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Se no conjunto do ano, a taxa de inflação se fixar, 
em média, em 4% em 2022 (prevista pelo Banco de  
 
 
 

Portugal), a generalidade dos trabalhadores da AP 
vai perder cerca de 3% do poder de compra só este 
ano, enfraquecendo a situação financeira de muitas 
famílias, se não houver qualquer aumento intercalar 
dos salários ao longo do ano.  
Apesar de alguma recuperação nos últimos anos, a 
remuneração bruta média anual da função pública 
era de quase 34 mil euros em 2021 (consideram-se 
todos os grupos profissionais, como médicos, 
magistraturas, militares, forças de segurança, 
técnicos superiores, assistentes técnicos, etc), 
tendo aumentado apenas 369€ em termos nominais 
face a 2010 (+1,1%) e, a preços de 2010, represen-
tou uma quebra homóloga real 3.273€ (-9,7%) na 

última década. Esta evolução diz muito sobre a 
evolução dos salários da AP nos últimos 10 anos, 

sobretudo do sector que possui 
elevadas qualificações, altos níveis 
de escolaridade e enormes 
responsabilidades no desempenho 
das suas tarefas profissionais. Mais 
de metade dos trabalhadores da AP 
possuía o grau académico de ensino 

superior em finais de 2020 (peso de 54,3%) 
comparado com 32,4% do total da população ativa.  

Aliás, a remuneração bruta média anual da AP 
desacelerou para 0,9% em termos nominais em 
2021 (muito abaixo da variação de 3,8% que 

QUEBRA DO PODER DE COMPRA DOS  
TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A- QUEBRA DO PODER DE COMPRA EM PELO 
MENOS CERCA DE 3% EM 2022 
 
Após 12 anos de quase congelamento salarial dos 
técnicos superiores da AP e de um grande número 
de assistentes técnicos, constata-se que o aumento 
salarial de 0,9% consagrado para 2022 é manifesta-
mente insuficiente, visto que a taxa de inflação tem 

estado a crescer, especialmente nos últimos meses. 
Se em outubro de 2021, período em que ficou 
decidido o aumento salarial da AP de 0,9% para 
2022, a taxa de inflação prevista era de 0,9%, 
muito abaixo da atual (4%).  
De facto, a taxa de inflação (IPC) em Portugal 

aumentou para 5,3% em termos homólogos em 
março de 2022 (o valor mais elevado desde junho de 
1994). A subida dos preços estendeu-se à generali-
dade de produtos, com destaque para os energéti-
cos (sobretudo combustíveis, os quais atingiram uma 
variação homóloga de 34% no 1º trimestre). 
Também, a generalidade dos produtos alimentares 
sofreu uma elevada aceleração, tendo  
duplicado entre janeiro e março deste ano, em que o 
preço do pão aumentou para cerca de 8% em março 
(em torno de 4% em janeiro), atingindo bens 
essenciais que poderão levar ao aparecimento de 
novas bolsas de pobreza no país. 

O aumento salarial de 0,9% consagrado para 
2022 é manifestamente insuficiente. 

A generalidade dos produtos alimentares so-
freu uma elevada aceleração, tendo duplicado 
entre janeiro e março deste ano. 

Se a taxa de inflação subir, em média, para 4% em 2022 
(prevista pelo Banco de Portugal), a generalidade dos traba-
lhadores da AP vai perder cerca de 3% do poder de compra só 
este ano. 

A remuneração bruta média anual da função pú-
blica era de quase 34 mil euros em 2021, tendo 
aumentado apenas 369€ em termos nominais fa-
ce a 2010 (+1,1%) e, a preços de 2010, represen-
tou uma quebra homóloga real 3.273€ (-9,7%) na 
última década. 

                                             

Jan Fev Mar

Produtos energéticos -1,8 -5,0 7,3 12,2 15,0 19,8

Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas 0,3 2,1 0,7 3,7 4,7 7,2

                Pão e cereais 0,8 0,9 0,3 4,2 6,2 8,4

Habit., água, eletricidade, gás e outros combustíveis 0,3 0,1 1,6 4,5 5,1 5,4

                Eletricidade -4,2 -1,7 0,7 5,6 5,6 5,3

                Gás -0,2 -3,3 1,5 11,6 15,7 16,9

                Combustíveis líquidos 2,5 -12,1 16,6 28,2 30,1 44,9

Transportes 1,1 -2,1 4,4 6,2 8,5 11,0

Restaurantes e hotéis 1,0 1,7 -0,8 3,6 5,2 6,6

Total 0,3 0,0 1,3 3,3 4,2 5,3

202120202019Classes e Produtos
2022

Variação de preços de alguns produtos e serviços em Portugal (%)  
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atualização só cobriu cerca de 148 mil trabalhado-
res, detentores de rendimentos mais baixos; o 
acréscimo significativo do número de funcionários 
em resposta à pandemia de COVID-19 (sobretudo 
nas áreas da saúde e educação) e a subida da 
inflação para 1,3%.   

representou para o total da economia) e diminuiu 
0,3% em termos reais (invertendo o crescimento 
registado entre 2016 e 2020).  
A quebra real da remuneração bruta refletiu a 
inexistência de qualquer aumento salarial para a 
generalidade dos funcionários públicos, dado que a 

Tal como nos últimos anos, com exceção de 2020, a 
despesa com o pessoal da AP prevista para 2022 
deve continuar a aumentar a um ritmo mais baixo do 
que o crescimento do PIB nominal e por isso, deve 

baixar para 11,4% do PIB (11,8% do PIB em 2021) 
demonstrando a continuação da contenção salarial 
dos funcionários públicos face à evolução da 
economia.  

Remuneração Bruta Média Anual da Função Pública  
(Em euros) 

 
                                      Nota: Cálculos baseados nos dados do INE. 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

reais nominais

Remuneração Bruta Média Anual da Função Pública  
(Taxa de variação nominal e real) 

 

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

nominais -0,2% -5,3% -11,9% 11,1% -2,5% -0,2% 1,9% 1,6% 2,7% 3,2% 1,2% 0,9%

reais -1,6% -8,6% -14,3% 10,8% -2,3% -0,7% 1,3% 0,2% 1,7% 2,9% 1,2% -0,3%

-15%

-11%

-7%

-3%

1%

5%

9%

13%

                                             Despesa com o Pessoal da Administração Pública  
(Em % do PIB) 

 

Nota: O aumento de 1,2 p.p. registado em 2020 (12% 
do PIB) deveu-se sobretudo à quebra do PIB nominal 
durante a pandemia de COVID-19 (-6,7%). * Valor 
previsto no Programa de Estabilidade, março de 2022.  
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homólogos nominais; enquanto o acréscimo das 
remunerações do sector público foi de 4%, 
regressando à tendência do passado. 

Assim, em 2021, tanto o crescimento do PIB 
nominal como a totalidade das remunerações do 
trabalho tiveram um aumento 5,6% em termos 

Remunerações do trabalho em Portugal  
(Variação homóloga nominal) 

 
                                             * Valor previsto no Programa de Estabilidade, março de 2022.  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*

Total da economia 3,6% 6,0% 6,4% 6,0% 0,5% 5,6% 4,5%

Privado 3,8% 7,3% 7,6% 6,2% -0,3% 6,1% 4,7%

Público 2,9% 2,3% 3,0% 5,1% 3,4% 4,0% 3,9%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

9,0%

As novas medidas para 2022: atualização 
salarial da AP (0,9%); o aumento do salário 
mínimo (705€/mês) e outras medidas de 
revalorização remuneratória e de reforço do 
pessoal perfazem um aumento de despesa 
bruta em 310 milhões de euros, isto é, +185 
milhões de euros em termos líquidos, 
descontando a receita inerente.  

A despesa pública com o pessoal vai aumentar 
para 25 852 milhões de euros em 2022, de 
acordo com o Programa de Estabilidade, 
representando um acréscimo de 970 milhões de 
euros face a 2021 e reflete, sobretudo, o 
impacto dos encargos assumidos antes de 
2022, em resultado essencialmente das 
progressões e promoções. 

Despesa com o Pessoal da AP e Impacto líquido das Medidas em 2022 

 

Em milhões de €

Despesa Receita Líquido

1. Progressões

   dos quais:

        Professores e outras carreiras especiais 51

        Progressões e promoções 251

2. Contratações em curso 75

3. Hospital de V. F. Xira 12

4. Aumento de Assistentes Operacionais 22

5. Outras despesas 58

I - Total de medidas de anos anteriores 469 196 272

6. Atualização das remuner. trabal. AP (0,9%) 225

7. Aumento da Remuneração Mínima Mensal Garantida 85

II - Total de medidas de 2022 310 125 185

TOTAL GERAL (I + II) 779 321 457

II - Impacto líquido das medidas a implementar em 2022

2022

I - Impacto líquido das medidas de anos anteriores a 2022

B – DISCREPÂNCIA DA DESPESA PÚBLICA 
COM O PESSOAL PARA 2022 ENTRE O 
PROGRAMA DE ESTABILIDADE E O 
RELATÓRIO DO OE-2022  
 
A despesa com o pessoal da AP prevista para 

2022 vai aumentar para 25 782 milhões de 
euros (24882 milhões de euros em 2021 ) de 
acordo com o OE-2022 (divulgado a 13 de abril 
de 2022) representando menos 70 milhões de 
euros face ao valor que consta no Programa 
de Estabilidade (divulgado em finais de 
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março) colocando a taxa de variação homóloga 
de 3,6% face a 2021,  em vez de 3,9% 
presente no PE, demonstrando uma desacelera-
ção desta despesa, já que esta aumentou 4% 
em 2021. Qual é a razão desta discrepância 
num espaço de tempo tão curto entre estes 
dois documentos, ambos do MF?  

 
De facto, de acordo com os Quadros 3.2. e 
3.3. do Relatório do OE-2022 (Abr 2022), a 
denominação do ponto 7. do quadro abaixo 
referido (Despesa com o Pessoal da AP e 
Impacto líquido das Medidas em 2022) alterou
-se e passou a representar apenas o impacto 
do aumento do salário mínimo na despesa com 
o pessoal (de 85 milhões de euros) 
substituindo a denominação existente 
no PE “Outras medidas de revaloriza-
ção remuneratória e de reforço de 
pessoal”. 
 
Será que a diferença dos 70 milhões de euros 
terá a ver com isso? 
 
Nesta perspetiva, será que não vai haver 
reforço do pessoal da AP em 2022 perante a 
escassez de funcionários públicos em 
certos serviços, tais como na saúde e na 
educação, com a falta de professores 
existente nos estabelecimentos de ensino 
associado, em parte, ao elevado número de 
novas aposentações? 
 
Qual é a perspetiva do emprego público para 
2022?  
 

C – IMPACTO DA SUBIDA DA INFLAÇÃO 
NAS CONTAS PÚBLICAS (RECEITA 
FISCAL)  
 
Sabe-se que uma das consequências da subida 
da taxa de inflação de forma expressiva para 
2022, revista em alta no OE-2022 para 3,7% 
(IPC), em média, para este ano (sendo de 4% 
para o IHPC) consiste no aumento da receita 
fiscal,  por via dos impostos indiretos,  visto 
que as taxas fiscais incidem sobre preços mais 

elevados dos produtos.  
 
Assim, para além do efeito do crescimento 
económico do país (previsto ser de 4,9% em 
volume), o efeito de subida dos preços permite 
obter-se em 2022 um crescimento nominal do 
PIB de 7,5% (5,6% em 2021).  
Também, prevê-se que a receita fiscal terá um 
forte crescimento em 2022, previsto ser de 
6,6% (7,2% em 2021) em que a receita 
proveniente dos impostos indiretos aumente 
para 6,8% em termos homólogos (1 0, 6% em 

2021), em parte, devido ao efeito de preços. 
 
Este facto novo, criado com a subida da taxa 
de inflação, permite, de certa forma, aliviar o 
desequilíbrio existente da situação das 
finanças públicas. Nesta perspetiva, é um 
argumento que vem reforçar a possibilidade 
de o Executivo conceder um alívio fiscal, 

através do IRS, aos trabalhadores sem 
agravar o saldo orçamental.  
 
Nesta matéria, é de notar que o aumento da 
receita fiscal proveniente dos impostos 
diretos (onde se encontra o IRS) parece ser 
excessivo, quando está previsto um acréscimo 
cerca de 1.200 milhões de euros em 2022 
face a 2021, quase 3 vezes mais do que em 
2021, correspondendo a uma variação homóloga 
de 6,2% (2,2% em 2021). 
 
Afinal, o Governo poderia ter atualizado os 
salários dos seus trabalhadores, todavia, 
recusou-se a fazê-lo, justificando-se que 
entraríamos numa espiral inflacionista. 

Será que não vai haver reforço do pessoal 
da AP em 2022, perante a escassez de tra-
balhadores da Administração Pública em 
certos serviços? 

O impacto do aumento do salário mínimo na 
despesa com o pessoal (de 85 milhões de 
euros) foi substituído pela denominação exis-
tente no PE “Outras medidas de revalori-
zação remuneratória e de reforço de pes-
soal”. 

O aumento da receita fiscal proveniente dos 
impostos diretos (onde se encontra o IRS) 
parece ser excessivo. 

A receita fiscal terá um forte crescimento em 2022, 
previsto ser de 6,6% (7,2% em 2021). 
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Visto na imprensa  
em  março 

 Orçamento do Estado - Conheça as 
4 medidas prioritárias para o OE escolhidas 
por 10 advogados fiscalistas 

In Advocatus | 01/03/2022 

 

 Criado o Laboratório Experimental 
para aproximar Administração Pública das 
empresas e das pessoas 

In Correio dos Açores | 03/03/2022 

 

 Situação atual da ADSE 

A ADSE é um subsistema de saúde dos trabalha-
dores e aposentados da Função Pública diferente 
de um seguro privado de saúde. 

In Jornal Tornado Online | 03/03/2022 

 

 PRR está a financiar despesa 
corrente do SNS 

In Vida Económica | 04/03/2022 

 

 Segurança Social recalcula 47 mil 
pensões por causa do IRS 

Cerca de 47 mil pensões serão recalculadas face 
à atualização feita pelo Governo às tabelas de 
retenção na fonte para salvaguardar os rendimen-
tos líquidos. 

In ECO - Economia Online | 07/03/2022 

 

 Regime livre da ADSE: Como 
funciona e o que precisa para pedir reembolso 

O pedido de reembolso, com todos os documentos 
necessários, deve ser submetido online (ADSE 

Direta) ou entregue nos serviços da ADSE no 
prazo de seis meses, a contar da data da 
realização do ato ou cuidado de saúde 

In Notícias ao Minuto Online | 06/03/2022 

 

 Funcionários há 12 anos repetem 
concurso em abril 

In Jornal de Notícias | 05/03/2022 

 

 400 candidatos nutricionistas 
para 9 vagas 

In Correio da Manhã | 06/03/2022 

 

 Reunião urgente. Governo chama 
concertação social com crise da Ucrânia sobre 
a mesa 

In Diário de Notícias | 07/03/2022 

 

 47 mil reformados têm retroativos 
a janeiro 

In Correio da Manhã | 08/03/2022 

 

 Função Pública quer aumentos 
retroativos 

In Correio da Manhã | 08/03/2022 

 

 Pensões pagas com retroativos por 

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=647c330b-f695-462b-8617-d38d7989a3d7&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=18c26437-85a4-4696-9400-f82e1c6d46be&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.jornaltornado.pt/situacao-actual-da-adse/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=26c28113-b4ba-48d0-bfb8-8b55ed178b69&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=DFBD514B-FC1A-4306-ABE4-1DCB1C6966A2
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=711C84AD-C36A-4F2F-B744-EFA609D4F42A
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9405dbc7-1865-48b7-aa79-94b6f0bbd604&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c6084a28-507b-4d7b-b402-8824bd8695b1&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d94e38a0-953e-49af-8192-92a9e10ee96c&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=29c2d9a2-cf64-4e3a-94a4-08583ac4cfd5&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3127f579-cc8b-4f89-9fd5-60e92570bc9b&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
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causa do IRS. Saiba quanto vai receber 

Segurança Social paga pensões esta terça-feira 
aplicando já as novas tabelas de retenção na 
fonte de IRS. 

In ECO - Economia Online | 08/03/2022 

 

 Mais qualificadas, mas ganham 
menos e são mais precárias: o retrato das 
mulheres no emprego em Portugal 

No final do mês, feitas as contas, as mulheres 
recebiam menos 17,2% que os homens segundo 
dados de 2019. 

In Expresso Online | 08/03/2022 

 

 Administração Pública investiu 
717 milhões de euros no setor tecnológico em 
2021 

Fornecimento de computadores portáteis e 
outros equipamentos a estudantes e professores 
foi o destino da maior parte do investimento 
público tecnológico em 2021. Metade do valor do 
investimento público nas TIC em 2021 aconteceu 
entre os meses de julho e setembro e teve como 
destino a aquisição de computadores portáteis e 
outros equipamentos para alunos e professores, 
encomendados pela Secretaria-Geral do Ministé-
rio da Educação e da Ciência 

In Exame Informática Online | 09/03/2022 

 

Governo não quer adiar descentrali-
zação na Educação e na Saúde, apesar da 
fraca adesão 

Os municípios têm de assumir até ao final do mês 
as competências nas áreas da Saúde e da 
Educação e, apesar da fraca adesão, o Governo 
diz ao ECO que não está previsto um novo 
adiamento desse prazo. 

In ECO - Economia Online | 10/03/2022 

 Salário médio em Portugal tem 
crescido "pouco" e "aproxima-se" do salário 
mínimo? 

O que está em causa? Sem indicar qualquer fonte 
de informação, um "post" no Facebook destaca a 
seguinte alegação, em letras garrafais: "Salário 

médio cresce pouco e aproxima do mínimo". 

In Polígrafo Online | 10/03/2022 

 

 Tribunal de Contas arrasa 

In Diabo (O) | 11/03/2022 

 Encher o depósito custa quase 
10% do salário médio de um português 

In Jornal de Notícias | 14/03/2022 

 

 Economistas cortam projeções 
para este trimestre. PIB pode crescer só 
metade do esperado 

Projeções de 15 economistas consultados pela 
Bloomberg apontam para que Portugal termine 
2022 com uma taxa de crescimento de 5%, ao 
invés dos 5,3% previstos. 

In Negócios Online | 14/03/2022 

 

 Aposta no SNS: 48 personalida-
des pedem medidas ao futuro Governo 

Aposta no SNS: 48 personalidades pedem 
medidas ao futuro Governo Cipriano Justo, 
Aranda da Silva, Marisa Matias e Helena Roseta 
entre os subscritores do documento com dez 
medidas Ana Maia O mote é: “Como garantir o 
futuro do SNS 

In Público | 14/03/2022 

 

 Administração Pública Portuguesa 
investiu 717,46 milhões de euros no sector 
tecnológico 

Número de leituras desta notícia: 48 A Administra-
ção Pública Portuguesa investiu 717, 46 milhões de 
euros no sector tecnológico no ano de 2021. 

In Security Magazine Online | 15/03/2022 

 

 Administração Pública vai ter 
formação em protocolo 

In Correio dos Açores | 16/03/2022 

https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=92601104-37D2-4787-80FA-036D26B32373
https://expresso.pt/economia/mais-qualificadas-mas-ganham-menos-e-sao-mais-precarias-o-retrato-das-mulheres-no-emprego-em-portugal/
https://visao.sapo.pt/exameinformatica/noticias-ei/mercados/2022-03-09-administracao-publica-investiu-717-milhoes-no-setor-tecnologico/
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=68BF8E9F-AB3C-4ECE-A71A-2D40E4FFEEAB
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/salario-medio-em-portugal-tem-crescido-pouco-e-aproxima-se-do-salario-minimo
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=143f5f04-eede-4b19-a020-75cb94f56b9b&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aafbe930-b840-432d-a845-2948144779de&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/conjuntura/detalhe/economistas-cortam-projecoes-para-este-trimestre-pib-pode-crescer-so-metade-do-esperado
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=94a80c68-b9bb-479d-81c1-d36f88b85880&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.securitymagazine.pt/2022/03/14/administracao-publica-portuguesa-investiu-71746-milhoes-de-euros-no-sector-tecnologico/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=890a38a8-380e-4007-907f-abdae9cedf67&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
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 Município rejeita competências na 
saúde 

A proposta de transferência de competências 
para as autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais, no domínio da Saúde, recebeu por 
parte do executivo municipal de Viseu o voto 
contra 

In Diário de Viseu | 18/03/2022 

 

 UTAO propõe revolucionar 
negociações do Orçamento 

In Expresso - Economia | 18/03/2022 

 

Combate à desigualdade salarial 
de género 

In Diabo (O) | 18/03/2022 

 

 Dilemas da contratação 

A abordagem ao reequilíbrio financeiro dos 
contratos públicos e à própria lógica da revisão 
de preços ganhou novo fôlego na atualidade. 

In Jornal de Notícias Online | 21/03/2022 

 

 Portal Mais Transparência revela 
investimentos mais atrasados e adiantados no 
Portugal 2020 

"É um passo decisivo para uma efetiva avaliação 
dos resultados dos projetos apoiados pelos 
fundos europeus", diz o ministro do Planeamento, 
Nelson de Souza. 

In Expresso Online | 21/03/2022 

 

 "Espero que famílias e empresas 
tenham acomodado a subida dos juros" - 
Entrevista a Vítor Bento 

Presidente da Associação Portuguesa de Bancos 
avisa que quanto mais cedo a inflação for travada, 
menos duras serão as medidas para a conter. 

In Negócios | 21/03/2022 

 

 Famílias, empresas e Estado com 
mais dívidas 

O endividamento do setor não financeiro 
(administrações públicas, empresas e particula-
res) aumentou em janeiro 3200 milhões de euros 
em relação ao mês anterior, para 771 300 milhões 
de euros, segundo divulgou ontem o Banco de 
Portugal (BdP) 

In Jornal de Notícias | 22/03/2022 

 

 Tribunal de Contas deteta irregula-
ridades no apoio das autarquias às associações 
de bombeiros 

Verbas dos municípios para associações de 
bombeiros sem "mecanismos de acompanhamen-
to". 

In Correio da Manhã Online | 23/03/2022 

 

 Tribunal de Contas recomenda 
reorganização de bombeiros para mais coesão 
territorial 

"Adicionalmente, [o Governo] deverá promover a 
otimização de recursos entre corpos de bombei-
ros", defende o Tribunal de Contas. 

In ECO - Economia Online | 23/03/2022 

 

"Não podemos ter o Conselho de 
Ministros a fechar o OE a 48 ou 72 horas do 
prazo" 

Governo deve fixar uma data-limite com relativa 
antecedência face à entrega na Assembleia da 
República para concluir o documento, defende a 
UTAO. 

In Dinheiro Vivo Online | 23/03/2022 

 

 A profissionalização da administra-
ção pública 

Objectivos claros, pessoas adequadas para os 
cargos, e uma cultura de prestação de contas. 

In ECO - Economia Online | 23/03/2022 

 

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=30a23207-2374-485d-b79f-de5b9b643164&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ca27079e-db12-4311-b133-0aee379ffee2&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=099482e0-1c42-4373-8bec-c9df87a93ce9&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.jn.pt/opiniao/eduardo-vitor-rodrigues/dilemas-da-contratacao--14698902.html
https://expresso.pt/economia/2022-03-21-Portal-Mais-Transparencia-revela-investimentos-mais-atrasados-e-adiantados-no-Portugal-2020-9ff7d4b3
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=52aa8e43-7a2f-4c2a-8699-a52473f8aa52&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0a41b954-2dd4-4428-a2e3-81f1f04967d9&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/tribunal-de-contas-deteta-irregularidades-no-apoio-das-autarquias-as-associacoes-de-bombeiros
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=A16CCA91-80CC-49F0-8BC8-16909EB105D2
https://www.dinheirovivo.pt/economia/nacional/nao-podemos-ter-o-conselho-de-ministros-a-fechar-o-oe-a-48-ou-72-horas-do-prazo-14705506.html
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=56D928DF-C990-483E-971C-426860FC30A5
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 Subidas de salário mínimo 
"esmagam" e "desvalorizam" ordenados 

In Açoriano Oriental | 24/03/2022 

 

Os 7 desafios de Fernando Medina 
à frente das Finanças 

Fernando Medina será o próximo ministro das 
Finanças, sucedendo a João Leão. 

In ECO - Economia Online | 24/03/2022 

 

 Finanças travam políticas para 
defender contas, alerta UTAO 

In Jornal de Notícias | 24/03/2022 

 

 Inteligência Artificial no Estado 

Inteligência Artificial no Estado Luís Nunes A 
aplicação de inteligência artificial (IA) na 
melhoria da tomada de decisões na administração 
e nas políticas públicas é um tema de crescente 
importância. 

In Expresso | 25/03/2022 

 

O arranque de Costa III: ajudas 
diretas a empresas, crédito fiscal estendido. 
Função pública sem aumento extra 

Governo feito, é preciso acertar o Orçamento do 
Estado. 

In Expresso Online | 25/03/2022 

 

  "Estado não tem recursos e atira 
para as autarquias. Vamos ser tarefeiros" - 
entrevista a Rui Moreira 

In Jornal de Notícias | 25/03/2022 

 

 UTAO quer revolucionar discus-
são do Orçamento 

In Diabo (O) | 25/03/2022 

 

 Estado demorou mais de três anos 
a contratar psicólogos e nutricionistas 

In Jornal de Notícias | 29/03/2022 

 

 Cerca de 8 milhões de euros do 
PRR para a modernização e digitalização da 
Administração Pública Regional 

In Correio dos Açores | 30/03/2022 

 

Função Pública ainda não recebeu 
despesas do teletrabalho 

In Jornal de Notícias | 30/03/2022 

 

Há margem para aumentos na 
Função Pública em 2023? Eis a resposta de 
Leão 

O gabinete do ministro das Finanças diz que o 
Programa de Estabilidade, "para 2023, assume 
uma taxa de crescimento das despesas com 
pessoal de 3,7% e existem diferentes formas de 
concretizar este aumento" 

In Notícias ao Minuto Online | 30/03/2022 

 

Os quatro grandes desafios do 
novo governo de Costa na Economia e nas 
Finanças 

Bancos a braços com níveis elevados de malpara-
do. 

In Dinheiro Vivo Online | 30/03/2022 

 

 Médicos de família alertam tutela: "Se 
querem fazer as coisas bem-feitas, ouçam 
quem está no terreno" 

In Diário de Notícias | 30/03/2022 

 

 Centros de saúde adiam consultas e 
tratamentos por falta de luvas 

In Correio da Manhã | 31/03/2022 

 

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9dc9c183-ef91-49ce-9c7e-d26cd61ba37e&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=8D0645A8-9946-4407-8285-86F587F740AC
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a7df9c06-9a1d-4fef-87e5-760dde61d54a&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8c7a6bf0-88c4-4566-91ec-856e3cddfd8b&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://expresso.pt/politica/2022-03-24-O-arranque-de-Costa-III-ajudas-diretas-a-empresas-credito-fiscal-estendido.-Funcao-publica-sem-aumento-extra-8a06af45
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=453b05e3-1860-4a24-8628-e64847857d8c&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c8de7c05-6cee-4ac8-9879-99f9dabc21ce&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f8e1fe74-2d9f-44c2-abed-6cad19f6f818&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b600e932-6347-4bed-86bc-762993699537&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=92ffe4f1-7674-44ba-a874-2fedff98ab72&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=89C4FDAB-C4DD-45FE-AB69-A5B1D87818D1
https://www.dinheirovivo.pt/economia/economia-e-financas-os-quatro-grandes-desafios-do-novo-governo-de-costa-14725678.html
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=48e931db-74a9-4ea0-9d4b-97aab00f0894&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=049765e5-745a-4751-8367-0da378be3e1d&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
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LEGISLAÇÃO - MARÇO 2022 
promoção da reutilização e reciclagem 

Resolução da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores n.º 9/2022/A 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Conta de gerência da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores referente ao 

ano de 2020 

 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores n.º 10/2022/A 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Promoção de melhorias nos Programas 

ESTAGIAR 

 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2022/

A 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - 

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO 

Execução do Orçamento da Região Autónoma 

dos Açores para 2022 

 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 6/2022/A 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Cria o Instituto da Vinha e do Vinho dos 

Açores, IPRA 

 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 5/2022/M 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Aprova o valor da retribuição mínima mensal 

garantida para vigorar na Região Autónoma da 

Madeira 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 

3/2022 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Constituição de uma comissão eventual de 

verificação de poderes dos Deputados 

eleitos 

 

 

Portaria n.º 106/2022 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGU-

RANÇA SOCIAL 

Procede à primeira alteração da Portaria n.º 

38/2022, de 17 de janeiro, que regula a 

medida Compromisso Emprego Sustentável 

 

 

Portaria n.º 107/2022 

MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 

231/2019, de 23 de julho, modificando as 

regras do Programa de Capacitação Avançada 

para Trabalhadores em Funções Públicas - 

Formação Inicial (CAT-FI) 

 

 

Portaria n.º 132/2022 

EDUCAÇÃO E TRABALHO, SOLIDARIEDA-

DE E SEGURANÇA SOCIAL 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 

61/2022, de 31 de janeiro, que regula o 

reconhecimento, a validação e a certificação 

de competências, no âmbito do Programa 

Qualifica 

 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 5/2022/A 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Estabelece medidas para a redução do 

consumo de produtos de utilização única e a 

https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-acores/9-2022-180122113
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-acores/9-2022-180122113
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-acores/10-2022-180196456
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-acores/10-2022-180196456
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-acores/10-2022-180196456
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/5-2022-180310525
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/5-2022-180310525
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/5-2022-180310525
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/6-2022-180830502
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/6-2022-180830502
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/5-2022-180602168
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/5-2022-180602168
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/3-2022-181424608
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/3-2022-181424608
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/106-2022-179899186
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/106-2022-179899186
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/38-2022-177634370
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/38-2022-177634370
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/107-2022-180122111
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/107-2022-180122111
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/231-2019-123407857
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/231-2019-123407857
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/132-2022-181368696
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/132-2022-181368696
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/61-2022-178394355
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/61-2022-178394355
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/5-2022-179993087
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/5-2022-179993087
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1- 1923. Primeira exibição pública de um filme sonoro, no Rialto Theather de Nova Iorque.  

2- 1668. Casamento de D. Pedro, príncipe regente, com D. Maria Francisca de Saboia, antiga rainha de 

Portugal, pelo seu casamento com D. Afonso VI, de quem tinha conseguido o divórcio. 

3-1976. Promulgada a Constituição Portuguesa de 1976. 

4 - 1819. Nascimento no Rio de Janeiro de D. Maria II, filha de D. Pedro IV e da Imperatriz Maria 

Leopoldina. 

5 - 1821. A Inquisição é abolida em Portugal. 

6 - 1971. Morte o compositor russo Igor Stravinsky. 

7 - 1893. Nascimento José de Almada Negreiros, em S. Tomé e Príncipe. 

8 - 1605. Nascimento do futuro rei de Portugal e Espanha Filipe III, 4.º em Espanha 

9 - 1626. Morte do filósofo inglês Francis Bacon. 

10 - 1924. Nasce o poeta português Sebastião da Gama. 

11 - 1357. Nasce em Lisboa o futuro D. João I, filho bastardo de D. Pedro I e de D. Teresa Lourenço, 
senhora nobre de origem galega. 

12 - 1961. A URSS lança o primeiro homem no espaço, o tenente Yuri Gagarin. 

13 - 1743. Nascimento de Thomas Jefferson, na colónia britânica da Virgínia, na América. 

14 - 1931. Proclamação em Espanha da 2.ª República. 

15 - 1452. Nascimento de Leonardo da Vinci, em Florença. 

16 -1889.Nascimento de Charlie Chaplin, em Londres. Ficará conhecido sobretudo devido à personagem que 

interpretou no cinema: Charlot. 

17 -  1969. Começo da Crise Académica de 1969, com greve às aulas e boicote aos exames de junho, 

provocada pela prisão pela PIDE de Alberto Martins, presidente da Direcção-Geral da Associação 

Académica de Coimbra, por pretender usar a palavra na cerimónia de inauguração do novo Edifício das 

Matemáticas da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, presidida pelo Presidente da 

República, Américo Tomaz. O ministro da Educação Nacional, José Hermano Saraiva, encerrará 

temporariamente a Universidade. 

18 - 1842. Nascimento de Antero de Quental, em Ponta Delgada 

19 - 1911. As universidades de Coimbra, Lisboa e Porto passam a gozar de autonomia económica e científica. 

20 - 1709. Bartolomeu de Gusmão ensaia, no Terreiro do Paço em Lisboa, o seu aeróstato. 

21 - 1960. Brasília substitui o Rio de Janeiro como capital do Brasil. 

22 - 1500. Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. 

23 - 1616. William Shakespeare morre em Stratford, em Inglaterra. 

24 - 1701. Filipe V de Bourbon, rei de Espanha, de acordo com o testamento de Carlos II, o último rei 

Habsburgo espanhol, faz a sua entrada em Madrid. 

25 - 1775. Nascimento de D. Carlota Joaquina de Bourbon, filha primogénita dos futuros reis de Espanha 

Carlos IV e Maria Luísa, rainha de Portugal pelo seu casamento com o à data infante D. João, rei de 

Portugal em 1816, devido à morte em 1788 do seu irmão mais velho, o príncipe do Brasil D. José. 

26 - 1860. Morte do duque da Terceira, marechal do Exército, político liberal. Tinha nascido em 1792. 

27 -  1521. Fernão de Magalhães, navegador português ao serviço da Espanha, morre na ilha de Mactan, 
durante a primeira viagem de circum-navegação da Terra. 

28 - 1854. Nascimento do pintor português José Malhoa. 

29 - 1870. Inauguração no Rossio, em Lisboa, da estátua de D. Pedro IV. 

30 -1845. Nascimento de Oliveira Martins. Historiador autodidata, socialista, defensor mais tarde da 

instauração de um regime autoritário, será um dos membros da «Geração de 70» do século XIX. 
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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 - 9:00-20:00 

Sec. Regional do Porto 

R. Fernandes Tomás, 424, 

5.º andar - Sala 12 

 4000-210 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 

Ed. 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 
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