da linha colateral. 

2 -  Aplica-se o disposto na alínea b) do número anterior em caso de falecimento de pessoa que viva em 
união de facto ou economia comum com o trabalhador, nos termos previstos em legislação específica. 

3 -  Constitui contra-ordenação grave a violação do disposto neste artigo.» 

Artigo 3.º 

Direito a acompanhamento psicológico 
 

1- Nas situações de falecimento de descendentes ou afins no 1.º grau da linha reta, ambos os progenitores 
têm direito a solicitar junto do médico assistente acompanhamento psicológico em estabelecimento do 
Serviço Nacional de Saúde, o qual deve ter início no prazo de cinco dias após o falecimento. 

O direito previsto no número anterior é ainda garantido em caso de falecimento de familiares próximos, 
designadamente cônjuge e ascendentes. 

Artigo 4.º 

Entrada em vigor 
 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

Tem dúvidas sobre a sua  
situação laboral? 

  

O jurista responde 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00100/0000300004.pdf
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1-1635 — Fundação do Convento do Carmo em Braga. 

2-1148 — Inaugurado o Real Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça por Dom Afonso Henriques. É a primeira obra 

plenamente gótica erguida em solo português. 

3-1509 — A Marinha portuguesa derrota uma frota conjunta do Império Otomano, da República de Veneza, 

do sultanato de Mamlûk Burji do Egito, do samorim de Calecute e da República de Ragusa na Batalha de Diu, Índia. 

4-1488 — Bartolomeu Dias comanda a primeira expedição europeia a alcançar a África do Sul e o Oceano Índico. 

5-62 — Sismo em Pompeia, Itália. 

6-1952 — Elizabeth II torna-se a rainha reinante do Reino Unido e de outros reinos da Comunidade de Nações após 

a morte de seu pai, Jorge VI. 

7-1992 — Assinado o Tratado de Maastricht que criou a União Europeia. 

8-1974 — Retorna à Terra depois de 84 dias no espaço, a tripulação do Skylab IV, a última tripulação a visitar 

a estação espacial americana Skylab. 

9-1621 — Gregório XV torna-se Papa, o último Papa eleito por aclamação. 

10-1258 — Bagdá é conquistada pelos mongóis, e o Califado Abássida é destruído. 

11-1534 — Henrique VIII da Inglaterra é reconhecido como chefe supremo da Igreja da Inglaterra. 

12-1502 — Vasco da Gama com 15 navios e 800 homens parte de Lisboa, Portugal, na sua segunda viagem à Índia. 

13-1668 — Fim da Guerra da Restauração, com a assinatura do tratado de paz em Lisboa em que 

a Espanha reconhece definitivamente a independência de Portugal. 

14-1782 — Criada a Companhia dos Guarda Marinha da Armada Portuguesa. 

15-1879 — O presidente dos Estados Unidos, Rutherford B. Hayes, assina um projeto de lei permitindo que 

advogadas defendam casos perante a Suprema Corte dos Estados Unidos. 

16-1943 — Segunda Guerra Mundial: nas primeiras fases da Terceira batalha de Cracóvia, as tropas do Exército 

Vermelho retomam a cidade. 

17-1913 — inauguração The Armory Show em Nova Iorque, exibindo obras de artistas que se tornarão alguns dos 

pintores mais influentes do início do século XX. 

18-1808 — Dom João VI cria a Escola de Cirurgia da Bahia, primeira escola de medicina do Brasil. 

19-1797 — Assinado o Tratado de Tolentino entre a França revolucionária e os Estados Papais. 

20-1986 — União Soviética lança a estação espacial Mir, que será ocupada por um total de doze anos mais três anos 

de vida útil prevista (15 anos). 

21-1972 — Pousa na Lua a nave espacial soviética não tripulada Luna 20. 

22-1371 — Roberto II torna-se rei da Escócia, dando início à Dinastia Stuart. 

23-532 — Imperador bizantino Justiniano ordena a construção de uma nova basílica cristã ortodo-

xa em Constantinopla - a Hagia Sophia. 

24-1991 — Guerra do Golfo: tropas terrestres cruzam a fronteira da Arábia Saudita e entram no Iraque, iniciando 

a fase terrestre da guerra. 

25-1603 — Navio português Santa Catarina é capturado pela Companhia Holandesa das Índias Orientais na costa 

leste de Singapura. 

26-1616 — Galileu Galilei é formalmente banido pela Igreja Católica por ensinar ou defender a visão de que a Terra 

orbita o Sol. 

27-1933 — Incêndio do Reichstag: o edifício do parlamento alemão em Berlim, o Reichstag, é incendiado; Marinus 

van der Lubbe, um jovem comunista holandês reivindica a responsabilidade.  

28-1998 -Guerra do Kosovo: a polícia sérvia inicia a ofensiva contra o Exército de Libertação do Kosovo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Braga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_g%C3%B3tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Veneza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sismo_de_Pompeia_de_62
https://pt.wikipedia.org/wiki/Skylab_IV
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Mongol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Lisboa_(1668)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Armory_Show
https://pt.wikipedia.org/wiki/1986
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mir
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Golfo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Singapura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Weimar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Kosovo
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SINDICATO DOS 

QUADROS TÉCNICOS DO 

ESTADO E ENTIDADES 

COM FINS PÚBLICOS 

 

Lisboa - Sede 

Campo Grande, 382 C -

3ºD 

1700-097 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 

CULTURA E LAZER  

PROTOCOLOS 

http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1653%3Amostra--mario-domingues-anarquista-
cronista-e-escritor-da-condicao-negra--14-jan-28-de-mar-22&catid=172%3A2021&Itemid=1652&lang=pt  

Condições especiais para os associados: 
 

 Fisioterapia: Desconto de 10%* nas sessões de fisioterapia (não 

aplicável a sessões de RPG, Biofeedback, Avaliação Isocinética, EPI, Drenagem Linfática, Ondas de Choque, 

Palmilhas, Mesoterapia, Classes de Performance e Treino Postural, produtos ou acessórios de utilização 

individual). 

 Hidroterapia: Desconto de 10%* nas sessões de hidroterapia (não aplicável a classes de hidro, produtos 

ou acessórios de utilização individual). 

 Medical Spa: Desconto de 10%* em tratamentos ou massagens (não aplicável a Terapias MTC, “Detalhes 

Spa”, vouchers, packs de tratamentos ou packs de múltiplos serviços. Podem excluir-se ainda algumas 

referências quando mencionadas nas brochuras ou divulgações Fisiogaspar). 
 

Private Gym: 

Opção a): Desconto de 10%* na mensalidade aquando da subscrição “12 meses – Fidelização”, inclui oferta de 

avaliação e inscrição. No caso do pagamento adiantado dos 12 meses da fidelização, acrescem mais 5%* de 

desconto na mensalidade. 

Opção b): Desconto de 15%* na mensalidade aquando da subscrição “Sem Fidelização”. Desconto aplicável à 

“sessão de avaliação”. 
 

Às opções a) e b), não se aplicam os descontos nas Aulas de Grupo, “add on” Personal Trainer e “add on” 

Preparação Específica para Modalidades, produtos ou acessórios de utilização individual. Em ambas as opções 

acresce o valor de seguro anual. 
 

NOTA: Todos os descontos apresentados não são acumuláveis com outros em vigor, campanhas, promoções, 

programas, outros descontos pontuais, e não se aplicam a produtos de loja, apenas aos serviços mencionados. 
 

Morada: Av. Estados Unidos da América, 2C/2E – 1700-174 Lisboa 

(+351) 217 279 000 
 

fisiogaspar@fisiogaspar.pt  -  www.fisiogaspar.pt 
 

Horário: Seg-Sex: 7h às 22h; Sábado: 9h às 17h   -  Parque de Estacionamento 

Biblioteca Nacional  

M Á R I O   
D O M I N G U E S  
Anarquista, cronista e escritor 
da condição Negra 
 

Mostra |  
14 jan. - 28 mar. | 22 Sala de 
Referência | Entrada Livre  

Fisiogaspar 

http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1653%3Amostra--mario-domingues-anarquista-cronista-e-escritor-da-condicao-negra--14-jan-28-de-mar-22&catid=172%3A2021&Itemid=1652&lang=pt
http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1653%3Amostra--mario-domingues-anarquista-cronista-e-escritor-da-condicao-negra--14-jan-28-de-mar-22&catid=172%3A2021&Itemid=1652&lang=pt
mailto:fisiogaspar@fisiogaspar.pt
https://www.fisiogaspar.pt/

