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Relatório da Audição n.º 6-XII 

 

 

Dia: 13 de janeiro de 2015                                                                       

 

ENTIDADE: Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública  

 

ASSUNTO: Resolução da Assembleia da República n.º 87/2014, de 29 de outubro – 

Aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade 

      

 

Recebido pelos Senhores Deputados: 

 Elsa Cordeiro (PSD), Coordenadora do Grupo de Trabalho; 

 Ivo Oliveira (PS); 

 Artur Rêgo (CDS-PP); 

 Paulo Sá (PCP). 

 

 

Enquadramento da audição: 

Dando seguimento à Resolução da Assembleia da República n.º 87/2014, de 29 de 

outubro - Aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade, 

deliberou a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública nomear como 

relatora a Senhora Deputada Elsa Cordeiro (PSD) e constituir um Grupo de Trabalho1 

para concretizar um conjunto de audições, atentas as competências específicas da 

Comissão. 

 

                                                 
1 A composição e as atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho podem ser consultadas na página 
internet: www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/5COFAP/GTResAR872014/Paginas/default.aspx.  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=99163
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18293
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18293
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/5COFAP/GTResAR872014/Paginas/default.aspx
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Nestes termos, recorda-se o teor da Resolução tal como publicada em Diário da 

República: 

 

 

Com a concretização das audições, a COFAP pretende, no âmbito das suas 

competências, recolher contributos, sugestões, propostas com vista à preparação de 

contributos para a adoção de políticas públicas nos termos referidos na supracitada 

Resolução, num contexto de sustentabilidade das finanças públicas. 

 

Síntese das questões abordadas pela entidade: 

A Coordenadora do Grupo de Trabalho, Senhora Deputada Elsa Cordeiro (PSD), deu 

as boas vindas às representantes da Frente Comum de Sindicatos da Administração 

Pública, dando nota do enquadramento da audição e do modo de condução dos 

trabalhos, após o que deu a palavra à delegação da Frente Comum, para uma 

intervenção inicial.  



 

Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública 

Grupo de Trabalho – Resolução da Assembleia da República n.º 87/2014 

3 

 

A delegação da Frente Comum entregou um contributo escrito sobre o tema da 

audição, começando por efetuar um enquadramento em matéria socioeconómica e do 

mercado de trabalho, com base em diversos indicadores, incluindo indicadores 

internacionais como o Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (EU-SILC)2 e o 

Global Wage Report 2014/20153, da Organização Internacional do Trabalho. 

De seguida, a Frente Comum apresentou um conjunto de propostas, as quais se 

elencam abaixo (extraídas do contributo entregue). 

 

Propostas concretas apresentadas pela entidade: 

 De natureza legislativa ou regulamentar 

 Repor o horário de trabalho em 35 horas/semanais na Administração Pública; 

 Repor os montantes salariais e de pensões/reformas desde 2011; 

 Aumentar o salário mínimo nacional; 

 Assegurar aumentos salariais anuais na Administração Pública e promover o 

descongelamento das promoções e progressões nas carreiras; 

 Pagar o subsídio de parentalidade a 100% da remuneração de referência, 

independentemente da modalidade adotada; 

 Alargar o período de faltas subsidiadas para assistência a filho com deficiência 

ou doença crónica para 90 dias; 

 Pagar o subsídio por riscos específicos e para assistência a filho com 

deficiência ou doença crónica a 100% da remuneração de referência com 

indexação à RMMG; 

                                                 
2 Disponível em: 

http://www.eui.eu/Research/Library/ResearchGuides/Economics/Statistics/DataPortal/EU-SILC.aspx. 
3 Disponível em: 

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2014/lang--en/index.htm.  

http://www.eui.eu/Research/Library/ResearchGuides/Economics/Statistics/DataPortal/EU-SILC.aspx
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2014/lang--en/index.htm
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 Rever os escalões de abono de família para garantir o seu alargamento a um 

maior número de famílias; 

 Repor o subsídio de nascimento; 

 Criar uma licença de maternidade específica de prematuridade com duração do 

período de internamento hospital do nascituro, garantindo o pagamento do 

respetivo subsídio a 100% da remuneração de referência; 

 Revogar o Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho. 

 

 De outra natureza 

 Reforçar os meios técnicos e humanos da CITE; 

 Reforçar a rede pública de equipamentos sociais de apoio às famílias; 

 

Comentários e questões colocadas pelas Senhoras e Senhores Deputados: 

Em sede de debate, começou por usar da palavra o Senhor Deputado Artur Rêgo 

(CDS-PP), que agradeceu os contributos concretos apresentados pela Frente Comum, 

os quais iria analisar. 

O Senhor Deputado Ivo Oliveira (PS) saudou a Frente Comum e agradeceu, 

igualmente, as propostas apresentadas, questionando a frente sindical quanto à 

promoção do trabalho a tempo parcial nos trabalhadores em funções públicas, e dos 

possíveis impactos na natalidade, e quanto ao combate às disparidades regionais. 

O Senhor Deputado Paulo Sá (PCP) interveio para saudar a delegação da Frente 

Comum, recordando as políticas adotadas pelo Governo, contrários a políticas amigas 

das famílias, questionando a Frente Comum quanto ao impacto da desregulação 

laboral na vida das famílias. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/335683/details/maximized?p_auth=pQnju0CN&types=SERIEI&search=Pesquisar&numero=70%2F2010
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A Senhora Deputada Elsa Cordeiro (PSD) agradeceu igualmente as propostas 

concretas apresentadas pela Frente Comum. 

 

A delegação da Frente Comum interveio uma segunda vez, defendendo que o trabalho 

a tempo parcial na função pública seria uma medida positiva não foram os baixos 

salários dois trabalhadores, que não lhes permite tomar este tipo de opções, ao qual 

acrescem as dificuldades decorrentes da inexistência de equipamentos sociais 

suficientes para cobrir as necessidades das famílias. A Frente Comum recordou ainda 

que políticas de redução dos rendimentos das famílias (pelas reduções salariais, pelo 

aumento da carga fiscal, pelo aumento do horário de trabalho ou pelo envio para a 

requalificação, com 60% da remuneração) não poderão contribuir de modo algum para 

promover a natalidade. 

 

A Senhora Coordenadora do Grupo de Trabalho tomou boa nota e agradeceu as 

informações prestadas pelas representantes da Frente Comum, após o que encerrou a 

reunião. 

 

Diversas informações sobre a audição, nomeadamente a documentação entregue pela 

Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública e a gravação da reunião, 

podem ser encontradas na página internet do Grupo de Trabalho. 

 

Palácio de São Bento, 13 de janeiro de 2015 

 

A Coordenadora do Grupo de Trabalho  

Elsa Cordeiro 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=99163

