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I N F O Q U A D R O S  

Se no conjunto do ano, a taxa de inflação se 

fixar, em média, em 4% em 2022 (prevista pelo 

Banco de Portugal), os trabalhadores da Adminis-

tração Pública vão perder 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.  

O ORÇAMENTO DO ESTADO 
PARA 2022 
Disposições Relativas à Administração 
Pública 

I – A perda do poder de compra dos trabalhadores 

públicos 

 

1 - Do Relatório do Orçamento do Estado para 2022 

e dos mapas anexos resulta que não está previsto 

qualquer aumento salarial no corrente ano, para 

além de 0,9% resultante do Decreto-Lei n.º 109-

A/2021, de 7 de dezembro. 

Após 12 anos de quase congelamento salarial, 

constata-se que o aumento salarial de 0,9% 

consagrado para 2022 é manifestamente 

insuficiente, visto que a taxa de inflação tem 

estado a acelerar.  

Em outubro de 2021,  período em que ficou 

decidido, unilateralmente, o aumento salarial da 

Administração Pública de 0,9% para 2022, a taxa de 

inflação prevista para 2021 era de 0,9%.  

No entanto, a taxa de inflação para 2021 veio a ser 

fixada em 1,3%.  

Só aqui registamos uma perda do poder de 

compra dos trabalhadores de 0,4%. 

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 (com exceção 

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

acumulada em Portugal foi de 12,9%.  

Assim, os trabalhadores públicos perderam nos 

últimos 12 anos cerca de 12% do poder de 

compra. 

Como se já não bastasse, esta situação foi 

agudizada com o aumento da taxa de inflação 

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 generalidade de 

produtos,  com destaque para os energéticos 

(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 8% em março (em torno de 4% em 

janeiro) atingindo bens essenciais que poderão levar 

ao aparecimento de novas bolsas de pobreza no país. 

Variação de preços de alguns produtos e serviços em Portugal (%) 

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
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devidos para suportar as despesas que realizam 

fora do seu local de trabalho e do seu domicilio 

necessário. 

 

c) Art. 20.º - Promoção da segurança e saúde 

no trabalho 

Consta dos sucessivos Orçamentos do Estado de 

2019. 

Existem já inúmeras normas, recomendações e 

iniciativas nesta área. Mais importante do que 

voltar a consagrar esta norma no Orçamento do 

Estado, é que a promoção da segurança e saúde 

no trabalho passe a ser uma efetiva realidade 

nos serviços públicos. 

 

d) Art. 21.º - Promoção da inovação e da 

digitalização na gestão pública 

Este artigo corresponde ao art. 27.º da Lei do 

Orçamento do Estado para 2021. 

No PRR, estão previstos um total de 2.460 

milhões de euros (entre 2021 e 2026) para a 

Transição Digital, dos quais 1.810 milhões de 

euros destinam-se à Administração Pública (soma 

das componentes de C17 a C20) da Tabela, 

representando cerca de 74% do total digital e 

quase 11% do Total do PRR.  

No âmbito da vertente digital da Administração 

Pública, foram assinados, a 25 de novembro de 

2021, os contratos para transformação digital 

e capacitação da Administração Pública (C19) 

entre a Agência para a Modernização 

Administrativa (AMA), a Direção-Geral do 

Emprego e Administração Pública (DGAEP) e o 

Instituto Nacional de Administração (INA) no 

valor de 325 milhões de euros a serem 

executados até 2026 (mais de metade do total 

previsto desta componente = 578 milhões de 

euros). 

O Governo pretende a redução da dívida pública 

e do défice à custa da desvalorização remunera-

tória das funções públicas, o que é um erro! 

 

II – Quanto ao articulado 

 

a) Art. 18.º - Remuneração na consolidação da 

mobilidade intercarreiras 

Consta dos sucessivos Orçamentos do Estado 

desde 2018.  

O previsto neste artigo protege os trabalhado-

res cuja remuneração é inferior à da segunda 

posição remuneratória das carreiras de técnico 

superior e inspeção.  

Para além desta situação importa que se assegure 

a manutenção da remuneração do trabalhador, 

cuja mobilidade intercarreiras ocorra entre 

carreiras do mesmo grau de complexidade 

funcional, mas em que na carreira de destino a 

segunda posição remuneratória seja inferior à 

auferida.   

 

b) Art. 19.º - Ajudas de custo, trabalho 

suplementar e trabalho noturno nas fundações 

públicas e nos estabelecimentos públicos 

Consta dos sucessivos Orçamento do Estado 

desde 2019. 

Entendemos que deverá ser alterado o Decreto-

Lei n.º 106/98, de 24 de abril, aplicável a todos 

os trabalhadores públicos, repondo-se os 

montantes de abono de ajudas de custo e de 

transporte pelas deslocações em serviço público 

que vigoravam em momento anterior à entrada 

em vigor do Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de 

dezembro. A não ser assim, os trabalhadores 

públicos continuam, quando deslocados do seu 

domicílio necessário por motivo de serviço 

público, a ter cortes nos abonos que lhe são 

Tabela – Transição digital do PRR (2021-2026), em milhões de euros 

TRANSIÇÃO DIGITAL

Componentes Medidas Montante

C16 Empresas 4.0 650

C17 Qualidade e Sustentabilidade Finanças Públicas 406

C18 Justiça Econ. e Ambiente Negócios 267

C19 Admin. Públ.: - Capacitação, Digitaliz. e Interoperabilidade 578

C20 Escola Digital 559

Sub-Total 2460

Total PRR Subvenções + Empréstimos 16644  

                 Fonte: PRR. 
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um nível de escolaridade mais elevado, visto que 

cerca de 25% dos trabalhadores da AP não tem 

o ensino secundário completo e outros 20% 

apenas terminaram o 12º ano.  

 O que se pretende é compatibilizar uma 

Administração Pública mais qualificada e 

produtiva … mas, é também preciso fazer 

corresponder estes objetivos com a melhoria 

salarial. 

 

e) Art. 22.º - Objetivos comuns de gestão dos 

serviços públicos 

Consta dos sucessivos Orçamentos de Estado de 

2019, à exceção da parte final do n.º2. Esta 

avaliação pelos cidadãos não poderá acontecer 

sem a disponibilização pelo Governo do número de 

recursos humanos necessários para prestar 

cabalmente as funções, o que conforme é do 

conhecimento de todos é, na grande maioria dos 

serviços, muito inferior ao necessário. 

 

f) Art. 23.º - Programa de estágios na 

Administração Pública 

Mais uma vez o recurso à precariedade, com a 

qual não concordarmos. 

 

g) Art. 25.º - Programas específicos de 

mobilidade e outros instrumentos de gestão 

Consta dos sucessivos Orçamentos do Estado 

desde 2017. 

Importa que se esclareça em que se traduz “a 

valorização dos seus profissionais nos termos 

definidos no decreto-lei de execução orçamen-

tal”, prevista no n.º5. 

 

h) Art. 26.º - Prémios de desempenho 

Consta dos sucessivos Orçamentos do Estado 

desde 2020. 

Este, parece ser um artigo que visa apenas 

garantir que os trabalhadores que já recebem 

incentivos aplicáveis à cobrança de dívida à 

segurança social (estipulando em sentido 

contrário ao n.º 3 do art. 5.º do Decreto-Lei n.º 

56/2019, de 26 e abril) ou resultantes de 

instrumentos de regulamentação coletiva de 

trabalho, podem acumular prémios de desempe-

nho.  Ainda a este propósito solicitamos que 

nos esclareçam quais os instrumentos de 

regulamentação aplicáveis a administração direta 

e indireta do Estado, que preveem a atribuição 

de prémios de desempenho. 

 

 A parcela mais importante é relativa ao 

investimento na reformulação do atendimento 

dos serviços públicos e consulares,  no valor 

total de 188 milhões de euros, permitindo que 

os 25 serviços públicos mais procurados pelo 

cidadão e empresas sejam desmaterializados 

e disponibilizados de forma coerente no 

portal único renovado,  no centro único de 

contacto e na rede de atendimento presencial e 

gerando poupanças significativas de tempo e 

custos.  

 Este investimento irá também financiar 20 

Lojas de Cidadão, 300 Espaços Cidadão e 10 

Espaços Cidadão Móveis até 2026,  tendo já 

sido publicados os primeiros avisos para 

financiamento de Lojas e Espaços Cidadão. 

 

Seguidamente:  

 A AMA irá gerir o investimento destinado a 

serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na 

interoperabilidade e utilização dos dados para 

um aumento de transparência e eficiência (em 

cerca de 65 milhões de euros) e as formações 

para as novas Lojas e Espaços Cidadão (1,3 

milhões de euros). 

 A DGAEP irá gerir um contrato de cerca de 37 

milhões de euros que irá permitir a realização 

de 1.500 estágios para técnicos superiores 

na Administração Pública e,  promover o 

teletrabalho, através da aquisição de 

equipamentos portáteis e instalação de 23 

espaços de coworking. 

 O INA assinou, no âmbito da capacitação, um 

contrato de financiamento no valor de 34 

milhões de euros que irá financiar um vasto 

programa de formação em competências 

digitais para trabalhadores e dirigentes 

públicos.  As 3 metas deste investimento 

são: - ter mais 100 mil trabalhadores 

formados no âmbito dos vários programas; - 

promover a participação de 1.500 

trabalhadores e dirigentes em cursos de 

formação superior e avançada; - garantir 

que 25.500 trabalhadores das administra-

ções central e local obtenham pelo menos 

mais um nível de escolaridade (através do 

Programa Qualifica AP), representando um 

financiamento de 17 milhões de euros, dos 

quais cerca de metade sejam trabalhadores da 

administração local.  

 O objetivo deste financiamento é dotar a 

Administração Pública mais qualificada e com 
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III – Em suma: 

 

A generalidade das normas consta já das 

anteriores Leis do Orçamento do Estado; 

Mas não traduzem qualquer resposta ao Caderno 

Reivindicativo que o STE apresentou ao 

Governo para 2022-2023; 

Ignoram matérias essenciais como remunerações, 

pensões, despenalização das reformas 

antecipadas, revisão de carreiras e SIADAP, 

entre outras; 

A proposta de Orçamento apresentada, ao não 

prever qualquer atualização salarial extraordi-

nária das remunerações como forma de conter 

a inflação, determina que seja feita a redução da 

dívida pública e do défice à custa da 

desvalorização remuneratória das funções 

públicas. O Governo teima em apostar nos 

baixos salários, em trabalhadores desmotivados 

e mal remunerados; 

O Governo continuará a promover o trabalho 

precário,  sob a forma de estágios para 

técnicos superiores na Administração Pública, em 

vez de contratar esses jovens para rejuvenescer 

a AP, voltando as costas à geração mais 

qualificada que o país alguma vez teve. 

Passada mais de uma década esperávamos do 

Governo uma atitude diferente:  

É urgente implementar medidas para mitigação 

do efeito gerado pelo crescimento da inflação, 

como seja a atualização do subsídio de refeição 

(isento de descontos) em 2022, até porque os 

preços dos alimentos têm vindo a subir 

significativamente, e, perante a continuação de 

uma elevada carga fiscal sobre o trabalho, seja o 

aumento de 7 para 9 os escalões do IRS previsto 

na Proposta de Lei para 2022 convertido numa 

nova tabela de retenção mensal do IRS ainda 

este ano, por forma a traduzir esta alteração 

anual, permitindo assim melhorar o rendimento 

líquido das famílias; 

É urgente investir no combate à fraude e à 

evasão fiscal,  como forma de conter a 

inflação; 

É urgente que os trabalhadores, aposentados e 

reformados recuperem o seu poder de compra; 

É, ainda, importante preservar o crescimento da 

economia portuguesa,  protegendo as famílias,  

mas também empresas, o que poderá ser 

conseguido por um défice orçamental em torno 

dos 2,5% do PIB,  em vez de 1 ,9% conforme 

prevê o Programa de Estabilidade para 2022. 

Visto na imprensa  
em  abril 

Empresas sob pressão para 

subir salários 

Inflação Situação não é igual em todos os sectores, 

mas para os que estão em fase de negociação 

salarial a inflação alta está já incorporada. 

In Expresso - Economia | 01/04/2022 

Só 20% das câmaras querem 

ficar já com a Ação Social 

In Jornal de Notícias | 01/04/2022 

 “Ciberrisco é encarado com 

realismo” pela administração pública 

In Jornal Económico (O) - Segurança Informática | 

01/04/2022 

Subida de salários na Função 

Pública não compensa inflação 

Maioria da verba se destina a garantir as promoções 

e progressões na carreira, ao aumento do salário 

mínimo nacional aos funcionários públicos e ao 

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=15458c78-c4d1-4383-9ffa-1aa123b10bf4&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b7b3cd4e-7e11-4e67-89aa-1f6a75745657&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=deff97a2-8bbe-48ec-abbc-7fb8eef6b844&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=deff97a2-8bbe-48ec-abbc-7fb8eef6b844&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
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reforço do número de efetivos no sector público. 

In Jornal Económico Online (O) | 01/04/2022 

Governo quer criar apoio às rendas 

para quem sofre quebra de rendimentos 

“O mundo mudou” mas o programa do Governo ficou 

90% igual. O impacto da crise provocada pela guerra 

na Ucrânia obrigou a reajustar metas, mas no 

documento entregue pelo Governo ontem não se 

assinalam mudanças substanciais em relação ao 

programa eleitoral com que o PS foi a votos em 

Janeiro. Entre as eleições e a apresentação do 

programa do Governo, “o mundo mudou”. 

In Público | 02/04/2022 

Os funcionários públicos... 

Por Nelson Pires, General Manager da Jaba 

Recordati. Há funcionários públicos fantásticos, 

profissionais dedicados e com um sentido de missão 

gigantesco que são muito mal pagos pelo empenho e 

profissionalismo que têm, conclusão a retirar do 

benchmark salarial com o sector privado. 

In MultiNews Online | 05/04/2022 

Economistas acusam executivo 

de ter ignorado efeitos da guerra 

Para os economistas contactados pelo i, o novo 

programa do Governo não apresenta qualquer 

novidade, garantindo que se trata de uma cópia do 

anterior documento, ignorando a guerra, o aumento 

da inflação, entre outros aspetos 

In Inevitável | 05/04/2022 

ADSE põe consultora a 

verificar regularizações exigidas a privados 

ADSE põe consultora a verificar regularizações 

exigidas a privados As regularizações são um ponto 

de fricção entre a ADSE e os grupos privados de 

saúde. 

In Público | 06/04/2022 

 “O OE não pode ser o alfa e 

o ómega da governação do país” - Entrevista a 

Rui Baleiras 

Economia Unidade Técnica de Apoio Orçamental. “O 

OE não pode ser o alfa e o ómega da governação do 

país”. Em Março, a Unidade Técnica de Apoio 

Orçamental (UTAO) apresentou um relatório em 

que propõe uma alteração radical do processo de 

discussão e aprovação dos Orçamentos do Estado no 

Parlamento. 

In Jornal de Notícias | 06/04/2022 

Direito a desligar está em vigor 

há quatro meses, mas o que mudou? 

Descanso dos que estão em teletrabalho só deve ser 

interrompido por motivos de força maior, mas lei 

ainda gera dúvidas e muitos não apresentam queixa 

por receio de represálias. 

In CNN Portugal Online | 07/04/2022 

Teletrabalho Acordos podem ser 

revistos por causa da energia 

Estado ainda não pagou despesas. 

In Expresso - Economia | 08/04/2022 

Costa resiste à pressão para 

aumentar salários 

O Governo apresenta um conjunto de medidas 

extraordinárias, assentes em quatro eixos, que 

incluem a redução do ISP equivalente à descida do 

IVA de combustíveis para 13%. 

In Jornal de Notícias | 08/04/2022 

https://jornaleconomico.pt/noticias/subida-de-salarios-na-funcao-publica-nao-compensa-inflacao-872209
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fe0c2680-bf8f-4948-bfc0-d3d0e028db62&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://multinews.sapo.pt/opiniao/os-funcionarios-publicos/
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=588712c8-bc30-428d-8d43-3a4761f6413c&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2b9cee8b-7fe8-494d-b048-33b18368e747&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=95e3b1ba-2e95-4aaf-bbd6-afcd15a52515&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://cnnportugal.iol.pt/lei/advogados/direito-a-desligar-esta-em-vigor-ha-quatro-meses-mas-o-que-mudou/20220407/624c0b130cf21847f0b57aea
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9a0a1525-83be-4932-a162-b87fe48a18dd&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=481db1c7-6e87-4fb5-af6c-fbbe4d5b8310&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
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Governo tem de baixar 

impostos para evitar travão no consumo - 

Entrevista a Duarte Gomes Pereira 

se mantiver a inflação que estamos a verificar e, em 

consequência, o aumento das taxas de juro, 

certamente que vamos verificar [um travão no 

consumo]. 

In Jornal Económico (O) | 08/04/2022 

Novo líder na UGT 

 Próximo líder da UGT deseja “evitar sempre o 

confronto” Mário Mourão sucede a Carlos Silva e 

quer “desanuviar a tensão” com o PM. “Sou um não-

alinhado”, diz Mário Mourão, o dirigente dos 

bancários do Norte que a partir do próximo dia 24 

será o homem forte da UGT 

In Expresso | 08/04/2022 

Poucas soluções para velhos 

problemas 

Poucas soluções para velhos problemas. Quatro 

sectores onde falta pessoal e em que o Estado é o 

garante dos serviços e o que diz o programa de 

Governo.  A saúde é um dos sectores de governa-

ção que tem estado em foco nos dois últimos anos e 

assim deve continuar com constante falta de 

profissionais 

In Expresso | 08/04/2022 

"Estamos a olhar para o 

Titanic" 

In Inevitável | 08/04/2022 

Governo não reúne com Função 

Pública antes de entregar Orçamento 

O Governo vai entregar o Orçamento no Parlamento, 

sem ter apresentado as suas propostas aos 

sindicatos da Administração Pública, como vinha 

fazendo nos últimos anos. 

In Jornal Económico Online (O) | 12/04/2022 

Função Pública apresenta 

caderno reivindicativo 

In Inevitável | 13/04/2022 

Sindicatos avisam que é um 

orçamento de austeridade 

Os sindicatos da administração pública estão 

insatisfeitos com a proposta do Orçamento do 

Estado. 

In Porto Canal - Noite Informativa | 14/04/2022 

O Sindicato dos Quadros 

Técnicos do Estado afeto à UGT ouviu o 

ministro; diz que não aumentar os salários é um erro 

e uma surpresa. 

In RTP1 - Jornal da Tarde | 14/04/2022 

Função Pública exige aumento dos 

salários 

In Correio da Manhã | 15/04/2022 

OE. «A única preocupação do 

Governo é reduzir o défice e a dívida» 

In Inevitável | 19/04/2022 

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=174a5756-cb8a-4d16-8659-2e6ea3ad19c6&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=161a60ae-be8f-4c86-8354-f523311ead30&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bc74e96b-c486-4d15-b2d1-1f38c96513b8&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=74e92e18-a331-4000-95da-e562cd199229&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://jornaleconomico.pt/noticias/governo-nao-reune-com-funcao-publica-antes-de-entregar-orcamento-877707
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=756c9937-3899-4b5d-ac85-20ea69f72906&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cb0c07d3-adfe-4831-815f-c975201a672b&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=935bc562-ed29-4013-8bc1-345fef4994d2&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a063b8e2-270b-4bb9-8edf-3037bf6e998b&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=00b127f2-f36c-4d4b-8eff-c19733386b83&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
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Descentralização aguarda há dois 

anos portaria para regular financiamento 

In Jornal de Notícias | 19/04/2022 

STE diz que governo não terá 

margem para maiores subidas de salários 

Sindicato saiu de reunião com ministra Mariana 

Vieira da Silva sem qualquer calendário para 

negociações pendentes da última legislatura. 

In Dinheiro Vivo Online | 20/04/2022 

Em atualização Governo não cede na 

atualização de salários da Função Pública para 

"conter inflação", diz o STE 

Mariana Espírito Santo 11:48 O Governo parece 

manter a intenção de avançar apenas com a 

atualização de 0,9% dos salários dos funcionários 

públicos, não existindo calendarização para as 

negociações. 

In ECO - Economia Online | 20/04/2022 

Governo mantém atualização salarial 

de 0,9% na Função Pública, diz o STE 

O Governo manteve hoje, na primeira reunião como 

os sindicatos da administração pública, a atualização 

salarial de 0,9% decidida pelo anterior executivo, 

apesar da subida da inflação, disse o Sindicato dos 

Quadros Técnicos do Estado (STE) 

In Notícias ao Minuto Online | 20/04/2022 

Governo reúne com sindicatos da 

função pública 

A presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do 

Estado disse esta manhã que o Governo tem margem 

para aumentar mais os salários. 

In RTP1 - Bom Dia Portugal | 20/04/2022 

Negociações - Salários da Função 

Pública pode subir menos do que a inflação em 

2023 

In Diário de Notícias | 21/04/2022 

Salários da função pública podem 

subir abaixo da inflação em 2023 

Governo mantém compromisso com atualização 

anual, mas diz que subida vai depender da 

"natureza" da inflação, de efeitos de medidas 

tomadas e da situação do país. 

In Dinheiro Vivo Online | 21/04/2022 

Novo Banco dá prémio de 1,6 milhões 

a gestores 

LUCROS: Resultados positivos de 185 milhões com 

pedido de dinheiro público de 209 milhões. 

PAGAMENTOS: Lone Star diz que só paga bónus de 

1,6 milhões depois de finalizada a reestruturação. 

Pelo segundo ano consecutivo atone Star, dona do 

Novo Banco, decidiu atribuir prémios à gestão 

liderada por António Ramalho 

In Correio da Manhã | 22/04/2022 

CGD Serviços do Estado já estão 

na sede do banco público 

Já há sinalização de serviços do Estado na sede da 

CGD. 

In Expresso - Economia | 22/04/2022 

Progressões mais rápidas no Estado 

sem data prevista 

Textos Cátia Mateus e Sónia M. 

In Expresso - Economia | 22/04/2022 

IGF recebeu mais de 1.900 

candidaturas para 16 vagas de inspetores 

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ceb6fa3f-a699-4b47-96e2-48ee4a1c7adf&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.dinheirovivo.pt/economia/ste-diz-que-governo-nao-tera-margem-para-maiores-subidas-de-salarios-14784227.html
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=F3D84211-A1F6-4E13-B19F-C96B19FFBDCF
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=55975955-8E3F-4E07-B514-5295F2FC6AA3
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=58038fc9-97d2-4270-b4aa-bd9d2789d0dc&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2ee8a6d3-8acb-4810-b5e1-7a8858f67278&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.dinheirovivo.pt/economia/nacional/salarios-da-funcao-publica-podem-subir-abaixo-da-inflacao-em-2023--14786504.html
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ed746924-1479-42d5-b441-d1c69b3e213a&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2446ca92-9817-461a-ad95-3d4e526a8232&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=13e49c27-cab8-49e5-9c96-dfbc1d562d38&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
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Do total de candidaturas foram selecionadas 1.400, 

das quais 1.100 de pessoas sem vínculo de emprego 

público, situação que não ocorria há mais de 20 

anos. 

In ECO - Economia Online | 26/04/2022 

 IGF detetou irregularidades em 

1.806 milhões dos 19.000 mil milhões de euros 

públicos auditados em 2021 

O valor auditado e/ou certificado pela IGF- 

Autoridade de Auditoria em 2021 foi referido à 

Lusa pelo inspetor-Geral de Finanças, António 

Ferreira dos Santos, numa entrevista por escrito à 

Lusa, e traduz uma subida de cerca de 2,6 mil 

milhões de euros face a 2020 

In Jornal Económico Online (O) | 26/04/2022 

 Estado "tem de dar o 

exemplo" nos salários - Entrevista a Mário 

Mourão 

In Negócios | 26/04/2022 

Engano de 120 milhões de euros 

com salários da Função Pública 

Governo entrega documento com correções, entre 

as quais a massa salarial para os trabalhadores do 

Estado. Fernando Medina foi ontem à Comissão de 

Orçamento e Finanças defender a proposta do 

Orçamento do Estado para 2022, num contexto de 

perda de poder de compra apesar cio apoio aos mais 

desfavorecidos. 

In Correio da Manhã | 27/04/2022 

Inflação engorda receitas do 

Estado, mas ameaça contas em 2023 

OE2022. Para este ano, o Conselho das Finanças 

receia mais ajudas à TAP, mais transferências para 

o NB ou mais indemnizações do Estado a privados 

envolvidos em PPP, entre outros riscos. 

In Diário de Notícias | 28/04/2022 

Inflação ajuda contas públicas 

agora, mas em 2023 deve ser destrutiva 

Relativamente a este ano, o Conselho das Finanças 

receia mais ajudas à TAP, mais transferências para 

o Novo Banco ou mais indemnizações do Estado a 

privados nas PPP, entre outros perigos. 

In Dinheiro Vivo Online | 28/04/2022 

CFP. Riscos de transferências para 

novobanco e TAP são ameaças 

Para o Conselho das Finanças Públicas, o apoio à TAP 

pode vir a ser superior ao previsto, principalmente 

se o aumento do preço dos combustíveis persistir. 

In Inevitável | 28/04/2022 

Tabelas de retenção ainda com 

margem para ajustes 

In Negócios | 28/04/2022 

Autarcas recusam novos “presentes 

envenenados” 

Sem mais verbas não há transferência de compe-

tências na saúde e ação social, ameaçam Autarcas 

recusam novos “presentes envenenados” Os 

autarcas do PSD vão rejeitar competências nas 

áreas da saúde e ação social até o Governo reavaliar 

as verbas do Fundo de Financiamento da Descentra-

lização, fixado em €832,45 milhões, consideradas 

“totalmente irrealistas” para fazer face às 

despesas da passagem de equipamentos do Estado 

central para a alçada municipal 

In Expresso | 29/04/2022 

6970 funcionários públicos em 

teletrabalho 

Estado Nenhum funcionário identificado em teletraba-

lho solicitou reembolso de despesas, diz o Governo. 

In Expresso - Economia | 29/04/2022 

https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=043D231A-64D3-4A58-8885-255A67F2351D
https://jornaleconomico.pt/noticias/igf-detetou-irregularidades-em-1-806-milhoes-dos-19-000-milhoes-de-euros-publicos-auditados-em-2021-883525
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=71f364a8-f1be-4ed7-99e4-450b85f6a955&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=929de587-e523-4fd8-83fa-207038e8256f&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=48d2e4fd-096d-4cb8-853c-5d7bb0e751c1&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.dinheirovivo.pt/economia/inflacao-ajuda-contas-publicas-agora-mas-em-2023-deve-ser-destrutiva-14805455.html
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=81970489-bbbe-4bf7-a358-f137dea692de&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=68dd1285-eb5d-4f6d-b514-10adac80d119&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4dfa8317-76e8-41af-9d88-75a4344e7642&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=731b725f-7d2c-45bb-a892-c4fa0aae4a5b&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
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LEGISLAÇÃO - ABRIL 2022 
do artigo 45.º do Decreto Regulamentar n.º 1/2022, 

de 10 de janeiro, até ao dia 30 de abril de 2022 

Decreto Legislativo Regional n.º 8/2022/A 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Estrutura orgânica da Secretaria-Geral da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 17/2022/A 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Prorrogação do prazo para apresentação do 

Relatório da Comissão Eventual para o Aprofunda-

mento da Autonomia 

Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2022/A 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESI-

DÊNCIA DO GOVERNO 

Aprova a nova orgânica do XIII Governo Regional 

Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2022/M 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Segunda alteração ao Decreto Regulamentar 

Regional n.º 37/2020/M, de 3 de junho, que aprovou 

a estrutura orgânica da Direção Regional de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Decreto-Lei n.º 30-A/2022 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova medidas excecionais que visam assegurar a 

simplificação dos procedimentos de produção de 

energia a partir de fontes renováveis 

Lei n.º 10-B/2022 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Altera a Lei de Enquadramento Orçamental 

Portaria n.º 136/2022 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Procede à quinta alteração à Portaria n.º 128/2009, 

de 30 de janeiro, que regula as medidas «Contrato 

emprego-inserção» e «Contrato emprego-inserção» 

Portaria n.º 136-A/2022 

PLANEAMENTO E AMBIENTE E AÇÃO 

CLIMÁTICA 

Aprova o regulamento do sistema de incentivos 

proveniente da dotação do Plano de Recuperação e 

Resiliência afeta ao investimento «TC-C13-i03 - 

Eficiência energética em edifícios de serviços» 

Portaria n.º 139/2022 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Procede à prorrogação do prazo previsto do n.º 2 

 

INFORMAÇÃO RÁPIDA AOS SÓCIOS 
 

 

ATUALIZE: 

 
 

 
 
 
 

 

Utilize o formulário do STE em  www.ste.pt  

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar/1-2022-177363476
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/8-2022-181886181
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-acores/17-2022-182137198
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-acores/17-2022-182137198
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/6-2022-182727778
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/4-2022-182291600
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/37-2020-135056059
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/37-2020-135056059
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/30-a-2022-182213906
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/10-b-2022-182727790
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/136-2022-181532140
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/128-2009-601747
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/136-a-2022-181807468
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/139-2022-182356323
http://www.ste.pt/


Página 11 

 
I N F O Q U A D R O S  

Esta aldeia banhada pelo rio Tua pertence ao concelho de Mirandela. Abreiro já foi vila e sede de 
concelho entre 1225 e o início do século XIX. No centro da aldeia poderá encontrar o pelourinho, bem 
conservado, que remonta ao séc. XVI, o cruzeiro do séc. XVIII, bem como a igreja matriz. Terra de 

interesse arqueológico, como comprova a calçada medieval que aproxima a localidade à antiga ponte de 
Abreiro. 

Se quiser fugir do rebuliço citadino, aceite o convite do projeto Olea e desfrute de um passeio pelos 
olivais, apanhe azeitona e veja como se faz o azeite no lagar de azeite biológico. 

Se tiver tempo e gostar de pesca poderá praticar esta atividade no rio Tua, mas se não for o suficiente 

para si e, for amante da caça, também, por aqui, encontra uma reserva de caça. 

A cerca de 2 km fica a estação de Abreiro, linha do Tua (atualmente, em funcionamento apenas entre as 
estações do Cachão e Carvalhais).  

https://www.aldeiasdeportugal.pt/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Abreiro 

ABREIRO 

   

   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concelho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1225
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://www.aldeiasdeportugal.pt/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abreiro
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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 

 

Diretora 

Rosa Sousa 

CULTURA E LAZER  

PROTOCOLOS 

Fonte: http://www.museudearteantiga.pt/exposicoes/frei-juan-ricci 

Os associados poderão usufruir de 10% de 

desconto para as férias dos seus sócios nos nossos 

hotéis em todo o mundo (exceto hotéis em Cuba, 

Asia Gardens Hotel & Thai Spa, (um Royal 

Hideaway Hotel), Formentor Villas Hotel e no Novo 

Resort Residence Luxury Apartments by Barceló). 

As reservas apenas devem ser efetuadas 

através do site Barcelo.com, utilizando o código de desconto que deverá solicitar ao 

STE. 

Consulte o Protocolo na nossa página:  

Protocolos STE | Sindicato de Quadros Técnicos e Dirigentes da Função Pública 

Nota: O desconto poderá atingir os 20% se se registarem no site Mybarcelo.  

http://www.museudearteantiga.pt/exposicoes/frei-juan-ricci
https://www.ste.pt/sindicato/protocolos-ste/

