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I N F O Q U A D R O S  

O Decreto-Lei n.º 84/2019 - Diário 

da República n.º 122/2019, Série I 

de 2019-06-28122747583, que 

estabelece as normas de execução 

do Orçamento do Estado para 

2019, aprovado pela lei n.º 

71/2018, de 31 de dezembro, 

apresenta no capítulo IX, as 

matérias de gestão de pessoal. 

Publicado agora este diploma, 

apresentamos uma tabela 

comparativa entre alguns artigos 

do Orçamento do Estado (OE) e 

do Decreto-Lei de Execução 

Orçamental (DLEO), que irão 

afetar a vida dos trabalhadores da Administração Pública.  

De acordo com o preâmbulo DLEO, este Diploma «visa garantir um controlo adequado da execução 

orçamental, indispensável ao cumprimento do disposto na Lei do Orçamento do Estado para 2019» e ainda 

concretiza «os princípios e as orientações fixados na Lei do Orçamento do Estado, importa realçar que, 

numa perspetiva de continuidade, mantêm -se instrumentos e mecanismos considerados necessários 

para monitorizar o controlo da despesa, a par da introdução de um conjunto de medidas que têm como 

principais objetivos simplificar.» 

DECRETO-LEI  

DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (DLEO) 

Matérias de gestão de pessoal 

Orçamento do Estado para 2019 

Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro 
 

Decreto-Lei de Execução Orçamental - DLEO 

Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho 

Observações 

Artigo 16.º 

Valorizações remuneratórias 

1 — Para os titulares dos cargos e demais pessoal 

identificado no n.º 9 do artigo 2.º da Lei n.º 75/2014, de 12 

de setembro, em 2019 são permitidas as valorizações e 

acréscimos remuneratórios resultantes dos atos previstos 

nos números seguintes. 

2 — São permitidas alterações obrigatórias de 

posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de 

nível ou escalão, relevando, para o efeito, os pontos ainda 

não utilizados que o trabalhador tenha acumulado durante o 

período de proibição de valorizações remuneratórias, e 

sendo o pagamento dos acréscimos remuneratórios a que o 

trabalhador tenha direito por via de situações ocorridas em 

2018 ou que ocorram em 2019 processado com o 

faseamento previsto para 2019 no n.º 8 do artigo 18.º da 

Lei do Orçamento do Estado de 2018, aprovada pela Lei n.º 

114/2017, de 29 de dezembro. 

 

(…) 

 

CAPÍTULO IX 

Disposições específicas em matéria de gestão de pessoal 

Artigo 151.º 

Valorizações remuneratórias dos trabalhadores das 

empresas do setor público empresarial e das entidades 

reguladoras independentes 

1 — Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º da Lei 

do Orçamento do Estado, consideram -se todas as 

alterações obrigatórias que decorram dos regulamentos 

internos vigentes e dos respetivos contratos de trabalho 

2 — Aos trabalhadores cuja valorização remuneratória 

depende de aplicação de um sistema de avaliação de 

desempenho e cujo desempenho não tenha sido avaliado por 

não aplicação efetiva dos instrumentos vigentes em cada 

momento, o órgão de direção da entidade adota as medidas 

necessárias para suprir a falta de avaliação.  

3 — As medidas referidas no número anterior são 

comunicadas pelo órgão de direção da entidade a cada 

trabalhador, com a respetiva fundamentação. 

 

À semelhança do previsto no Decreto-Lei de Execução 

Orçamental de 2018, determina-se, para estes 

trabalhadores, que apenas são alterações obrigatórias as 

que resultam dos regulamentos internos ou dos 

contratos de trabalho. Quando esteja prevista mas não 

exista avaliação, o órgão de direção de cada entidade 

deve adotar as medidas necessárias para suprir essa 

falta. 

O processamento das valorizações remuneratórias deve 

ser de acordo com o faseamento do nº 8 do artigo 18.º 

da Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro: 

- Em 2019, 75 % a 1 de maio e 100 % a 1 de dezembro 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122747583/details/maximized?serie=I&day=2019-06-28&date=2019-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122747583/details/maximized?serie=I&day=2019-06-28&date=2019-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122747583/details/maximized?serie=I&day=2019-06-28&date=2019-06-01
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I N F O Q U A D R O S  

Orçamento do Estado 2019 

Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro 
 

Decreto-Lei de Execução Orçamental - DLEO 

Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho 

Observações 

 Artigo 206.º 

Estudo prévio 

1 — Nos processos de decisão para a Administração Pública e os seus 

trabalhadores, nomeadamente quando estiver em causa a revisão de 

carreiras e remuneração e outras prestações pecuniárias, incluindo a 

alteração dos níveis remuneratórios e do montante pecuniário de cada nível 

remuneratório, o Governo assegura a elaboração de um estudo prévio que 

permita avaliar, nomeadamente, a necessidade, a equidade e a 

sustentabilidade das mesmas. 

2 — Quando não existam normas que especifiquem os elementos a 

considerar na análise, o membro do Governo responsável pelas áreas das 

finanças e da administração pública aprova, por despacho, os termos do 

estudo prévio em função das matérias. 

3 — O estudo é publicado em Separata do Boletim do Trabalho e Emprego, 

por despacho do membro do Governo responsável pelas áreas das finanças 

e da administração pública e pela respetiva área setorial, tendo em vista 

promover uma discussão ampla, transparente e informada. 

 

Preceito inovador. 

O Governo faz agora depender de um estudo 

prévio, que ele próprio assegurará, a decisão 

quanto às matérias referentes aos trabalhadores,  

nomeadamente, a revisão de carreiras e qualquer 

prestação pecuniária. 

 

 

Orçamento do Estado para 2019 

Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro 
 

Decreto-Lei de Execução Orçamental - DLEO 

Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho 

Observações 

Artigo 18.º 

Remuneração da mobilidade 

1 — Em 2019 passa a ser possível, nas situações de mobilidade na categoria 

em órgão ou serviço diferente, o trabalhador ser remunerado pela posição 

remuneratória imediatamente seguinte àquela em que se encontre 

posicionado, caso não tenha alteração de posicionamento remuneratório em 

2018 ou em 2019 e obtenha despacho favorável dos membros do Governo 

responsáveis pela área em que se integra o órgão, serviço ou entidade em 

causa e pela área das finanças e Administração Pública, fundado em razões de 

interesse público, com exceção dos órgãos e serviços das administração 

regional e local, em que a emissão daquele despacho compete ao presidente do 

respetivo órgão executivo das regiões autónomas e das autarquias locais, bem 

como das entidades intermunicipais, cuja competência para a emissão do 

referido despacho é dos respetivos órgãos. 

(…) 

Artigo 21.º 

Determinação do posicionamento remuneratório 

em procedimento concursal 

1 — A utilização e amplitude conferida ao mecanismo de negociação previsto 

no artigo 38.º da LTFP, que passa a ser possível em 2019, quando vá para além 

da primeira posição remuneratória da carreira ou da posição definida em 

regime próprio, depende de despacho prévio favorável dos membros do 

Governo responsáveis pela área em que se integra o órgão, serviço ou entidade 

em causa e pela área das finanças e Administração Pública. 

2 — Nos órgãos e serviços das administrações regional e local a emissão do 

despacho referido no número anterior é da competência: 

a) Do presidente do respetivo órgão executivo das regiões autónomas; 

b) Das entidades referidas no n.º 2 do artigo 27.º da LTFP, no caso das 

autarquias locais e serviços municipalizados; 

c) Do órgão executivo, no caso das áreas metropolitanas 

e das associações de municípios de fins específicos e associações de 

freguesias; 

d) Do conselho intermunicipal, sob proposta do secretariado executivo 

intermunicipal, nas comunidades intermunicipais. 

 

(…) 

Artigo 152.º 

Outras valorizações remuneratórias 

(…) 

2 — Caso se encontrem reunidas razões fundadas de interesse público, pode, 

nos termos legalmente previstos, o trabalhador, em situação de mobilidade na 

categoria em 

órgão ou serviço diferente, ser remunerado pela posição remuneratória 

imediatamente seguinte àquela em que se encontre posicionado, desde que 

obtenha despacho favorável dos membros do Governo responsáveis pela 

respetiva área setorial, pelas áreas das finanças e da administração pública, 

quando exista enquadramento orçamental e se verifique manifesta necessidade 

urgente no preenchimento de posto de trabalho sem que seja possível recorrer 

a recrutamento externo e haja evidência clara de diminuição de recursos 

humanos, com exceção dos órgãos e serviços da Administração regional e local, 

em que a emissão daquele despacho compete ao presidente do respetivo órgão 

executivo das regiões autónomas e das autarquias locais, bem como das 

entidades intermunicipais, caso em que a competência para a emissão do 

referido despacho é dos 

respetivos órgãos. 

 

3 — É permitida a utilização e amplitude conferida ao mecanismo de negociação 

previsto no artigo 38.º da LTFP, se existir evidência de dificuldade de atração 

de trabalhadores para a função e do devido enquadramento orçamental, e 

quando autorizada por despacho prévio dos membros de Governo responsáveis 

pela área setorial e pelas áreas das finanças e da administração pública, com 

exceção dos órgãos e serviços da Administração regional e local, em que a 

emissão daquele despacho compete ao presidente do respetivo órgão executivo 

das regiões autónomas e das autarquias locais, bem como das entidades 

intermunicipais, caso em que a competência para a emissão do referido 

despacho é dos respetivos órgãos. 

(….) 

 

Mobilidade:  

Volta a ser possível o trabalhador, em situação de 

mobilidade, ser remunerado pela posição 

remuneratória imediatamente seguinte, cumpridos os 

seguintes requisitos: 

 Despacho favorável dos membros do 

Governo responsáveis pela área setorial; 

pelas áreas das finanças e da 

administração pública; 

 Existência de enquadramento orçamental 

 Manifesta necessidade urgente do 

preenchimento de posto de trabalho sem 

que seja possível recorrer a recrutamento 

externo; 

 Evidência clara de diminuição de recursos 

humanos. 

No caso da Administração regional e local, a emissão 

do despacho compete ao presidente do respetivo 

órgão executivo das regiões autónomas e das 

autarquias locais, bem como das entidades 

intermunicipais, caso em que a competência para a 

emissão do despacho é dos respetivos órgãos. 

 

Determinação do posicionamento remuneratório 

(após procedimento concursal ou aprovação em 

curso de formação específico): 

Volta a ser possível a negociação da remuneração 

(art. 38.º LTFP), depois de cumpridos os seguintes 

requisitos: 

 Evidência de dificuldade de atração de 

trabalhadores para a AP; 

 Existência de enquadramento orçamental; 

 Despacho favorável dos membros do 

Governo responsáveis pela área setorial; 

pelas áreas das finanças e da 

administração pública. 

 

Orçamento do Estado para 2019 

Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro 
 

Decreto-Lei de Execução Orçamental - DLEO 

Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho 

Observações 

Artigo 29.º 

Contratação de trabalhadores e suprimento das necessidades 

permanentes nos serviços públicos 

1 — Em função da previsão plurianual para o quadriénio seguinte das 

entradas e saídas de trabalhadores na Administração Pública, prevista no 

artigo 29.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, o Governo adota as 

medidas necessárias ao suprimento das necessidades aí identificadas. 

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o Governo promove o 

recrutamento de 1000 trabalhadores qualificados com formação 

superior, para rejuvenescer e capacitar a Administração Pública, de 

modo a reforçar os centros de competências, as áreas estratégicas de 

conceção e de planeamento de políticas públicas, e a transformação 

digital da Administração. 

Artigo 154.º 

Controlo de recrutamento de trabalhadores 

1 — Durante o ano de 2019, para além dos recrutamentos previamente 

autorizados no âmbito do n.º 6 do artigo 30.º da LTFP, o membro do Governo 

responsável pelas áreas das finanças e da administração pública pode ainda, 

desde que verificadas situações excecionais, devidamente fundamentadas, 

autorizar a abertura de procedimentos concursais com vista à constituição de 

vínculos de emprego público por tempo indeterminado ou a termo, para carreira 

geral ou especial e carreiras que ainda não tenham sido objeto de extinção, de 

revisão ou de decisão de subsistência, destinados a candidatos que não possuam 

um vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente 

constituído ou que, possuindo vínculo, tal concurso permita um aumento de 

remuneração base face ao atual, fixando, caso a caso, o número máximo de 

trabalhadores a recrutar e desde que se verifiquem os seguintes requisitos 

cumulativos: 

a) Existência de relevante interesse público no recrutamento, ponderando, 

designadamente, a eventual carência dos recursos humanos no setor de 

atividade da Administração 

Pública a que se destina o recrutamento, bem como a evolução global dos 

recursos humanos do ministério de que depende o órgão ou serviço; 

b) Impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa por 

trabalhadores com vínculo de emprego público previamente constituído; 

c) Declaração de cabimento orçamental emitida pelo órgão, serviço ou entidade 

requerente; 

d) Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação previstos na Lei 

n.º 57/2011, de 28 de novembro, na sua redação atual; 

e) Parecer prévio favorável do membro do Governo de que depende o serviço ou 

o organismo que pretende efetuar o recrutamento. 

(…) 

Controlo ao recrutamento de trabalhadores com 

requisitos cumulativos. 

O parecer prévio referido na alínea e) incide, 

nomeadamente, sobre as atribuições, a evolução 

dos efetivos ao longo de 3 últimos anos e ainda o 

impacto orçamental na despesa com a contratação. 
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I N F O Q U A D R O S  

Parlamento debate a 12 de junho o fim 

de beatas na rua  

O Partido Pessoas-Animais-Natureza –PAN 

apresentou um projeto-lei para que seja regulado o 

destina a dar às pontas dos cigarros. Segundo o 

preâmbulo do projeto de lei, «as beatas são 

responsáveis por cerca de 30% dos incêndios e são 

o resíduo mais encontrado nas zonas costeiras». 

Sabe-se que este tipo de resíduo pode levar mais de 

10 anos a decompor-se e cerca de 20% dos 

portugueses considera normal jogar as beatas para 

o chão. Estima-se que a cada minuto são atiradas 

para o chão à volta sete mil beatas de cigarro. Este 

projeto de lei prevê ações de sensibilização antes 

da aplicação de coimas e a introdução de uma 

ecotaxa sobre os produtores que serviria para 

financiar as ações de sensibilização. A Câmara 

Municipal de Lisboa- CML «fez saber que no âmbito 

do seu regulamento de higiene urbana vai ser 

proibido atirar betas de cigarros, maços de tabaco 

ou pastilhas elásticas para o chão e a coima pode 

chegar aos 1500 euros. A CML prepara-se também 

para proibir a venda de bebidas, para consumir na 

rua, em copos de plástico. 

Fonte: Público, 03-06)  

Há um novo templo romano em Lisboa, 

e está escondido na Rua da Saudade 

O templo romano foi descoberto no rés do chão de 

uma propriedade privada ao lado do Teatro Romano, 

quando iniciaram os trabalhos de transformação do 

r/c do edifício numa garagem. A descoberta deu-se 

logo aos 50 cm de escavação. O achado revelou-se 

raro por ser um pavimento «opus sectile» não usual 

em Portugal. Esta técnica de ornamentação 

«consiste no recobrimento de superfícies com 

placas de mármore ou outros materiais pétreos, 

cortados em formas geométricas, vegetais ou 

figuras ornamentais». Os trabalhos acompanhados 

por arqueólogos da CML que concluem tratar-se de 

um templo romano dada a sua localização e a 

proximidade de outra estrutura identificada no 

edifício ao lado, em 1987. O proprietário alterou o 

projeto de forma a manter a preservação das 

estruturas romanas e ainda a musealização do 

pavimento. 

(Fonte: Público, 04-06) 

Miradouro vai estar mais quatro meses 

em obras 

O Miradouro de S. Pedro de Alcântara tem estado 

encerrado, devido a obras de estabilização do 

terreno, que terminaram já há um ano. Agora vão 

recomeçar os trabalhos de arranjo paisagístico. 

Para conclusão dos trabalhos que se prevê de 4 

meses, a circulação automóvel estará proibida no 

troço da Rua das Taipas entre a Rua S. Pedro de 

Alcântara e a esquina do Miradouro. 

(Fonte: Público, 04-06)  

Centeno faz depender revisão de 

carreiras e salários de estudo prévio 

O Decreto-Lei de Execução Orçamental DLEO 

prevê que a revisão de carreiras e as alterações 

remuneratórias ficam dependentes de um estudo e 

refere ainda que «quando não existam normas que 

determinem os elementos a ter em conta na 

análise», os critérios serão definidos por despacho 

pelo Ministério das Finanças. O estudo será 

publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 

decisão dos responsáveis ministeriais das Finanças e 

Administração Pública e do da área em causa. Outra 

medida a aplicar é a possibilidade de negociação da 

remuneração dos novos trabalhadores a recrutar, 

mas isso só poderá acontecer se «existir evidência 

de dificuldade de atração de trabalhadores para a 

função e depende ainda da existência de orçamento 

Visto na imprensa em  
junho de 2019 
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e de autorização do Ministério das Finanças e do da 

respetiva tutela. 

O DLEO também dispõe de regras quanto à 

mobilidade e a possibilidade de o trabalhador 

auferir pela categoria superior. Poderão apenas ser 

abrangidos os trabalhadores que «não tiveram 

alteração de posicionamento remuneratório em 2018 

e 2019 e depende ainda de «razões fundadas no 

interesse público e da manifesta necessidade 

urgente no preenchimento de posto de trabalho sem 

que seja possível recorrer a recrutamento externo 

e haja evidência clara de diminuição de recursos 

humanos». 

(Fonte: Público,04-06)  

Metro também tira bancos para 

transportar mais passageiros 

Todos os operadores de transportes públicos dizem 

ter registado um aumento de passageiros após a 

entrada em vigor as tarifas dos novos passes. As 

empresas têm-se adaptado à procura ou colocando 

mais autocarros e mais frequentes ou como no caso 

da Fertagus retirou bancos para haver mais espaço 

para acomodar passageiros em pé, o Metro vai 

também fazer o mesmo. Numa entrevista ao 

Negócios o secretário de Estado ajunto e da 

Mobilidade, «relativizou o impacto das mudanças. 

Disse: «Já experimentou fazer uma viagem de 

metro em Londres? O tempo que demora e vai tudo 

em sardinha em lata… As pessoas não andam de pé 

no autocarro? São viagens curtas, com durações até 

meia hora. As pessoas vão apertadas nos metros em 

todo o mundo». 

(Fonte: Público,05-06) 

Mais de 95% de grandes incêndios 

ocorre com seca. 

O estudo sobre o nome «influência das condições 

meteorológicas e climáticas na ocorrência de fogos 

extremos», feito pelos investigadores da Universi-

dade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

concluiu que 95% dos grandes incêndios acontecem 

durante as secas e ondas de calor. Quer dizer que a 

seca e as ondas de calor são fatores fundamentais 

para que aconteçam os fogos. «não é por haver seca 

e uma onda de calor que vai haver um grande 

incêndio, mas só há grandes fogos se houver seca e 

se houver ondas de calor», disse um dos investiga-

dores, Mário Pereira. O Estudo abrange o período 

entre 1981 e 2017.  

(Fonte: i 5-06) 

Provedora contra devolução de salários na 

Função Pública 

A Provedora de Justiça veio dar razão aos 

trabalhadores da Administração Pública que por 

mobilidade exerceram funções de técnico superior. 

A questão estava no entendimento dos serviços 

quanto à posição remuneratória por que deviam 

receber, se a primeira € 996. A Provedoria recebeu 

queixa de trabalhadores que consideravam que 

estavam a receber menos ou que foram obrigados a 

devolver parte do salário, a pedido do Governo. A 

Provedora veio dar razão aos queixosos porque os 

trabalhadores «têm direito a segunda posição 

remuneratória», a mesma onde são posicionados os 

que entram por concurso, de forma a não serem 

prejudicados face aos que não têm licenciatura «e 

que podem ter entrado antes da reestruturação de 

carreiras, em 2009» 

(Fonte: negócios, 11-06) 

Constâncio tinha os dados todos para 

travar Berardo no BCP 

O antigo governador do Banco de Portugal 

BdP teve acesso a um documento, no verão 

de 2017, com informação detalhada sobre como Joe 

Berardo se iria financiar com 350 milhões de euros 

da CGD para investir no BCP, «sem dar garantias 

reais sólidas, mas com promessa de penhora das 

acções (títulos especulativos) a adquirir». Vítor 

Constâncio numa nota enviada à Lusa, sábado dia 8 

de junho, «comunicou que a entidade agora liderada 

por Carlos Costa o informara que não estivera 

presente na reunião do conselho de administração 

do BdP de 21 de Agosto de 2007», a reunião onde 

foi decidido não colocarem qualquer entrave ao 

reforço da posição de Joe Berardo no BCP. 

(Fonte: Público, 11-06) 

Veterinários protestam contra municipa-

lização da inspeção médica 
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Os médicos veterinários manifestaram-se hoje junto 

Ministério da Agricultura contra a transferência de 

competências para as autarquias e exigiram uma 

carreira de inspeção sanitária, na sequência da greve 

de 48 horas decretada pelos Sindicato dos Quadros 

do Estado, Federação Nacional dos Sindicatos dos 

Trabalhadores em Funções Públicas e Sindicato dos 

Médicos Veterinários. Maria Helena Rodrigues 

«afirmou à Lusa que há um conjunto de trabalhado-

res altamente qualificados para a inspeção veteriná-

ria que não estão a ter o enquadramento correto 

numa carreira específica». 

(Fonte: www.noticiasdecoimbra.pt, 11-06) 

Novas regras para saldos e promoções 

Há novas regras para os saldos e promoções. Agora, 

os artigos colocados à disposição dos clientes têm 

que ter o preço mais baixo dos últimos três meses. 

Esta regra pretende evitar que se aumentem os 

preços para depois baixar nas promoções. 

(Fonte: i, 14-06) 

O que Costa quer para a função pública 

na próxima legislatura? 

António Costa vai dando algumas pistas sobre o 

programa eleitoral. Admite atualizações salariais 

para o próximo ano. Em 2019 foram aumentados 

apenas os salários mais baixos. Segundo António 

Costa «é preciso «preencher as inúmeras lacunas de 

contratação de pessoas na administração pública e 

rever significativamente os níveis remuneratórios 

dos seus técnicos superiores». O Governo pretende 

eliminar a regra do ingresso de por cada dois que 

saem entra um. 

(Fonte: negócios, 15-06) 

 
Caixa quis participar sozinha em Vale do 

Lobo 

Armando Vara regressou à comissão parlamentar de 

inquérito à Caixa Geral de Depósitos-CGD para 

esclarecer a sua atuação enquanto administrador 

daquela instituição bancária. O antigo administrador 

começou por dizer «não quero, não posso, não devo». 

No entanto durante a sua audição, que durou mais 

de cinco horas, deixou escapar algumas novidades: 

que o empreendimento de Vale do Lobo foi um bom 

negócio e que «tem de ser visto no contexto de 

então e que não vai gerar perdas para o banco». 

Acrescentou que o interesse da CGD era tão grande 

neste negócio que até «fez questão de participar 

sozinha nele, apesar de haver mais bancos interes-

sados». Já Diogo Gaspar Ferreira, antigo presidente 

de Vale do Lobo, durante a sua audição na comissão 

parlamentar também «admitiu que a ideia de a Caixa 

se tornar acionista do resort, para além de credora, 

partiu da própria instituição», o que surpreendeu os 

acionistas do empreendimento. A Caixa acabou por 

«emprestar 200 milhões de euros ao projeto e 

investir 30 milhões enquanto acionista, ficando com 

uma participação de 25%». Vara ainda deixou 

escapar «Eu não quero falar, mas a Caixa quis ficar 

sozinha no projeto, porque havia várias coisas que 

queria explorar paralelamente. Havia, por exemplo, 

o torneio Masters de ténis. Era um evento de 

grande importância para a estratégia de comunica-

ção e marketing da Caixa». 

(Fonte: negócios, 17-06)  

Relatório omite 80 lança-granadas 

O Relatório final do caso Tancos omitia o desvio de 

80 lança-granadas LAW. Esta diferença foi 

detetada pelo CDS quando confrontou a lista do 

material recuperado e as listas de material 

entregues pelo Exército ao Ministério da Defesa e 

pela PJ-Militar ao Ministério Público. Comunicado o 

erro ao Partido Socialista, aceitou corrigir o 

relatório final. O Relatório da autoria de Ricardo 

Bexiga, tem 160 páginas e sustenta que «não ficou 

provado que tenha havido interferência política na 

ação do Exército ou da PJ-Militar». 

(Fonte: correio, 19-06) 

Reabilitação urbana só com regras anti

-sísmicas 

Estão várias propostas, que visam a criação da 

futura lei de bases da habitação, a serem votadas, 

artigo a artigo no Grupo de Trabalho da Habitação, 

Reabilitação Urbana e Políticas de Cidades. Um dos 

artigos aprovados determina que «a reabilitação 

urbana deve observar condições de eficiência 

energética, vulnerabilidade sísmica e acessibilida-

I N F O Q U A D R O S  



Página 7 

 

de». Esta proposta do PCP recebeu os votos 

favoráveis do PS e do Bloco de Esquerda, um voto 

contra do PSD e uma abstenção do CDS. Esta norma 

agora aprovada «consagra um princípio geral do qual, 

de futuro, a legislação sobre o urbanismo terá de se 

conformar» 

(Fonte: negócios, 21-06)  

Saúde. Governo põe travão no fim das 

taxas moderadoras 

O fim das taxas moderadoras não vai entrar em 

vigor já no próximo ano, conforme previa o projeto 

de lei do Bloco de Esquerda. O Diploma foi 

aprovado, na generalidade, na Assembleia da 

República no dia 14 de junho. na especialidade. A 

entrada em vigor das taxas moderadoras será 

faseada, porque as taxas moderadoras correspon-

dem a cerca de 150 milhões de euros/ano e o 

Governo não tem dinheiro para suportar esse 

encargo. A Ministra da Saúde também já veio dizer 

que o faseamento «não é só exequível, como é a 

única forma que teremos para fazer a redução 

daquilo que neste momento é o valor das taxas 

moderadoras». Há que estudar o faseamento, bem 

como «vão ser repostos esses cerca de 

160,1670,180 milhões de euros» 
(Fonte: i 24,-06)  

Abono automático em teste já este ano 

Grande parte dos pais estará este ano desobrigada 

de entregar a prova escolar obrigatória para poder 

ter acesso ao abono de família. A Portaria n.º 

191/2019 - Diário da República n.º 118/2019, Série I 

de 2019-06-24122651142 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR, EDUCAÇÃO 

E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

Regula a prova da situação escolar para efeitos de 

atribuição e manutenção do abono de família para 

crianças e jovens e da bolsa de estudo, bem como da 

atribuição das prestações por morte e manutenção da 

pensão de sobrevivência do regime geral de 

segurança social, prevê a criação de mecanismo 

automático de comprovativo de frequência do ensino 

e um período de transição que obrigará os encarre-

gados de educação a confirmarem o sistema. Assim, 

os alunos do Básico e Secundário, matriculados nos 

estabelecimentos de ensino público ou privado com 

contrato de associação «é necessária a consulta na 

Segurança Social Direta (www.seg-social.pt) da 

respetiva prova. A prova anual decorre durante o 

mês de julho. 

(Fonte: Correio, 25-06)  

Marcelo promulga decreto, mas com 

críticas ao Governo 

O Presidente da República promulgou a lei da 

execução orçamental com alguns reparos ao 

Governo, em especial nos atrasos relacionados «com 

a aprovação desta lei e no processo da descentrali-

zação». Na nota disponibilizada no sítio da presidên-

cia Marcelo fez saber que aprovou o diploma no dia 

seguinte a chegada à Presidência da República, o que 

o obrigou a «apressar-se» a promulgar o decreto de 

execução orçamental «para evitar que este apenas 

pudesse entrar em vigor já com o segundo semestre 

em curso». Neste Decreto consta «a revisão das 

carreiras da Função Pública, respetivos salários e 

outras prestações monetárias», que ficam depen-

dentes de estudos prévios. Marcelo alerta para o 

facto de o Governo não adiar ais a execução das 

medidas de descentralização. O Presidente 

«pressiona ainda o executivo a criar condições para 

que, no início da próxima legislatura, possa 

finalmente entrar em vigor a nova lei de enquadra-

mento orçamental, que está relacionada com as 

novas regras de contabilidade pública». Termina, 

congratulando-se com «o zelo colocado na execução 

orçamental do primeiro semestre de 2019».  

(Fonte: negócios, 26-06)  

Descentralização adiada mais três meses 

O Decreto de execução orçamental atira o prazo 

para as Câmaras se pronunciarem até ao final de 

setembro. O Diploma foi aprovado pelo Presidente 

da República no primeiro dia do prazo para se 

pronunciar para «não adiar mais a execução das 

medidas relativas à descentralização de competên-

cias para as autarquias locais». Agora o Governo 

pode começar a negociação com as autarquias que 

assumiram os envelopes financeiros a transferir 

juntamente com as transferências das áreas 

acordadas. 

(Fonte: Público, 27-06)  
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LEGISLAÇÃO - JUNHO 2019 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 89/2019 - 

Diário da República n.º 107/2019, Série I de 2019-06-

04122500808 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece o funcionamento e organização da Comissão 

de Acompanhamento da Descentralização 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 92/2019 - 

Diário da República n.º 108/2019, Série I de 2019-06-

05122498962 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberes-

paço 2019-2023 

Resolução da Assembleia da República n.º 77-A/2019 

- Diário da República n.º 114/2019, 2º Suplemento, 

Série I de 2019-06-17122607989 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Consagra o dia 17 de junho como Dia Nacional em 

Memória das Vítimas dos Incêndios Florestais 

Resolução da Assembleia da República n.º 84/2019 - 

Diário da República n.º 116/2019, Série I de 2019-06-

19122606829 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a revisão dos critérios de 

admissão ao Programa Português para Todos 

Resolução da Assembleia da República n.º 87/2019 - 

Diário da República n.º 118/2019, Série I de 2019-06-

24122651137 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Regulamento de sinalização do trânsito 

Resolução da Assembleia da República n.º 88/2019 - 

Diário da República n.º 118/2019, Série I de 2019-06-

24122651138 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Prorrogação do prazo de funcionamento da II Comissão 

Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa 

Geral de Depósitos e à Gestão do Banco 

Lei n.º 39/2019 - Diário da República n.º 115/2019, 

Série I de 2019-06-18122606785 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Estabelece inibições no acolhimento de crianças e jovens 

Lei n.º 42/2019 - Diário da República n.º 117/2019, 

Série I de 2019-06-21122627507 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Determina como única consequência pelo incumprimento 

do pagamento das propinas o não reconhecimento dos 

atos académicos, procedendo à quarta alteração à Lei n.º 

37/2003, de 22 de agosto, que estabelece as bases do 

financiamento do ensino superior 

Lei n.º 43/2019 - Diário da República n.º 117/2019, 

Série I de 2019-06-21122627508 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Procede à interpretação autêntica do n.º 7 do artigo 

1041.º do Código Civil, aditado pelo artigo 2.º da Lei 

n.º 13/2019, de 12 de fevereiro, que estabelece 

medidas destinadas a corrigir situações de desequilí-

brio entre arrendatários e senhorios, a reforçar a 

segurança e a estabilidade do arrendamento urbano e 

a proteger arrendatários em situação de especial 

fragilidade 

Lei n.º 44/2019 - Diário da República n.º 117/2019, 

Série I de 2019-06-21122627509 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Regime de subsídios de apoio à atividade política dos 

Deputados (altera o Estatuto dos Deputados, aprova-

do pela Lei n.º 7/93, de 1 de março, e o estatuto 

remuneratório dos titulares de cargos políticos, 

aprovado pela Lei n.º 4/85, de 9 de abril) 

Decreto-Lei n.º 78/2019 - Diário da República n.º 

108/2019, Série I de 2019-06-05122498959 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova o regime jurídico de autonomia de gestão dos 

museus, monumentos e palácio 

Decreto-Lei n.º 81-A/2019 - Diário da República n.º 

114/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-06-17122592101 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Procede à reorganização institucional do SIRESP - 

Sistema Integrado das Redes de Emergência e 

Segurança de Portugal 

Decreto-Lei n.º 82/2019 - Diário da República n.º 

121/2019, Série I de 2019-06-27122728684 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece as regras de identificação dos animais de 

companhia, criando o Sistema de Informação de 

Animais de Companhia 

Decreto-Lei n.º 84/2019 - Diário da República n.º 

122/2019, Série I de 2019-06-28122747583 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece as normas de execução do Orçamento do 

Estado para 2019 

Portaria n.º 172/2019 - Diário da República n.º 

106/2019, Série I de 2019-06-03122476956 
PRESIDÊNCIA E DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E 

FINANÇAS 

Estabelece o Sistema de Incentivos à Eficiência da 

Despesa Pública (SIEF) 

Portaria n.º 173/2019 - Diário da República n.º 

108/2019, Série I de 2019-06-05122498965 
FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURAN-

ÇA SOCIAL 

Procede à definição dos termos em que se concretiza 

a atribuição dos prémios de desempenho previstos no 

n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 56/2019, de 26 

de abril 
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Portaria n.º 174/2019 - Diário da República n.º 

109/2019, Série I de 2019-06-06122520771 
PRESIDÊNCIA E DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, 

FINANÇAS E ADJUNTO E ECONOMIA 

Regulamenta os termos da repreensão registada 

prevista na Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto 

Portaria n.º 175/2019 - Diário da República n.º 

109/2019, Série I de 2019-06-06122520772 
FINANÇAS E INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO 

Regulamenta as disposições do Decreto-Lei n.º 

68/2019, de 22 de maio, relativas ao registo de 

candidatura ao Programa de Arrendamento Acessível 

Portaria n.º 176/2019 - Diário da República n.º 

109/2019, Série I de 2019-06-06122520773 
FINANÇAS E INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO 

Regulamenta as disposições do Decreto-Lei n.º 

68/2019, de 22 de maio, relativas aos limites de renda 

aplicáveis no âmbito do Programa de Arrendamento 

Acessível 

Portaria n.º 177/2019 - Diário da República n.º 

109/2019, Série I de 2019-06-06122520774 
INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO 

Regulamenta as disposições do Decreto-Lei n.º 

68/2019, de 22 de maio, relativas à inscrição de 

alojamentos no Programa de Arrendamento Acessível 

Portaria n.º 179/2019 - Diário da República n.º 

110/2019, Série I de 2019-06-07122529724 
FINANÇAS E INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO 

Estabelece os requisitos imperativos das várias 

garantias aplicáveis às garantias de seguro de 

arrendamento acessível 

Portaria n.º 181/2019 - Diário da República n.º 

111/2019, Série I de 2019-06-11122541299 
EDUCAÇÃO 

Define os termos e as condições em que as escolas, 

no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, 

podem implementar uma gestão superior a 25 % das 

matrizes curriculares-base das ofertas educativas e 

formativas dos ensinos básico e secundário 

Portaria n.º 186-A/2019 - Diário da República n.º 

115/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-06-18122606839 
FINANÇAS 

Altera o artigo 9.º da Portaria n.º 343-A/2017, de 10 de 

novembro 

Portaria n.º 191/2019 - Diário da República n.º 

118/2019, Série I de 2019-06-24122651142 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR, EDUCAÇÃO 

E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

Regula a prova da situação escolar para efeitos de 

atribuição e manutenção do abono de família para 

crianças e jovens e da bolsa de estudo, bem como da 

atribuição das prestações por morte e manutenção da 

pensão de sobrevivência do regime geral de seguran-

ça social 

Portaria n.º 198/2019 - Diário da República n.º 

121/2019, Série I de 2019-06-27122728689 
FINANÇAS, ADJUNTO E ECONOMIA E CULTURA 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 490/2018, 

de 28 de setembro, que estabelece as normas de 

aplicação do regime de incentivo à produção cinema-

tográfica e audiovisual no âmbito do Fundo de Apoio 

ao Turismo e ao Cinema 

Portaria n.º 202/2019 - Diário da República n.º 

125/2019, Série I de 2019-07-03122891077 
AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 

Define os termos e os critérios aplicáveis ao projeto-

piloto a adotar no âmbito do sistema de incentivo ao 

consumidor para devolução de embalagens de 

bebidas em plástico não reutilizáveis 

Aviso n.º 42/2019 - Diário da República n.º 

121/2019, Série I de 2019-06-27122728688 
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos 

Países Baixos notificou ter a Roménia formulado uma 

declaração em conformidade com o artigo 63.º 

relativamente à Convenção Relativa à Competência, à 

Lei Aplicável, ao Reconhecimento, à Execução e à 

Cooperação em Matéria de Responsabilidade 

Parental e de Medidas de Proteção das Crianças, 

adotada na Haia, em 19 de outubro de 1996 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 9/2019/A - Diário da 

República n.º 107/2019, Série I de 2019-06-04122500809 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Recomenda o estabelecimento de medidas com vista 

à redução do uso de embalagens e produtos em 

plástico na Região Autónoma dos Açores 

Decreto Legislativo Regional n.º 13/2019/A - Diário 

da República n.º 110/2019, Série I de 2019-06-07122529725 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Adaptação da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas à administração regional da Região Autóno-

ma dos Açores, e quarta alteração ao Decreto 

Legislativo Regional n.º 17/2009/A, de 14 de outubro, 

que procede à harmonização, na Administração 

Pública da Região Autónoma dos Açores, dos regimes 

de vinculação, de carreiras e de remunerações dos 

trabalhadores que exercem funções públicas, sucessi-

vamente alterado pelos Decretos Legislativos Regio-

nais n.os 33/2010/A, de 18 de novembro, 2/2014/A, de 

29 de janeiro, e 3/2017/A, de 13 de abril 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira n.º 17/2019/M - Diário da 

República n.º 112/2019, Série I de 2019-06-12122549971 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Recomenda ao Governo Regional a definição do 

modelo de adaptação da Lei das Finanças Locais à 

Região Autónoma da Madeira 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122520771/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122520771/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107791612/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122520772/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122520772/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/122373682/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/122373682/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122520773/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122520773/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/122373682/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/122373682/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122520774/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122520774/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/122373682/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/122373682/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122529724/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122529724/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122541299/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122541299/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122606839/details/maximized?serie=I&day=2019-06-18&date=2019-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122606839/details/maximized?serie=I&day=2019-06-18&date=2019-06-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114190333/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122651142/details/maximized?serie=I&day=2019-06-24&date=2019-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122651142/details/maximized?serie=I&day=2019-06-24&date=2019-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122728689/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122728689/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122891077/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122891077/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122728688/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122728688/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122500809/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122500809/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122500809/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122529725/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122529725/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/491435/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/491435/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/308746/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/570685/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106874649/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122549971/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122549971/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122549971/details/maximized
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I N F O Q U A D R O S  

Aguardo a avaliação do biénio 2017-2018. Posso recusar-me a assinar a contratualização dos 

objetivos para o biénio 2019-1020? 

A fixação dos objetivos para um período avaliativo não depende da atribuição da avaliação relativa ao 

período anterior; são processos independentes um do outro. 

Por isso, não pode recusar-se a assinar a ficha de avaliação para tomar conhecimento formal quer dos 

objetivos e competências previamente fixados quer da avaliação que lhe for posteriormente atribuída. 

 

Sou trabalhador-estudante e foi-me concedido horário de jornada contínua. Tive aproveitamento 

escolar. Durante as férias cessa o estatuto de trabalhador-estudante? 

É nosso entender que enquanto se mantiver o seu estatuto de trabalhador-estudante, mantém-se o seu 

direito ao horário de jornada contínua que lhe foi atribuído; o que significa que esse horário só deverá 

cessar quando cessar o seu direito a manter aquele estatuto. 

 

Estou a exercer funções num organismo, em regime mobilidade. No entanto nem as funções nem o 

horário correspondem ao oferecido na entrevista. Posso regressar ao serviço de origem antes dos 

seis meses? 

O regresso ao serviço de origem pode ser a todo o tempo. Para o efeito deverá comunicar ao organismo 

onde se encontra a data em que regressará ao serviço de origem. Este último, deverá também ser 

informado do dia do seu regresso, de preferência no dia 1 do mês seguinte, para maior facilidade no 

acerto de contas. 

 

Estou em mobilidade num serviço há 2 meses e o trabalho não corresponde ao anunciado no aviso de 

candidatura. Preciso aguardar seis meses para regressar ao serviço de origem? 

Para regressar ao serviço de origem não necessita de aguardar os seis meses, basta comunicar, preferen-

cialmente por escrito, o dia em que regressa ao serviço de origem e ao serviço onde se encontra em 

mobilidade. Seis meses é o tempo mínimo necessário para que se possa consolidar a mobilidade, de acordo 

com o artigo 99º, nº 3, alínea b) da LTFP, o que não pretende. 

Tem dúvidas sobre a 
sua situação laboral? 
 

 O jurista responde . . . 

 

INFORMAÇÃO RÁPIDA AOS SÓCIOS 
 

 

ATUALIZE: 

 
 
 
 

 

Utilize o formulário do STE em  www.ste.pt  

 Os seus dados pessoais  

http://www.ste.pt/
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I N F O Q U A D R O S  

1 1867- Abolição da pena de morte em Portugal. 
2 1928- Um decreto concede o voto sem restrições às mulheres no Reino Unido. 
3 1905- O Parlamento francês ratifica a lei de separação entre o Estado e a Igreja. 
4 1930- Morre o famoso escritor escocês, criador do detetive Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. 
5 1932- António Oliveira Salazar é nomeado presidente do Conselho de Ministros de Portugal. 
6 1945– A Nicarágua foi o primeiro Estado a aceitar a Carta da ONU. 
7 1497- Sai de Lisboa a frota comandada por Vasco da Gama, que chegará a Índia depois de dois anos de 

navegação. 
8 1838- Nasce o alemão Ferdinand von Zeppelin, inventor do dirigível. 
9 1926- Triunfa em Portugal um movimento militar encabeçado pelo general Carmona. 
10 1509- Nasce Juan Calvino, teólogo francês estabelecido em Genebra, autor da Reforma Protestante. 
11 1919- A jornada de trabalho de oito horas é estabelecida na Holanda. 
12 1999- A OMC autoriza os Estados Unidos e o Canadá a impor sanções à União Europeia por esta se 

negar a importar carne de gado tratada com hormonas. 
13 1501- A expedição marítima de Álvares Cabral regressa para Lisboa, após a descoberta do Brasil e da 

visita à Índia. 
14 1928- Nasce o guerrilheiro Ernesto Che Guevara. 
15 1864- Alfred Nobel resolve patentear a nitroglicerina como explosivo. 
16 1973- As conversas gravadas do presidente norte-americano Richard Nixon no caso Watergate são 

descobertas. O caso provocou a renúncia de Nixon. 
17 1975- A nave espacial soviética "Soyuz XIX" e a norte-americana "Apolo" estão no espaço, na primeira 

missão espacial conjunta entre Estados Unidos e União Soviética. 
18 1936- Inicia-se a Guerra Civil Espanhola, com o levante militar na Península. O conflito originou a 

ditadura do general Francisco Franco. 
19 1997- O IRA decreta cessar-fogo incondicional para agilizar o processo de pacificação da Irlanda do 

Norte, na segunda oportunidade para a paz, após 28 anos de conflito. 
20 1969-Os tripulantes da Apollo 11. Neil Armstrong e Edwin Aldrin desceram ao solo lunar num módulo de 

pouso, enquanto Michael Collins ficou a girar em torno da Lua. Ficaram duas horas, trouxeram amostras 
do solo e informações científicas. 

21 1917- Os alemães lançam as primeiras bombas de gás asfixiante durante Primeira Guerra Mundial. 
22 1624- Carta-régia determina que seja introduzido no Brasil o Tribunal da Inquisição. 
23 1995- É descoberto o cometa Hale-Bopp, um dos maiores e mais brilhantes. 
24 1928- A China adota o sistema métrico decimal. 
25 1978- Nasce na Inglaterra Louise Joy Brown, a primeira "bebé de proveta". Fruto de dez anos de 

pesquisa dos doutores Steptoe e Edwards, a fertilização in vitro gerou uma bebé de um embrião 
fertilizado fora do útero materno. 

26 2000- Um juiz federal de Nova Iorque aprova o acordo de indemnização, através do qual os bancos 
suíços se comprometem a pagar 250 milhões de dólares às vítimas do Holocausto. 

27 1921- Os cientistas Banting e Best conseguem isolar a insulina, hormona secretada pelo pâncreas. Esta 
descoberta possibilitou o controlo da diabetes, uma doença até então mortal. 

28 1999- O Tribunal de Direitos Humanos de Estrasburgo condena a França por torturas, tornando-se no 
primeiro país da União Europeia condenado por este delito. 

29 1981- Casamento do Príncipe Carlos da Inglaterra com Diana Spencer. 
30 1973- O fabricante da talidomida perde uma ação judicial na Inglaterra e é obrigado a pagar indemni-

zação a 433 crianças. O remédio, tomado por mulheres grávidas, provocava a deformação dos fetos. 
31 1944- O aviador Antoine de Saint-Exupéry, autor do livro “O Pequeno Príncipe”, desaparece num avião 

numa região do norte de África. 

em julho 
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SINDICATO DOS 

QUADROS TÉCNICOS DO 

ESTADO E ENTIDADES 

COM FINS PÚBLICOS 

 

Lisboa - Sede 

R. Braamcamp,88,2º Dto. 

1269-111 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 - 9:00-21:00 

Sec. Regional do Porto 

R. da Alegria, 248,1º Esq.  

 4000-034  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 

Edifício 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 

 

Periodicidade: Mensal 
 

PROTOCOLOS 

CULTURA E LAZER  
Natércia Freire (1919-2004) 
EXPOSIÇÃO | 11 jul. '19 | 18h00 | Sala de Referência | Entrada livre / até 31 out. 

Fonte:http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1462%3Aexposicao--natercia

-freire-1919-2004--11-jul-31-out-19&catid=170%3A2019&Itemid=1473&lang=pt  

 

 

 

 

Para que possa desfrutar do seu Lugar ao Sol em 

qualquer altura do ano, em Portugal e Espanha  

PACK 7 + 7 Noites de Oferta, para 2 pessoas, por 

apenas 49,50€. (Pouco Mais de 3€/Noite!) 

  

Adquira o Seu Pack Aqui:  https://bit.ly/2UQ0E46 

 
Telefone  +351 261 422 363 
Telem:    +351 91 980 36 10 
E-Mail:   info@lugaraosol.pt 
Web-Site: www.lugaraosol.pt 

http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1462%3Aexposicao--natercia-freire-1919-2004--11-jul-31-out-19&catid=170%3A2019&Itemid=1473&lang=pt
http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1462%3Aexposicao--natercia-freire-1919-2004--11-jul-31-out-19&catid=170%3A2019&Itemid=1473&lang=pt
http://www.goo.gl/eLhMiQ
https://bit.ly/2UQ0E46
mailto:empresas@lugaraosol.pt
http://www.lugaraosol.pt/

