
1 

 

 

NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

QUADRO ESTRATÉGICO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

2020-2023 

 

Enquadramento: 

 

O presente processo negocial inscreve-se no âmbito do desígnio inscrito pelo Governo no seu 

Programa de dotar a Administração Pública de um quadro de gestão e responsabilização de nova 

geração.  

 

Nesse sentido, foi inscrito na Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2020 a apresentação 

de um programa plurianual, alinhado com os objetivos de valorização e rejuvenescimento dos 

trabalhadores da Administração Publica e das carreiras, simplificação de procedimentos, 

desenvolvimento de instrumentos de gestão e capacitação das organizações e indivíduos, num 

quadro de eficiência, racionalidade e sustentabilidade a longo prazo. 

 

Caso esta proposta venha a ser aprovada pela Assembleia da República, nos termos propostos, 

o Quadro Estratégico para a Administração Pública será previamente negociado com as 

associações representativas dos trabalhadores, iniciando-se o processo negocial após a entrada 

em vigor da Lei do Orçamento do Estado para 2020. 

 

Assim, aos XXX dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e dezanove, 

 

De uma parte: 

 

O Governo, representado por José Couto, na qualidade de Secretário de Estado da Administração 

Pública; 

 

E de outra parte: 

 

Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP), representada por José Abraão, na 

qualidade de Secretário-Geral;  

 

Frente Comum, representada por Ana Avoila, na qualidade de Coordenadora;  

 

Frente Sindical, representada por Helena Rodrigues, na qualidade de Presidente;  
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É estabelecido, de livre e espontânea vontade, o seguinte: 

 

 

 

PROTOCOLO NEGOCIAL 

 

1 – Condução das negociações 

As negociações serão conduzidas, em representação de cada uma das partes, por uma Comissão 

de Negociação, cujos elementos devem ser indicados, e comunicados por cada uma das partes, 

até 48 horas antes do início das negociações. 

 

2 – Credenciais 

a) No âmbito do presente protocolo, na primeira reunião procede-se à troca formal de 

credenciais entre os representantes das partes, ficando os respetivos originais juntos ao 

mesmo, como seus anexos; 

b) Caso venham a ser credenciados pelas partes novos representantes para intervenção no 

processo negocial, estes apresentarão as suas credenciais na primeira reunião em que 

participem, ficando as mesmas anexas à respetiva ata; 

c) Nas reuniões de negociação podem os representantes das partes fazer-se acompanhar 

de assessores técnicos, os quais não carecem de credenciação, devendo apenas a sua 

comparência e identificação ser exarada em ata. Os assessores técnicos podem intervir 

diretamente no processo negocial desde que lhes seja dada palavra pelos representantes 

da parte que se encontram a assessorar. 

 

3 – Duração das negociações 

O processo negocial tem a duração de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da primeira 

reunião. Findo este prazo e caso as negociações se mantenham, pode o período negocial ser 

prorrogado, por mais 30 (trinta) dias, por acordo entre as partes. 

 

4 – Calendário das negociações 

a) As reuniões de negociação realizar-se-ão uma vez por mês, tendo lugar à quarta quarta-

feira de cada mês, com início pelas 10.00 horas e terminando pelas 12.00 horas. 

b) Quando a reunião coincidir com um dia de feriado, será a mesma concretizada no dia útil 

seguinte; 

c) As eventuais alterações ao calendário das negociações dependem do acordo das partes 

e devem constar da respetiva ata; 
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d) Serão constituídos grupos de trabalho técnicos, especializados em determinadas 

matérias, tendo em vista a preparação das propostas negociais. 

 

5 – Local das reuniões 

As reuniões de negociação serão realizadas no local a indicar pela Comissão de Negociação que 

representa o Governo. 

 

6 – Das reuniões, propostas e contrapropostas 

a) As reuniões de negociação iniciar-se-ão pela aprovação da ata da reunião anterior e 

sua assinatura pelas partes. 

b) No decurso das negociações, qualquer uma das partes representadas, pode: 

i) Reformular ou eliminar as suas propostas e contrapropostas, bem como aditar 

propostas e contrapropostas; 

ii) Solicitar o adiamento de apreciação de qualquer proposta ou contraproposta. 

c) As matérias em que não haja acordo serão objeto de nova apreciação quando tal for 

suscitado. 

 

7 – Atas das reuniões 

a) De todas as reuniões será lavrada uma ata, a qual deve conter um resumo do que tiver 

ocorrido, designadamente os pontos em que não se tenha obtido acordo; 

b) As atas serão redigidas por um elemento a designar pela Comissão de Negociação que 

representa o Governo e enviadas à outra parte até três dias antes da reunião seguinte, a 

qual deverá devolver as suas observações até 24 horas antes da reunião; 

c) As atas têm carácter confidencial, não podendo ser objeto de divulgação pelas partes; 

d) As atas são assinadas por um elemento da Comissão de Negociação que representa o 

Governo e por um elemento de cada Comissão Negociadora Sindical; 

e) De cada ata será entregue uma cópia a cada uma das partes. 

f) As reuniões poderão ser gravadas para facilitar a feitura das atas, mediante o acordo prévio 

das partes;  

g) Das atas deve ainda constar: 

i) Lista de presenças; 

ii) Ordem de Trabalhos; 

iii) Propostas apresentadas pelas partes. 

 

8 – Objeto negocial 
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As negociações incidem sobre as matérias contempladas na norma da Lei do Orçamento do 

Estado para 2020, relativa ao Quadro estratégico para a Administração Pública. 

 

 

Pelo Governo,  

 

 

(José Couto, Secretário de Estado da Administração Pública) 

 

 

 

Pela Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) 

 

 

(José Abraão, Secretário-Geral) 

 

 

Pela Frente Comum 

 

 

(Ana Avoila, Coordenadora) 

 

 

Pela Frente Sindical  

 

 

(Helena Rodrigues, Presidente) 

 

 


