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O PODER DE COMPRA DOS TRABALHADORES  
E DOS PENSIONISTAS EM QUEDA 

 

PARTE 1 

 

I – Taxa de inflação foi de 1,3% em Portugal em 2021  

 

A taxa de inflação média anual foi de 1,3% em 2021 

(medida pelo índice de preços no consumidor-IPC) 

representou o valor mais elevado do último triénio 

(2018-2020). Em dezembro de 2021, a variação 

homóloga dos preços foi de 2,8% (2,6% no mês de 

novembro), revelando uma tendência crescente de 

crescimento dos preços, particularmente a partir do 

2º semestre de 2021. A taxa de inflação homóloga 

acelerou para 1,9% no 2º semestre de 2021 (0,6% 

no 1º semestre) com destaque para a forte subida 

dos preços dos produtos energéticos, para 11,2% na 

segunda metade do ano, que coincidiu com o mês de 

dezembro (3,7% de janeiro a junho) associado, 

sobretudo, ao aumento dos preços dos combustíveis. 

Gráfico 1 – Preços em Portugal  
(tvh)  
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Gráfico 1 – Preços em Portugal  
(tvh)  

Os produtos energéticos foram os que mais contribuí-

ram para a tendência altista dos preços em Portugal, 

tal como na média da área do euro, com reflexos nos 

restantes produtos e serviços que se transmitem 

através da subida dos preços dos transportes. Para 

além disso, a disrupção das cadeias comerciais globais 

provocada pela pandemia de COVID-19 originou a 

escassez de muitas matérias-primas e de produtos 

intermédios com impacto nas pressões inflacionistas, 

agravando a competitividade das empresas e o 

enfraquecimento do rendimento disponível das 

famílias.  
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De facto, de entre as diferentes classes de produtos 

foram nos Transportes que se assistiu a um maior 

acréscimo dos preços em 2021, os quais aumentaram 

para 3,6% em média anual em novembro de 2021 (-

2,1% em 2020), tendo representado um acréscimo de 

5,7 p.p. face a 2020 (Quadro 1).  

 

Numa visão mais alargada no tempo, nos últimos 12 

anos (2010-2021) e num período em que se registou 

uma quase ausência de atualização salarial dos 

funcionários públicos para técnicos superiores e 

assistentes técnicos (com exceção dos 0,3% regista-

dos em 2020) a taxa de inflação acumulada em 

Portugal foi de 12,9%. 

Nos últimos 12 anos, a forte subida dos preços dos 

combustíveis (+67%), eletricidade e gás (ambos de 

+34%) e rendas efetivas pagas pelos inquilinos (+24%) 

afetaram o bem-estar de muitas famílias na medida 

em que estes não foram acompanhados por uma 

adequada atualização das remunerações do trabalho. 

Todos estes bens e serviços associados à habitação, 

ganharam importância no momento atual e terão que 

ser devidamente preservados se quisermos ter êxito 

no combate à pandemia de COVID-19 (Quadro 1).   

Quadro 1 – Preços de alguns produtos e serviços em Portugal 
(TVH, em %)  

2021*-2020 2010-2021*

Var em p.p. VH acumulada

Produtos energéticos -1,8 -5,0 7,3 12,3 33,0

Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas 0,3 2,1 0,6 -1,5 12,5

                Pão e cereais 0,8 0,9 0,2 -0,7 5,5

Habit., água, eletricidade, gás e outros combustíveis 0,3 0,1 1,4 1,3 29,3

                Rendas efetivas pagas por inquilinos 3,2 2,6 1,8 -0,8 23,9

                Eletricidade -4,2 -1,7 0,4 2,1 34,4

                Abastecimento de água 1,3 -1,3 1,6 2,9 15,6

                Gás -0,2 -3,3 0,5 3,8 34,4

                Combustíveis líquidos 2,5 -12,1 13,0 25,0 67,3

Saúde 0,8 1,1 2,3 1,2 11,2

Transportes 1,1 -2,1 3,6 5,7 20,4

Educação 0,9 -0,9 -1,1 -0,2 10,6

Restaurantes e hotéis 1,0 1,7 -1,0 -2,7 20,7

Total 0,3 0,0 1,3 1,3 12,9

2021*20202019Classes e Produtos

 
Fonte: INE. * Para o Total e Produtos energéticos, o valor corresponde à média do ano, de acordo com a estimativa 

preliminar do INE de 3 de janeiro de 2022. Para restantes Classes e Produtos, o valor respeita à média anual em 

novembro de 2021.   

A dedução de 0,1% à taxa de inflação média anual 

de novembro de 2021 

(1%) para definir a 

atualização dos salários 

da AP para 2022 (0,9%) 

levanta algumas dúvidas 

que passamos a explicar: 

na generalidade, em 

Portugal, utiliza-se o IPC (índice de preços no 

consumidor) para medir a taxa de inflação e 

calcular os aumentos salariais da função pública. 

Ora, o Governo utilizou a quebra do índice 

harmonizado de preços no consumidor (IHPC) de 

0,1% em 2020, indicador que serve para comparar 

os preços entre os países 

da área do euro e não do 

IPC (variação de 0%, em 

2020). Portanto, parece 

não fazer sentido ter 

deduzido os 0,1% 

registados no IHPC em 

2020 à taxa de inflação média anual (IPC) de 

novembro de 2021 (1%) que serviu de referência 

aos aumentos salariais da AP em 2022 de 0,9%. 

Nesta lógica, o aumento deveria ter sido pelo 

menos de 1% (Tabela). 

Nos últimos 12 anos (2010-2021) e num período 

em que se registou uma quase ausência de 

atualização salarial dos funcionários públicos para 

técnicos superiores e assistentes técnicos (com 

exceção dos 0,3% registados em 2020) a taxa de 

inflação acumulada em Portugal foi de 12,9%. 

Tabela - Taxa de Inflação para Portugal  

 
Fonte: * Estimativa preliminar de 3 de janeiro de 2022. ** Previsões. Nota: Uma das maiores diferenças entre o IPC e o IHPC consiste no peso da classe restaurantes e 
hotéis no cálculo dos preços que é muito mais elevado no IHPC do que no IPC, visto que inclui despesas de turistas. Por outro lado, o ponderador desta classe caiu muito em 
2021 devido à pandemia (em virtude do menor consumo destes bens) e em acumulação com o menor impacto dos preços energéticos no total do IHPC face à média da área 
do euro (AE) levou a que a taxa de inflação em Portugal (IHPC) seja atualmente das mais baixas face à média da AE (2,8% em Portugal em termos homólogos em dezembro 
de 2021, comparado com 5% na AE).   

2020 2021*

MF CFP BP CE OCDE

IPC (%) -0,01 1,27 0,9 : :

IHPC (%) -0,1 0,9 0,9 1,6 1,8 1,7 1,7

INE

2022**
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As atuais previsões indicam que a taxa de inflação 

em Portugal tenha um aumento significativo em 

2022 (sendo a mais 

recente de 1,8% pelo 

Banco de Portugal) com 

tendo esta Instituição 

revisto em alta (+0,9 

p.p.) face à projetada 

em junho de 2021. 

Para além da previsível continuação das perturba-

ções das cadeias de abastecimento mundial de 

produtos, devido à pandemia que resulta no 

prosseguimento do desajustamento entre a oferta e 

a procura global, acresce a persistência de preços 

elevados do petróleo e do gás num cenário de 

instabilidade geopolítica dos produtores mundiais, o 

ritmo de crescimento dos preços deve acelerar em 

Portugal e na média da área do euro em 2022 

(previsto de 3,2% pelo Banco Central Europeu). 

 Entretanto, no nosso país, a atualização anual das 

rendas de habitação é de um aumento de 0,43% em 

2022 (inalterada em 2021); as tarifas de eletricidade 

e de gás vão de novo subir e as portagens devem ter 

um aumento de 1,83%. Outro facto preocupante 

consiste no brutal aumento das comissões bancárias 

em 2022 na generalidade das instituições financeiras. 

Uma das consequências da aceleração da taxa de 

inflação em 2022 prende-se com a deterioração do 

poder de compra das famílias portuguesas, ligada à 

possibilidade de alteração da política monetária da 

área do euro, no sentido de se apresentar mais 

restritiva, com repercussões na subida das taxas de 

juro dos empréstimos e 

impacto no ritmo da 

recuperação da economia 

portuguesa.    

 

II – Perda do poder de 

compra dos trabalhadores 

da AP de pelo menos 2,3% no conjunto dos anos 

de 2021 e 2022    

 A generalidade dos funcionários públicos para além 

de ter continuado a perder poder de compra em 

2021 (-1,3%) deve continuar a sentir uma quebra 

dos seus salários reais, em torno de 1% em 

2022, demonstrando que a atualização salarial de 

0,9% da AP para rendimentos acima de 705€ 

mensais é manifestamente insuficiente por 

representar metade da taxa de inflação prevista.  

Para se ter uma ideia concreta do impacto do 

aumento salarial de 0,9% em 2022 no rendimento 

bruto e líquido mensal dos funcionários públicos, já 

com as alterações à tabela de retenção na fonte do 

IRS (2 de dezembro de 2021), utilizaram-se 7 casos 

diferentes de remunerações pertencentes às 

categorias de Assistente Técnico (2), de Técnico 

Superior (4) e Média da AP (1) de vários níveis 

remuneratórios da TRU. Assim, o salário bruto 

destes trabalhadores aumenta entre 9 e 19€ por 

mês em 2022 (Quadro 2).  

Parece não fazer sentido ter deduzido os 

0,1% registados no IHPC em 2020 à taxa de 

inflação média anual (IPC) de novembro de 

2021 (1%) que serviu de referência aos 

aumentos salariais da AP em 2022 de 0,9%. 

Quadro 2 – Salário Bruto mensal para 7 casos diferentes 

12º 1 050 € 1 060 € 9 € 0,9%

14º 1 153 € 1 164 € 10 € 0,9%

19º 1 412 € 1 424 € 13 € 0,9%

23º 1 618 € 1 633 € 15 € 0,9%

27º 1 825 € 1 841 € 16 € 0,9%

32º 2 083 € 2 102 € 19 € 0,9%

entre 21º e 22º 1 534 € 1 547 € 14 € 0,9%

Níveis 

Remuneratórios

Carreiras na AP

Salário Bruto Mensal

2021 2022

Diferença variação

Em euros %

Assistente Técnico

Técnico Superior

Média da AP*  
                             * Média da remuneração de base da AP de janeiro, abril e julho de 2021 da DGAEP.  

Em termos líquidos (após a totalidade dos descontos), 

verifica-se um acréscimo do rendimento mensal 

menor do que em termos brutos, isto é, entre +8€ e 

+14€ por mês, para os 2 exemplos de Assistente 

Técnico e os 3 primeiros de Técnico Superior 

(Quadro 3).  

Isto porque, a tabela de retenção na fonte do IRS de 

2022 serviu sobretudo para acomodar a subida do 

salário mínimo (de 665€ para 705€) que não desconta 

IRS e garantir que o mínimo de existência anual suba 

para 9.870€ (9.310€ em 2021) alargando assim o 

número de famílias que fica isento de IRS. Por outro 
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lado, a Tabela de retenção mensal do IRS não 

contempla as alterações que estavam consagradas na 

Proposta do OE-2022 (entretanto reprovada) e que 

consistiam no desdobramento dos 3º e 6º escalões do 

IRS, resultando na criação de mais 2 escalões (para 

um total de 9) e que poderiam levar a um alívio fiscal 

destas categorias de rendimento.   

Porém, a atualização salarial da AP para 2022 não 

salvaguardou os casos em que o aumento do salário 

bruto (+0,9%) origina uma alteração do escalão do 

IRS e conduz a uma ausência de melhoria salarial ou 

até de quebra salarial face a 2021. É o caso 

concreto do nível 32 da TRU em que o seu rendi-

mento mensal líquido diminui em 2022 face a 2021 e 

a quebra do seu poder de compra poderá chegar aos 

2%. Esta situação verifica-se porque a taxa de 

retenção mensal de IRS era de 22,1% em 2021 e 

sobe para 22,8% em 2022, anulando por complemen-

to o aumento salarial (valores a sombreado do 

Quadro 3).  

Quadro 3 – Salário Líquido mensal para 7 casos diferentes  

nominal real

12º 875 € 883 € 8 € 0,9% -0,9%

14º 927 € 936 € 9 € 0,9% -0,9%

19º 1 082 € 1 092 € 10 € 0,9% -0,9%

23º 1 186 € 1 197 € 11 € 1,0% -0,8%

27º 1 298 € 1 313 € 14 € 1,1% -0,7%

32º 1 426 € 1 423 € -3 € -0,2% -2,0%

entre 21º e 22º 1 151 € 1 162 € 11 € 1,0% -0,8%

%

variação
Salário Líquido Mensal Diferença

Em euros

Assistente Técnico

Níveis 

Remuneratórios

Carreiras na AP

Técnico Superior

Média da AP*

2021 2022

 
* Média da remuneração de base da AP de janeiro, abril e julho de 2021 da DGAEP. Vencimento Líquido = Vencimento 

Bruto com dedução da totalidade dos descontos (IRS, SS/CGA e ADSE) e adicionado o subsídio de refeição, que se 

mantém em 4,77€/dia em 2022. A taxa de inflação utilizada é de uma previsão de 1,8% em 2022. 

Para aferir a elevada carga fiscal sobre o trabalho 

em Portugal, utilizou-se o vencimento bruto mensal de 

2022 e aplicou-se as taxas de retenção mensal que 

existiam em 2010 e comparou-se com a que entrou em 

vigor em 2022. 

Para os 6 níveis de rendimentos considerados (2 de 

Assistente Técnico e 4 de Técnico Superior) regista-

se um aumento do desconto mensal do IRS em 2022 

face a 2010, que varia entre +2,1 p.p. e +3,3 p.p., res-

petivamente, com destaque para uma subida mais 

expressiva do nível 32 da TRU (Gráfico 2). 

Conclui-se que o aumento brutal dos descontos em 

IRS aplicado a partir de 2013 está longe de estar 

revertido.  

Gráfico 2 - Peso do desconto mensal do IRS no Vencimento Bruto   
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Continua no INFO de Fevereiro 
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Visto na imprensa  
em  dezembro  

 Salários até 710 euros por mês ficam 

isentos de retenção na fonte. Governo atualiza 

tabelas de IRS 

Ministério das Finanças mostrou que o ajustamento 

das retenções na fonte vai abranger um maior 

número de contribuintes que fica isento do 

pagamento de impostos. 

In Jornal Económico Online (O) | 03/12/2021 

 

 "Sustentabilidade da Segurança social 

exige novas fontes de financiamento" - Entrevis-

ta a Ana Mendes Godinho 

In Diário de Notícias | 03/12/2021 

 

 Mínimo do subsídio de desemprego 

fica em 509 euros em 2022 

Novo valor mínimo adotado na pandemia passa a 

definitivo, mas ainda fica abaixo do limiar da 

pobreza Lisboa, 16/06/2021 - Rua da Betesga, a 

mais pequena rua de Lisboa. 

In Dinheiro Vivo Online | 03/12/2021 

  Conselho das Finanças Públicas avisa: 

país não se preparou para crises em fases de 

crescimento 

A sustentabilidade da dívida está “ao alcance” se 

governos o quiserem, diz CFP. 

In Jornal Económico (O) | 03/12/2021 

Estado condenado não paga indemniza-

ções a ex-funcionários da DGV 

In Jornal de Notícias | 12/12/2021 

Novas tabelas da ADSE em vigor a 

partir de janeiro 

As novas tabelas da ADSE entram em 

vigor em janeiro de 2022, anunciou a ministra da 

Modernização do Estado e da Administração 

Pública, Alexandra Leitão. 

In Notícias de Sines Online | 12/12/2021 

 Regionalização Marcelo diz que 

será "serviço inestimável a Portugal" 

In Jornal de Notícias | 13/12/2021 

 Portugal e Espanha são os mais 

atrasados na recuperação do PIB 

Os dois países do Sul da Europa ainda estão com os 

níveis de atividade muito abaixo do nível pré-

pandemia. 

In Negócios | 13/12/2021 

 Função pública sem dirigentes 

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/salarios-ate-710-euros-por-mes-ficam-isentos-de-retencao-na-fonte-governo-atualiza-tabelas-de-irs-816109
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5169e9dd-1199-4de3-93c5-e7f0350d11d9&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.dinheirovivo.pt/economia/minimo-do-subsidio-de-desemprego-fica-em-509-euros-em-2022-14374945.html
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3346d8fb-9de9-4f2a-b9a1-e2b1ae49c2fe&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dc0ccde1-bbfc-418d-8c66-93d1c95aa749&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://noticiasdesines.com/2021/12/12/novas-tabelas-da-adse-em-vigor-a-partir-de-janeiro/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d3180e12-b3a1-4942-aea5-1786894ef13b&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=86096af1-de1c-4715-8def-6cf4be49c295&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a


Página 7 

 
I N F O Q U A D R O S  

In Correio da Manhã | 14/12/2021 

Porto aguarda por "bazuca" de 400 

milhões 

In Jornal de Notícias | 14/12/2021 

 Desafios à negociação colectiva 

para valorizar o trabalho 

In Monde Diplomatique (Le) | 31/12/2021 

 Inflação ´come´ aumentos de 2022 

In Correio da Manhã | 15/12/2021 

 UTAO - Défice ajustado foi de 

5849 milhões até outubro 

In Inevitável | 15/12/2021 

 Tabela da ADSE com cerca de 100 

atos revistos em vigor a partir de janeiro 

Cerca de 100 atos médicos da nova tabela da ADSE 

foram revistos e entram em vigor em 01 janeiro de 

2022, divulgou o Instituto de Proteção e Assistên-

cia na Doença dos trabalhadores da administração 

pública 

In Jornal de Notícias Online | 15/12/2021 

 ADSE sobe preços para responder a 

privados 

In Negócios | 15/12/2021 

 ADSE sobe alguns preços em 

resposta a privados 

As novas tabelas do regime convencionado da ADSE 

que vão aplicar-se a partir de 1 de janeiro de 2022 

trazem aumentos de preços. 

In ECO - Economia Online | 15/12/2021 

Partos no privado mais caros para 

ADSE e beneficiários 

ADSE acabou por rever os preços a pagar por uma 

centena de atos médicos, incluindo cirurgias, 

exames e partos A ADSE optou por reavaliar os 

preços a pagar aos hospitais e clínicas privadas por 

uma centena de atos médicos previstos na nova 

tabela do regime que entrou em vigor em setembro 

In Expresso Online | 15/12/2021 

 Pensões antecipadas pagas pela CGA 

mais do que triplicam em 2020 

Novas pensões antecipadas pagas pela Caixa Geral 

de Aposentações atingiram, em 2020, o valor mais 

alto desde 2015. 

In Observador Online | 16/12/2021 

 Desde 2015 que não havia tantos 

pedidos na função pública 

 Desde 2015 que não havia tantas reformas 

antecipadas da função pública As novas regras que 

facilitam o acesso à reforma antecipada e que 

aliviam os cortes aplicados a estas pensões levaram 

a que o número de reformas antecipadas na função 

pública tenha triplicado em 2020, atingindo o valor 

mais alto desde 2015 

In Público | 16/12/2021 

 Nova tabela da ADSE inclui 

consultas de nutrição 

A Ordem dos Nutricionistas aplaude a ADSE pela 

correção da tabela de preços do regime convencio-

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a1e76de5-d461-47e0-a1cc-592e9a8c4a1a&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=681e23c2-e9b1-4354-9f84-35c4e07d91e2&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5b4a272f-b642-414e-9201-ea0230d5d4c2&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=14b70194-4877-4271-a63c-e7a43d041a66&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5dd6435f-d991-4862-b80d-3ff1a115a5e2&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.jn.pt/nacional/tabela-da-adse-com-cerca-de-100-atos-revistos-em-vigor-a-partir-de-janeiro-14409851.html
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=85bbe571-ffd5-457a-9bec-e4e13b0ce2cf&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=AE431011-B035-41BE-8074-5726CF90F706
https://expresso.pt/sociedade/2021-12-15-Partos-no-privado-mais-caros-para-ADSE-e-beneficiarios-89526c7a
https://observador.pt/2021/12/16/pensoes-antecipadas-pagas-pela-cga-mais-do-que-triplicam-em-2020/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=475ae4d5-6db5-4295-9fee-ded8e82c1ec6&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
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nado, que passa agora a incluir, pela primeira vez, 

consultas de nutrição. 

In Nação Online (A) | 16/12/2021 

Mais pensões antecipadas 

In Correio da Manhã | 17/12/2021 

Faturas têm de ter todas código QR a 

partir de janeiro de 2022 

A partir de 1 de janeiro de 2022 todas as faturas 

emitidas pelos comerciantes e prestadores de 

serviços terão de ter um código QR 

In Pplware Online | 21/12/2021 

Como o governo fintou o Parlamento 

para meter mais 317 milhões de euros no Novo 

Banco 

No final de 2020, uma maioria parlamentar 

espoletada pelo BE barrou João Leão, que queria 

uma nova dotação de milhões para o Novo Banco. 

In Dinheiro Vivo Online | 27/12/2021 

Pensões antecipadas que passem para 

janeiro aliviam corte definitivo 

In Negócios | 27/12/2021 

Bónus nas reformas não são para 

todos 

In Correio da Manhã | 28/12/2021 

 As atualizações legislativas laborais 

que entram em vigor já em 2022 

A partir de 1 de janeiro de 2022, entram em vigor 

as alterações legislativas laborais aprovadas pelos 

Decretos-Lei de 7, 13 e 16 de dezembro (*). 

In Líder Online | 28/12/2021 

Bónus nas reformas não são para 

todos 

In Correio da Manhã | 28/12/2021 

Tribunal de Contas terá ações 

focadas na pandemia e no PRR em 2022 

O Tribunal de Contas vai realizar 129 auditorias e 

verificar contas de 658 entidades públicas em 

2022, no âmbito do plano de ação, com ações 

focadas na pandemia e no acompanhamento do PRR. 

In Dinheiro Vivo Online | 28/12/2021 

 Portugal é dos países da UE com 

menor redução do défice em 2022 

Porém, Portugal é dos países da Zona Euro onde o 

rácio da dívida pública mais vai encolher entre 2021 

e 2022, graças ao crescimento da economia. 

 

In ECO - Economia Online | 19/10/2021 

 

ADSE volta a pagar consultas de 

médicos que desistiram 

Economia Decisão foi tomada após queixas dos 

beneficiários ADSE volta a pagar consultas de 

médicos que saíram da convenção. A ADSE decidiu 

suspender, até ao final do ano, a aplicação de uma 

das regras prevista na nova tabela de preços do 

regime convencionado onde se previa que a ADSE 

deixava de comparticipar, através do regime livre, 

as consultas com médicos que se desassociaram da 

convenção 

 

In Público | 19/10/2021 

https://anacao.pt/nova-tabela-da-adse-inclui-consultas-de-nutricao/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f89a7573-810c-4ea4-bae2-fa154374d18f&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pplware.sapo.pt/informacao/faturas-tem-de-ter-todas-codigo-qr-a-partir-de-janeiro-de-2022/
https://www.dinheirovivo.pt/economia/como-o-governo-fintou-o-parlamento-para-meter-mais-317-milhoes-de-euros-no-novo-banco-14441660.html
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dfc894e3-da64-4fe3-8400-515dc29c00dc&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=54033c74-1a61-403e-bf87-6bbcc7b26b08&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://lidermagazine.sapo.pt/as-atualizacoes-legislativas-laborais-que-entram-em-vigor-ja-em-2022/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=54033c74-1a61-403e-bf87-6bbcc7b26b08&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.dinheirovivo.pt/economia/nacional/tribunal-de-contas-tera-acoes-focadas-na-pandemia-e-no-prr-em-2022-14444053.html
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=BAB2139C-9AB0-4CC9-AAC9-70FACCC04294
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e6de554a-6ca0-4b4a-b65f-9b537926c689&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
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LEGISLAÇÃO - DEZEMBRO 2021 
Resolução da Assembleia da República n.º 

344/2021 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que alargue a atribuição do 

Passe Social+ às pessoas com deficiência 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 

346/2021 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo o reforço da estrutura de 

saúde pública em Portugal 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 

301/2021 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que, em cumprimento do 

Orçamento do Estado para 2021, apresente à 

Assembleia da República o relatório de implementa-

ção do Estatuto do Antigo Combatente 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 169/2021 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera a Estrutura de Missão «Recuperar Portugal» 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 200/2021 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Cria a segunda edição do programa extraordinário de 

estágios na administração direta e indireta do Estado, 

a realizar durante o ano de 2022 

 

Lei n.º 83/2021 

 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Modifica o regime de teletrabalho, alterando o Código 

do Trabalho e a Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro, 

que regulamenta o regime de reparação de acidentes 

de trabalho e de doenças profissionais  

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Modifica o regime de teletrabalho, alterando o Código 

do Trabalho e a Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro, 

que regulamenta o regime de reparação de acidentes 

de trabalho e de doenças profissionais  

 

Lei n.º 84/2021 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Altera as taxas previstas no Código do Imposto Único 

de Circulação e prorroga as medidas de apoio ao 

transporte rodoviário previstas no Estatuto dos 

Benefícios Fiscais 

 

Lei n.º 94/2021 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Aprova medidas previstas na Estratégia Nacional 

Anticorrupção, alterando o Código Penal, o Código de 

Processo Penal e leis conexas 

 

Lei n.º 98/2021 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Lei de Bases do Clima 

 

Lei n.º 99/2021 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Contribuições especiais e valor das custas proces-

suais para 2022 

 

Decreto do Presidente da República n.º 93/2021 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Ratifica a alteração ao Acordo Relativo à Transferên-

cia e Mutualização das Contribuições para o Fundo 

Único de Resolução entre os Estados-Membros da 

União Económica e Monetária, feito em Bruxelas, em 

27 de janeiro de 2021 e 8 de fevereiro de 2021 

 

Decreto do Presidente da República n.º 94/2021 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Ratifica a alteração ao Tratado Que Cria o Mecanis-

mo Europeu de Estabilidade entre os Estados-

Membros da União Económica e Monetária, feito em 

Bruxelas, em 27 de janeiro de 2021 e em 8 de 

fevereiro de 2021 

 

Decreto-Lei n.º 109-E/2021 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Cria o Mecanismo Nacional Anticorrupção e 

estabelece o regime geral de prevenção da corrupção 

 

Decreto-Lei n.º 126/2021 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece o regime jurídico temporário aplicável à 

realização, através de videoconferência, de atos 

autênticos, termos de autenticação de documentos 

particulares e reconhecimentos 

 

Decreto-Lei n.º 126-C/2021 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova o regime transitório de execução orçamental 

 

Portaria n.º 283/2021 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Procede à primeira alteração da Portaria n.º 

174/2020, de 17 de julho, que define a medida 

Emprego Interior MAIS - Mobilidade Apoiada para Um 

Interior Sustentável 

https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/344-2021-176317406
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/344-2021-176317406
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/346-2021-176317408
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/346-2021-176317408
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/346-2021-176317408
https://www.dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/301-2021-175264434
https://www.dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/301-2021-175264434
https://www.dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/301-2021-175264434
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/169-2021-175780028
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/169-2021-175780028
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/200-2021-176907487
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/200-2021-176907487
https://www.dre.pt/dre/detalhe/lei/83-2021-175397114
https://www.dre.pt/dre/detalhe/lei/83-2021-175397114
https://www.dre.pt/dre/detalhe/lei/83-2021-175397114
https://www.dre.pt/dre/detalhe/lei/83-2021-175397114
https://www.dre.pt/dre/detalhe/lei/83-2021-175397114
https://www.dre.pt/dre/detalhe/lei/83-2021-175397114
https://www.dre.pt/dre/detalhe/lei/83-2021-175397114
https://www.dre.pt/dre/detalhe/lei/83-2021-175397114
https://www.dre.pt/dre/detalhe/lei/83-2021-175397114
https://www.dre.pt/dre/detalhe/lei/83-2021-175397114
https://www.dre.pt/dre/detalhe/lei/83-2021-175397114
https://www.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/489505/details/normal?l=1
https://www.dre.pt/dre/detalhe/lei/84-2021-175397115
https://www.dre.pt/dre/detalhe/lei/84-2021-175397115
https://www.dre.pt/dre/detalhe/lei/94-2021-176235804
https://www.dre.pt/dre/detalhe/lei/94-2021-176235804
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/98-2021-176907481
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/98-2021-176907481
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/99-2021-176907482
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/99-2021-176907482
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-presidente-republica/93-2021-175865929
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-presidente-republica/93-2021-175865929
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-presidente-republica/94-2021-175865930
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-presidente-republica/94-2021-175865930
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/109-e-2021-175659840
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/109-e-2021-175659840
https://www.dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/126-2021-176811775
https://www.dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/126-2021-176811775
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/126-c-2021-176907548
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/126-c-2021-176907548
https://www.dre.pt/dre/detalhe/portaria/283-2021-175397119
https://www.dre.pt/dre/detalhe/portaria/283-2021-175397119
https://www.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/138217581/details/normal?l=1
https://www.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/138217581/details/normal?l=1
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Portaria n.º 292/2021 

ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL, ADMINISTRA-

ÇÃO INTERNA, JUSTIÇA, CULTURA, TRABALHO, 

SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL, SAÚDE, 

AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA, AGRICULTURA E 

MAR 

Procede à terceira alteração da Portaria n.º 182/2018, 

de 22 de junho, que regula as condições de trabalho 

dos trabalhadores administrativos não abrangidos por 

regulamentação coletiva específica 

 

Portaria n.º 293/2021 

FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO INTERNA E 

MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRA-

ÇÃO PÚBLICA 

Alteração à Portaria n.º 145/2014, de 16 de julho, que 

fixa a estrutura da Secretaria-Geral do Ministério da 

Administração Interna e estabelece o número máximo 

de unidades orgânicas flexíveis, bem como as 

competências das respetivas unidades orgânicas 

nucleares 

 

Portaria n.º 294/2021 

FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 

SEGURANÇA SOCIAL 

Procede à atualização anual do valor do indexante 

dos apoios sociais (IAS) 

 

Portaria n.º 295/2021 

JUSTIÇA 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 

121/2021, de 9 de junho, que regulamenta o 

arquivo eletrónico de documentos lavrados por 

notário e de outros documentos arquivados nos 

cartórios, a certidão notarial permanente e a 

participação de atos por via eletrónica à Conserva-

tória dos Registos Centrais 

 

Portaria n.º 307/2021 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Determina a idade normal de acesso à pensão de 

velhice em 2023 

 

Portaria n.º 313/2021 

FINANÇAS E MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Determina os termos a que obedece a fixação da 

remuneração dos membros do conselho de adminis-

tração dos serviços municipalizados ou intermunicipa-

lizados 

 

Portaria n.º 325-C/2021 

FINANÇAS E MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Aprova o Regulamento do Curso de Formação 

Específico para Ingresso na Carreira Especial de 

Gestão e Inspeção Tributária e Aduaneira e na Carreira 

Especial de Inspeção e Auditoria Tributária e Aduanei-

ra da Autoridade Tributária e Aduaneira 

 

Portaria n.º 331-A/2021 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Procede à segunda alteração da Portaria n.º 206/2020, 

de 27 de agosto, que regula a medida Estágios 

ATIVAR.PT 

 

Declaração de Retificação n.º 15/2021/A 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Retifica o Decreto Legislativo Regional n.º 34/2021/A, 

de 24 de novembro, primeira alteração ao Decreto 

Legislativo Regional n.º 25/2016/A, de 22 de novembro, 

que aprova o Regime Jurídico dos Museus da Região 

Autónoma dos Açores 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 38/2021/A 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o 

ano de 2022 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 15/2021/M 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊNCIA 

DO GOVERNO 

Primeira alteração ao Decreto Regulamentar Regional 

n.º 2/2020/M, de 9 de janeiro, que aprova a estrutura 

orgânica da Secretaria Regional de Educação, Ciência 

e Tecnologia e do Gabinete do Secretário Regional 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2021/M 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊNCIA 

DO GOVERNO 

Procede à segunda alteração ao Decreto Regulamen-

tar Regional n.º 9/2021/M, de 27 de agosto, alterado 

pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 10/2021/M, de 

3 de novembro, que aprova a nova organização e 

funcionamento do XIII Governo Regional da Madeira e 

revoga o Decreto Regulamentar Regional n.º 8-A/2019/

M, de 19 de novembro, retificado pela Declaração de 

Retificação n.º 59/2019, de 5 de dezembro 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira n.º 40/2021/M 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Aprova o Orçamento da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma da Madeira para o ano 2022 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/292-2021-175780033
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115561641/details/normal?l=1
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/293-2021-175780034
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/293-2021-175780034
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/55021009/details/normal?l=1
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/294-2021-175780035
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/294-2021-175780035
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/295-2021-175780036
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/295-2021-175780036
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/164870237/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/164870237/details/normal?l=1
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/307-2021-176075693
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/307-2021-176075693
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/313-2021-176317414
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/313-2021-176317414
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/325-c-2021-176726832
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/325-c-2021-176726832
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/331-a-2021-176907549
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/331-a-2021-176907549
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/206-2020-141259624
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/15-2021-176147942
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/15-2021-176147942
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/174824638/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75784205/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75784205/details/normal?l=1
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/38-2021-176412614
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/38-2021-176412614
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/15-2021-176147943
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/15-2021-176147943
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/127899796/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/127899796/details/normal?l=1
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/16-2021-176147944
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/16-2021-176147944
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/170322931/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/170322931/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/173732862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/126318034/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/126318034/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/126904849/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/126904849/details/normal?l=1
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-madeira/40-2021-176714561
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-madeira/40-2021-176714561
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-madeira/40-2021-176714561
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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 

https://www.tndm.pt/pt/calendario/quem-espera/ 

Protocolo Lugar ao Sol – Agora com 2 noites de oferta 

 

- Pack 7+2 noites grátis de alojamento, 2 pessoas, por apenas 34,00€ pouco mais 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 3€/

noite em dezenas de hotéis em  Portugal e Espanha 

  

Saiba mais em : www.lugaraosol.pt/lp/protocolos/?e=STE 

  

Informações:  919 803 610 / info@lugaraosol.pt 
 

Teatro Nacional D. Maria II  

http://www.lugaraosol.pt/lp/protocolos/?e=STE
mailto:info@lugaraosol.pt

