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Mulheres à beira-mar 
 
 

Confundido os seus cabelos com os cabelos 
do vento, têm o corpo feliz de ser tão seu e 

tão denso em plena liberdade. 
 

Lançam os braços pela praia fora e a brancura 
dos seus pulsos penetra nas espumas. 

 
Passam aves de asas agudas e a curva dos seus 

olhos prolonga o interminável rastro no céu branco. 
 

Com a boca colada ao horizonte aspiram longamente  
a virgindade de um mundo que nasceu. 

 
O extremo dos seus dedos toca o cimo de 

delícia e vertigem onde o ar acaba e começa. 
 

E aos seus ombros cola-se uma alga,  
feliz de ser tão verde. 

 
 

Fonte: Sophia de Mello Breyner Andresen 

Joaquim Sorolla– Caminhada na Praia– Museu Sorolla, Madrid 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEoQFjAH&url=http%3A%2F%2Fpurl.pt%2F19841%2F1%2F&ei=Qg9OVerVGYnlUfDjgLAB&usg=AFQjCNErKJrAZVhIL2yWoJWM2zVI8N2NOg&sig2=m7AyXLoqPFeIlyNAhZCKCQ&bvm=bv.92885102,d.d24
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As Mulheres em Portugal  

Educação, Formação e Trabalho 

 

Do Relatório «Education at a Glance 2021» da 
OCDE divulgado a 16 de Setembro de 2021, 
retiramos que as mulheres portuguesas têm mais 
dificuldade em arranjar emprego e chegam a 
ganhar 78% do salário 
dos homens, em 
empregos com as 
mesmas qualificações. 
As raparigas são mais 
focadas nos estudos do 
que os rapazes, pelo que obtêm melhores classifica-
ções e, chegam em maioria ao ensino universitário, 
mas quando chegam ao ponto de arranjarem 
trabalho as portas fecham-se. As mulheres mais 

jovens têm menos hipóteses de serem contratadas 
em comparação com os homens da mesma idade e 
agrava-se quando os níveis de escolaridade são mais 
baixos. Em 2020, somente 65% das mulheres entre 

os 25 e os 34 anos e, 
com escolaridade 
inferior ao 12.º ano, 
estavam empregadas 
em comparação com 
80% dos homens com 

as mesmas qualificações. A diferença do género 
neste grupo etário em Portugal é menor do que a 
média nos países da OCDE, em que a relação é de 
43% de mulheres para 69% dos homens. 

 

As raparigas são mais focadas nos estudos, obtêm 
melhores classificações, mas quando chegam ao  

ponto de arranjarem trabalho as portas fecham-se 

Ano 2020 

Idade 
(anos) 

Jovens empregadas(os) 
(Portugal) 

25-34 Mulheres Homens 

  65% 80% 

 
Todavia, as mulheres superam os homens na 
formação académica, os homens destacam-se mais 
no que diz respeito à formação, mas nem tanto 
assim. A participação dos homens é de 48% contra 
45 % das mulheres. As justificações apontadas 
para o impedimento dos trabalhadores em 
participar na Formação/Educação são as relaciona-

das com assuntos familiares. Os impedimentos 
familiares são apontados por 23% de homens e por 
40% de mulheres, o que não nos parece oferecer 
grandes dúvidas. As mulheres são ainda, maioritari-
amente, as que cuidam dos filhos, dos pais ou de 
outros familiares. Nas profissões consideradas 
masculinas, como é o caso nas das Ciência, Tecnolo-

https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/
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novos estudantes de engenharia, indústria e 
construção e 20% dos novos alunos de tecnologias 
da informação e comunicação eram mulheres. 

gia, Engenharia e Matemática, Tecnologias de 
Informação e Comunicação, as mulheres estão ainda 
sub-representadas. Não obstante as mulheres, em 
Portugal, têm vindo a conquistar terreno. 
As mulheres portuguesas representam 29% dos 
novos alunos de programas de engenharia, indústria 
e construção e 17% dos novos estudantes de 
tecnologias de informação e comunicação. Estes 
valores estão mais próximos dos apurados nos 
restantes países da OCDE, em que contam 26% dos 

Para que se dê a mudança é necessário alterar 
também as mentalidades e, aqui, os pais têm um 
papel fundamental, pois são eles os primeiros 
modelos. Se uma filha quiser optar por uma 
profissão 
menos 
convencional 
deveria ser 
apoiada 
nessa sua 
escolha. As 
oportunidades entre as filhas e os filhos deveriam 
ser iguais. Numa sociedade, numa escola, numa 
profissão, numa empresa onde exista a igualdade 
de oportunidades, independentemente do sexo, é 
mais produtiva e criativa. As pessoas são diferen-
tes e é essa diversidade que as complementa e 
enriquece. 
Hoje, as crianças lidam com o mundo da tecnologia 
de uma forma muito natural. Para que estes jovens, 
optem por uma 
profissão ligada as 
novas tecnologias da 
informação e comuni-
cação há que valorizar 
e credibilizar a 
profissão e acima de tudo desmistificar a ideia que 
um programador, por exemplo, é uma personagem 
um tanto ou quanto estranha, de cabelos desgre-
nhados, de barba por fazer, enfiada numa cave 
escura de onde não sai e ninguém entra, que se 
alimenta de coisas pouco saudáveis e que passa o 
tempo a tentar entrar nas Bases de Dados e 
roubar ficheiros secretos às grandes potências. 
Esta profissão é tão válida como ser arquiteto, 

músico, economista, gestor, professor, tanto para 
o homem como para a mulher. 
As tecnologias de comunicação e informação 
tiveram e continuam a ter grande importância 

durante a 
pandemia. Alguns 
estudos apontam 
que as empresas 
ligadas às 
tecnologias foram 
as que mais 

cresceram durante a pandemia. Os trabalhadores 
passaram a teletrabalho obrigatório, desde que as 
funções o permitissem e viram a sua vida, de um 
dia para o outro, virada do avesso. As creches, os 
infantários e as escolas fecharam e os pais tiveram 
de se adaptar, executando as suas tarefas do 
posto de trabalho recorrendo ao teletrabalho que 
acumularam com a educação e acompanhamento 
escolar dos filhos através de videoconferência.  

Neste 
contexto, a 
mulher saiu 
mais sobre-
carregada, 
porque hoje, o 

seu papel na família é, ainda, preponderante no 
acompanhamento das crianças e dos mais velhos, 
sendo as mais penalizadas pelo absentismo no 
trabalho por prestarem cuidados familiares. 
As mulheres saíram ainda prejudicadas pela perda 
do trabalho, muito dele informal. São elas as 
principais prestadoras de serviços domésticos que, 
perante a pandemia, deixaram de o prestar. Foram 
as mulheres, também, que mais estiveram na linha 

as mulheres superam os homens na formação 
académica, os homens destacam-se mais no 

que diz respeito à formação 

Curso 
Portugal  

Outros países 
da OCDE 

Mulheres 
Engenharia, indústria e 
construção  

29% 26% 

TIC 17% 20% 

 

  
As oportunidades entre as filhas e os filhos deveriam ser 
iguais. Numa sociedade, numa escola, numa profissão, numa  

empresa onde exista a igualdade de oportunidades, independen-
temente do sexo, é mais produtiva e criativa 

 

Para que estes jovens, optem por uma profissão ligada às 
novas tecnologias da informação e comunicação há que  

valorizar e credibilizar a profissão 
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da frente durante esta crise pandémica, por serem 
maioritárias nas áreas da saúde e dos cuidados nos 
lares, residências e 
instituições de 
solidariedade social. 
Uma coisa sabemos, o 
teletrabalho vai 
passar a ser mais uma  
modalidade de 
trabalho.  
As empresas 
perceberam que podem diminuir custos com o 
trabalho, quer pela diminuição das rendas a pagar, 
diminuindo o tamanho das instalações, quer pela 
diminuição do valor das comunicações, da água, da 
luz,…. 
Ainda assim, o 
teletrabalho 
como foi 
praticado 
durante a 
pandemia não 
pode ser esse o 
modelo. Sabemos que ninguém, nem nos seus 
maiores pesadelos, pensava na existência da 
pandemia e os seus efeitos devastadores, tanto 
para os Estados, como para as empresas, para 
trabalhadores e para as suas famílias. Os custos 

foram e estão a ser enormes, fossem eles sociais 
ou económicos.  

Resta-nos ainda saber 
e, só o tempo nos dirá, 
se a pandemia 
despertou os homens 
para o cuidado dos 
seus filhos e das 
tarefas domésticas ou 
se se virá agravar 
ainda mais a carga das 

mulheres, para conciliarem a vida profissional com 
a familiar. Ou se o teletrabalho terá ainda criado 
maior invisibilidade da mulher no mundo do 
trabalho. 
Por último, ainda de referir que o fosso salarial 

entre homens e mulheres tem vindo a 
agravar-se nos países da União Europeia. 
De acordo com os dados publicados pelo 
Eurostat a desigualdade salarial entre 
homens e mulheres agravou-se, passando 
de 10,9% para 11,4% em 2020. As maiores 
diferenças observadas foram na Letónia 

(22,3%), na Estónia (21,1%), na Áustria (18,9%) e 
na Alemanha (18,3%). 
No outro extremo da escala, as diferenças foram 
menores no Luxemburgo (0,7%), na Roménia 
(2,4%), na Eslovénia (3,1%) e na Itália (4,2%). 

  
As mulheres saíram ainda prejudicadas pela perda 

do trabalho, muito dele informal. Foram, também, as 
que mais estiveram na linha da frente durante esta 
crise pandémica, por serem maioritárias nas áreas 

da saúde 

  
O teletrabalho como foi praticado  
durante a pandemia não pode ser  

esse o modelo 
  

Desigualdade salarial entre homens  
e mulheres 

na União Europeia 

Fonte: Eurostat. Consulta a 30.3.2022 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220307-2
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Medidas do OE2022 acenadas na 
campanha 
In Diário de Notícias | 01/02/2022 
 

+16.000 Número de funcionários públicos 

que se reformaram em 2021 ultrapassou os 16 
mil. É o segundo número mais elevado dos últimos 
cinco anos 
Número de funcionários públicos que se reformaram 
em 2021 ultrapassou os 16 mil. 
In Human Resources Portugal Online | 01/02/2022 
 

Mais técnicos colocados no Estado 
In Jornal de Notícias | 01/02/2022 
 

 UGT e patrões querem que lei laboral 
volte à concentração social 
In Negócios | 01/02/2022 
 

 Tutela da Função Pública regressa 
às Finanças 
In Correio da Manhã | 03/02/2022 
 

Revisão dos escalões do IRS avança 
este ano 
A criação de dois novos escalões vai ser incluída no 
novo Orçamento do Estado, que será apresentado 
em março. 
In Correio da Manhã Online | 04/02/2022 
 

 Presidente da República promulga 

diploma do Governo sobre prazo de descentrali-
zação para municípios 
Presidente da República promulga diploma do 
Governo sobre prazo de descentralização para 
municípios Sociedade 04/02/2022 23:05 O 
Presidente da República promulgou hoje a prorroga-
ção do prazo para transferência de competências no 
domínio da acção social, invocando a "vontade de 
muitos municípios" e falando em "imprevisibilidade 
de manter o ritmo inicialmente previsto na 
descentralização" 
In Alvorada Online | 05/02/2022 
 

 O que esperar do próximo Governo? 
João César das Neves, João Ferreira do Amaral, 
António Bagão Félix e Eugénio Rosa dizem ao 
Nascer do SOL o que esperam do próximo Governo 
em termos económicos. 
In Nascer do Sol Online | 06/02/2022 
 

O próximo Governo e os trabalhos 
de Hércules 
O próximo Governo e os trabalhos de Hércules De 
acordo com a mitologia grega, Herácles (mais 
conhecido em português por Hércules), num ataque 
de alucinações provocado pela deusa Hera, terá 
assassinado a sua mulher, Mégara e os seus filhos 
In Público | 07/02/2022 
 

 Retroativos do IRS prometidos por 
Costa só chegam ao bolso dos portugueses em 
2023 
António Costa prometeu a baixa de IRS com 
retroativos a partir de janeiro. 
In ECO - Economia Online | 07/02/2022 
 

Visto na imprensa  
em  fevereiro 

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e0bf387f-5c3e-4b2d-9c4b-a6a9816d9fd2&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://hrportugal.sapo.pt/numero-de-funcionarios-publicos-que-se-reformaram-em-2021-ultrapassou-os-16-mil-e-o-segundo-numero-mais-elevado-dos-ultimos-cinco-anos/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=37a8fe65-4e2e-434f-84c2-07e273b26e6c&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=649f9ff0-5c47-4236-8b9f-46288f964fb3&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f7ef6372-8bfd-4fdb-a80c-8b22db6b7ad7&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/20220204-0148-revisao-dos-escaloes-do-irs-avanca-este-ano
https://www.alvorada.pt/index.php/sociedade/5618-presidente-da-republica-promulga-diploma-do-governo-sobre-prazo-de-descentralizacao-para-municipios
https://sol.sapo.pt/artigo/761474/o-que-esperar-do-proximo-governo-
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=28e4d567-e9c9-48a6-a61c-ed7a51a7690a&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=434AE637-105C-4A2F-9A42-8FEB29F587DF
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 Estado - objetivos até 2024 
In Correio da Manhã | 08/02/2022 
 

 Governo quer pré-acordos para 
despesas em teletrabalho 
In Negócios | 10/02/2022 
 

 Função Pública: Governo defende pré
-acordos para dividir despesas em teletrabalho 
Nos casos em que há mais de uma pessoa em 
teletrabalho, a análise será "casuística". 
In Negócios Online | 09/02/2022 
 

Entrevista a Mário Centeno - ""É 
imperdoável " se não fizermos tudo para baixar a 
dívida" 
O rosto máximo da supervisão financeira em 
Portugal aponta o caminho ao próximo Governo e 
defende a redução do endividamento para 116% do 
PIB já em 2023. 
In Negócios | 10/02/2022 
 

 A elevada tributação fiscal que tem 
“alimentado” os governos 
In Vida Económica | 11/02/2022 
 

 Trabalho Remuneração média mais 
perto do salário mínimo 
In Diário de Notícias | 11/02/2022 
 

Salários aumentaram o ano passado. 
Mas a subida foi "absorvida" pela inflação 
O salário médio subiu no final do ano passado para 
1507 euros mas em termos reais, tendo como 
referência a variação do Índice de Preços do 
Consumidor, as remunerações médias total e regular 
por trabalhador diminuíram 0,5% e 0,1%, respecti-
vamente, e a remuneração base manteve-se 

inalterada, avançou a TSF Salários aumentaram o 
ano passado 
In Human Resources Portugal Online | 11/02/2022 
 

Descentralização: “Os autarcas não 
querem avançar para o desconhecido”, diz Luísa 
Salgueiro, presidente da Associação Nacional de 
Municípios.  
O processo arrancou há cinco anos  . Grande parte 
das verbas previstas para as autarquias ainda não 
saiu do Estado central Cinco anos depois do 
arranque da descentralização, são baixas as taxas 
de aceitação de competências na saúde e na 
educação, as áreas mais pesadas, e, por isso, a 
administração central continua a gerir a maior parte 
do bolo Não é um retrato completo, mas os números 
ajudam a traçar um ponto de situação de um 
processo que teve o primeiro impulso concreto faz 
esta semana cinco anos, quando o Conselho de 
Ministros aprovou, a 16 de Fevereiro de 2017, uma 
proposta de lei que estabelecia o quadro de 
transferência de competências 
In Público | 14/02/2022 
 

 Pensionistas, trabalhadores da função 
pública e do sector privado vão sofrer importante 
redução do poder de compra em 2022 
EUGÉNIO ROSA ECONOMISTA 
EDR2@NETCABO. 
In Atlântico Expresso | 14/02/2022 
 

 INE anuncia que custo do trabalho 
aumentou 2,5% em 2021 
In Açoriano Oriental | 15/02/2022 
 

 Custos salariais aumentaram 2,5% em 
2021, revela INE 
Custos salariais aumentaram 2,5% em 2021, revela 
INE De acordo com os dados divulgados pelo 
Instituto Nacional de Estatística (INE), o Índice de 
Custo do Trabalho (ICT) aumentou 2,4% no 4. 
In Diário dos Açores | 15/02/2022 
 

 Aposentações no Estado continuam a 
subir com saída de 13 mil em 2021 
Saídas foram sobretudo nas áreas da educação e 
saúde. 
In Dinheiro Vivo Online | 15/02/2022 

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7a7a91a1-30b4-4308-acf2-1661948409cd&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=25342e22-38e4-4d4f-bd70-740b489b0d07&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/funcao-publica/detalhe/funcao-publica-governo-defende-pre-acordos-para-dividir-despesas-em-teletrabalho
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=046202fe-d201-4d40-b407-67c94e77ec57&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=17d2195c-d756-4900-b615-2e5dabbdce87&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5c4d4e02-a89c-422a-9802-e350917a4f3e&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://hrportugal.sapo.pt/salarios-aumentaram-o-ano-passado-mas-a-subida-foi-absorvida-pela-inflacao/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0664a967-6b05-4e9d-8635-9cf376567d39&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=de08fbf9-3f96-4ecc-86bf-44cfbfab0193&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dbb4d292-32af-432c-a5ed-aef21f5bef94&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9bbbcbd5-efd5-4ba9-a59f-0219c5a2acb6&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.dinheirovivo.pt/economia/aposentacoes-no-estado-continuam-a-subir-com-saida-de-13-mil-em-2021-14589202.html
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 Governo quer acordo de rendimentos e 
competitividade fechado até julho 
O novo Executivo dará prioridade a fechar o acordo 
de médio prazo para a melhoria dos rendimentos 
dos trabalhadores e da competitividade até julho. 
In ECO - Economia Online | 15/02/2022 
 

 Impacto orçamental das medidas 
anticovid sobe mil milhões 
Sérgio Aníbal O impacto directo das medidas de 
combate à pandemia nas contas públicas aumentou, 
em 2021, 1119 milhões de euros, quando comparado 
com o valor registado em 2020. 
In Público | 16/02/2022 
 

Decisão do TC arrisca fazer resvalar 
Orçamento do Estado 
In Negócios | 16/02/2022 
 

 OE ainda mais atrasado? O défice 
agradece 
Com a tomada de posse do governo adiada, o novo 
orçamento vai entrar em vigor ainda mais tarde. 
In Observador Online | 16/02/2022 
 

Emprego no Estado - Há três anos a 
aumentar, precários na função pública atingem 
recorde de 91 mil 
EMPREGO PÚBLICO. 
In Diário de Notícias | 21/02/2022 
 

OE2022: Adiamento tem 
"consequências acomodáveis", dizem especialistas 
O adiamento da tomada de posse do Governo 
prolonga o regime de duodécimos até entrada em 
vigor do Orçamento, previsivelmente no segundo 
semestre, com o impacto das medidas como as 
alterações aos escalões do IRS a chegarem mais 
tarde 
In Notícias ao Minuto Online | 19/02/2022 

 Saúde, precários, e eutanásia 

marcam inicio da legislatura 
Debates quinzenais, lei eleitoral e energia na mira 
de deputados. 
In Jornal de Notícias | 21/02/2022 
 

 Não há orçamento? A despesa 
agradece 
In Negócios | 21/02/2022 

 "Informação sobre execução do PRR 
é muito escassa"- entrevista a Nazaré Costa 
Cabral 
Nazaré Costa Cabral Presidente do Conselho das 
Finanças Públicas licenciou-se em Direito, mas não 
foi na barra do tribunal que fez caminho. 
In Jornal de Notícias | 20/02/2022 
 

 Falta de pessoal e efeito dominó nas 
contratações sobem salários 
In Negócios | 22/02/2022 
 

 Não Fiscalizar o Governo até às 
eleições é “acto de suicídio político” da AR 
In Público | 22/02/2022 
 

 UTAO avisa governo. Novo rumo do 
BCE condiciona bastante as escolhas do novo 
Orçamento 
"Agravamento dos spreads nos primeiros 11 dias 
deste mês foi maior para os países mais endivida-
dos", observa a Unidade Técnica de Apoio Orçamen-
tal (UTAO). 
In Dinheiro Vivo Online | 24/02/2022 
 

 Do divórcio entre salários e 
produtividade ou o burro desalmado 
Do divórcio entre salários e produtividade ou o 
burro desalmado A ideia de que a parcela do 
rendimento nacional recebida pelo trabalho se 
mantém constante durante longos períodos marcou 
a teoria económica até há pouco tempo 
In Jornal Económico (O) | 25/02/2022 
 

https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=CE88F9F3-A83C-4BF5-8C1C-0975569ED469
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3c004693-f4ff-486b-87b3-afe12bf21cd0&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d8f35b32-4e2d-48ec-8a01-7430005829da&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://observador.pt/programas/ainda-bem-que-faz-essa-pergunta/oe-ainda-mais-atrasado-o-defice-agradece/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=943fdbf8-556f-4bc5-816d-47178e827963&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=A9FE3F46-6FBB-4E91-A3E9-CDD80C83B90E
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=02e78430-73ba-4140-a376-65931aa706be&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8e1d30df-459d-4337-a06b-2ade3c61a4e7&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9756039f-89cb-421d-8166-ab8e9a04b9a1&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ad9d93bc-afb3-46cd-a5fd-c73676b0ddfc&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dd85abee-ff9e-4a3b-9cf5-c24776f8b4df&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.dinheirovivo.pt/economia/utao-avisa-governo-novo-rumo-do-bce-condiciona-bastante-as-escolhas-do-novo-orcamento-14618521.html
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0926ad03-97dc-4780-9b5d-5143a7bd82c0&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
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LEGISLAÇÃO - FEVEREIRO 2022 

Correção às tabelas do IRS não salva 
queda de salários da função pública 
(CC0/PD) A correção às tabelas de retenção na 
fonte do IRS não evita que alguns funcionários 
públicos sofram uma queda do salário líquido. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online | 27/01/2022 
 

 Correcção às tabelas do IRS não 
evita quedas no salário líquido da função pública 
Correcção às tabelas do IRS não evita quedas no 
salário líquido da função pública Sindicatos pedem 
uma nova rectificação às retenções do IRS, desta 
vez para resolver quebra no salário de alguns 
trabalhadores Pedro Crisóstomo e Raquel Martins 
Os aumentos na função pública ficam abaixo da 
inflação de 2021 ADRIANO MIRANDA Os 
sindicatos da função pública querem que o Governo 
corrija as tabelas de retenção na fonte do IRS pela 
segunda vez, agora para salvaguardar que todos os 

funcionários públicos têm um aumento líquido dos 
vencimentos em linha com a atualização salarial de 
0,9%, o que só está a acontecer com alguns, por 
causa do desconto mensal do imposto 
In Público | 27/01/2022 
 

 Tabelas de IRS corrigidas não evitam 
quebras do salário líquido da Função Pública 
Os sindicatos que representam os funcionários 
públicos querem que o Governo volte a corrigir as 
tabelas de retenção de IRS para salvaguardar 
aumentos dos salários líquidos no Estado. 
In ECO - Economia Online | 27/01/2022 
 

 Finlândia quer reduzir gap salarial 
de género. Quer deixar trabalhadores saberem o 
salário dos colegas 
In Pessoas | 28/02/2022 

Portaria n.º 100/2022 

FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 
SEGURANÇA SOCIAL 

Fixa o montante do subsídio a atribuir ao cuidador 
informal principal e do rendimento de referência do 
seu agregado familiar 

Decreto Legislativo Regional n.º 3/2022/A 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA 

Cria o apoio regional à frequência de estágios 
curriculares 

Declaração de Retificação n.º 1/2022/A 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA 

Retifica o Decreto Legislativo Regional n.º 1/2022/
A, de 5 de janeiro, publicado no Diário da Repúbli-
ca, 1.ª série, n.º 3, de 5 de janeiro de 2022, que 
aprova o Plano Regional Anual para o ano de 2022 

Decreto-Lei n.º 23/2022 
 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Prorroga o prazo de transferência das competên-
cias para as autarquias locais e entidades intermu-
nicipais no domínio da ação social 

Portaria n.º 64/2022 

FINANÇAS, TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 
SEGURANÇA SOCIAL E SAÚDE 

Estabelece as patologias que podem ser objeto de 
emissão de atestado médico de incapacidade 
multiúso, no âmbito da avaliação de processo em 
sede de junta médica de avaliação de incapacida-
de, com dispensa de observação presencial do 
interessado 

Portaria n.º 98-A/2022 

PLANEAMENTO E AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA 

Aprova o Regulamento do Sistema de Incentivos de 
Apoio à Produção de Hidrogénio Renovável e 
Outros Gases Renováveis 

https://zap.aeiou.pt/correcao-tabelas-irs-queda-salarios-459566
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=854bfb37-d040-4072-9173-035847812bac&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=91BBEB47-4677-4CDD-8FD6-871A7B8B7BA9
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=af0c2ff3-bdb0-4126-b6eb-e37505d51214&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/100-2022-179503383
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/3-2022-178532530
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/1-2022-179598685
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/1-2022-177160282
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/1-2022-177160282
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/23-2022-179008335
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/23-2022-179008335
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/64-2022-178478634
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/98-a-2022-179327558
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DURAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS 

(Artigo 126.º da LTFP e Artigos 237.º e 238.º do CT) 

O trabalhador tem direito: 

A 22 dias úteis cfr.n.º 1 do art.º 238-º CT), 

Acresce um dia útil de férias por cada 10 anos de serviço efetivamente prestado. 

O Direito a férias adquire-se com a celebração do contrato, vence-se em 01 de Janeiro de cada ano civil e 
reporta-se, em regra, ao trabalho prestado no ano anterior (art.º 237º nº 2 CT). 

 

DIREITO A FÉRIAS NO ANO DA CONTRATAÇÃO 

(Artigo 127-º da LTFP) 

No ano da admissão o trabalhador tem direito a gozar 2 dias úteis de férias por cada mês de duração do 
contrato até ao limite máximo de 20 dias úteis, após seis meses completos de execução do contrato. 

Nos contratos com duração inferior a seis meses o trabalhador tem direito a gozar 2 dias úteis de férias 
por cada mês completo de duração do contrato, devendo ser gozadas no momento imediatamente anterior 
ao da cessação do contrato, salvo acordo das partes 

 

CONTRATOS DE DURAÇÃO INFERIOR A SEIS MESES 

(Artigo 239.º nºs 4 e 5 CT) 

Os trabalhadores cujos contratos não atinjam seis meses de duração têm direito a gozar dois dias úteis 
por cada mês completo de duração do contrato, devendo o gozo das férias ter lugar no momento imediata-
mente anterior ao da cessação do contrato, salvo diferente acordo das partes. 

No caso de terminar o ano civil antes de decorrido aquele prazo, pode o trabalhador usufruí-lo até 30 de 
Junho do ano civil seguinte. Da aplicação destas regras não pode resultar para o trabalhador o direito ao 
gozo de um período de férias superior a 30 dias úteis no mesmo ano civil, salvo se a convenção coletiva de 
trabalho aplicável o permitir (artigo 239º nº 3). 

 

MARCAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS 

(Artigo 240.º CT) 

Em regra as férias devem ser gozadas no decurso do ano civil em que se vencem. O trabalhador pode gozar 
as férias até 30 de Abril do ano civil seguinte, em cumulação ou não com férias vencidas no início deste, por 
acordo com o empregador, ou sempre que o trabalhador as pretenda gozar com familiar residente no 
estrangeiro. Pode ainda ser cumulado o gozo de metade do período de férias vencido no ano anterior com o 
vencido no ano em causa, mediante acordo entre empregador e trabalhador.   

 

MARCAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS 

(Artigo 241.º CT) 

O período de férias é marcado por acordo entre empregador e trabalhador, podendo ser gozado interpola-
damente, desde que sejam gozados, no mínimo, 10 dias úteis consecutivos. 

O mapa de férias deve ser elaborado até 15 de Abril de cada ano e afixado nos locais de trabalho entre 
esta data e 31 de Outubro. 
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Inscreva-se em: https://www.ste.pt/formacoes/formacao-2-o-trimestre-de-2022/ 

 

https://www.ste.pt/formacoes/formacao-2-o-trimestre-de-2022/
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1-1444 - Nasce Botticelli, pintor italiano. 

2-2004 - Cientistas da NASA anunciam que a superfície de Marte já teve "grandes quantidades de água". 

3-2020 - O Prêmio Pritzker de arquitetura, que celebra os trabalhos de um ou mais arquitetos vivos 

anualmente, foi entregue para os profissionais Yvonne Farrell e Shelley McNamara. 

4-1877 - Estreia Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky. 

5-2021 - O Papa Francisco visitou o Iraque. Foi a primeira vez que um papa foi ao país. 

6- 1869 - Dmitri Mendeleiev apresenta a primeira tabela periódica à Sociedade Russa de Química. 

7-2009 - Lançamento do observatório espacial Kepler, projetado para descobrir planetas semelhantes à 

Terra orbitando em outras estrelas. 

8- 1857 - Ataque incendiário da polícia causa morte de 129 operárias americanas, na fábrica Cotton, em Nova 

York. 

9-1451 - Nasce Américo Vespúcio, navegador italiano. 

10-241 a.c. — Primeira guerra púnica: ocorre a Batalha das Ilhas Égadas; a vitória romana é decisiva e põe fim 

ao conflito, obrigando Cartago a aceitar as condições de paz. 

11-1851 - Estreia em Veneza a ópera Rigoletto do compositor italiano Giuseppe Verdi . 

12-1514- Teve início nas ruas de Roma o cortejo da embaixada de D. Manuel ao papa Leão X, da qual faziam 

parte presentes exóticos como onças, elefantes, rinocerontes. A data, o primeiro domingo de Quaresma, foi 

escolhida pelo próprio pontífice, o que revela a importância concedida ao evento. 

13-1930 - A notícia da descoberta de Plutão é anunciada pelo Observatório Lowell. 

14-1492 - A rainha Isabel I de Castela ordena a seus súditos judeus e muçulmanos que se convertam 

ao Cristianismo ou serão expulsos do país. 

15-44 a.C. — Júlio César, ditador da República Romana, é esfaqueado até a morte por Marco Júnio Brutus, Caio 

Cássio Longino, Décimo Júnio Bruto Albino e vários outros senadores romanos nos Idos de março. 

16-1998 - Papa João Paulo II pede desculpa pela omissão de alguns católicos no período do Holocausto. 

17-1969 - Golda Meir torna-se a primeira mulher a ocupar o cargo de Primeiro-ministro de Israel. 

18-1921 - A segunda Paz de Riga é assinada entre a Polónia e a União Soviética. 

19-1679 - A Suécia assina a paz com Münster. O tratado também impunha a retirada de Münster de todos os 

soldados ao serviço da Dinamarca. 

20-673 - O imperador Tenmu do Japão assume o Trono do Crisântemo no Palácio de Kiyomihara em Asuka. 

21-1871 - Otto von Bismarck é nomeado Chanceler do Império Alemão. 

22-1508 - Fernando II de Aragão nomeia Américo Vespúcio, navegador-chefe do Império Espanhol. 

23-1849 - Após as fracassadas tentativas de conseguir o Risorgimento da Itália e considerando que a sua 

utilidade para o país havia terminado, Carlos Alberto da Sardenha abdica em favor de seu filho Vítor 

Emanuel II e exila-se em Portugal, vindo a morrer meses depois. 

24-1854 - O presidente José Gregório Monagas abole a escravidão na Venezuela. 

25-1802 - O Tratado de Amiens é assinado como um "Tratado de Paz Definitivo" entre a França e o Reino 

Unido. 

26-1636 - Fundação da Universidade de Utrecht nos Países Baixos. 

27-2020 - Macedónia do Norte torna-se o 30.º membro da NATO. 

28-845 -  Paris é saqueada pelos viquingues, provavelmente sob o comando de Ragnar Lodbrok. 

29-1974 - A sonda Mariner 10, da NASA, é a primeira a sobrevoar Mercúrio. 

30-1861 - Descoberta dos elementos químicos: William Crookes anuncia sua descoberta do tálio. 

31-1994 - O jornal científico Nature reporta o achado na Etiópia do primeiro crânio completo de 

um Australopithecus afarensis. 
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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 

http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1678%
3Amostra-um-modernista-autodidata-deflim-maya-25-mar-31-maio-22&catid=173%
3A2022&Itemid=1675&lang=pt 

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 
aos STE. 
 
Consulte aqui o protocolo no site do STE  
 

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

Biblioteca Nacional  

Mostra |  
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25 mar. - 31 maio '22 
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