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1.º DE MAIO

05/2020
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1.ºSEMPRE!
DE MAIO,

O Dia de reafirmação do primado do Trabalho
assume, este ano, redobrado relevo.
Formalizada a existência da crise de saúde
pública logo os trabalhadores foram alistados
para acudir à emergência.
E não houve, nem há, quem diga "não", mas sim
"presente", unidos na classe, por imperativo de
consciência e vinculação patriótica.
Na linha da frente compareceram os trabalhadores da área da saúde, do vilipendiado e desvalorizado Serviço Nacional de Saúde, antes de
quaisquer outros, mas também os das forças e
serviços de segurança, da recolha de resíduos,
das linhas de produção e distribuição de bens de
primeira necessidade, ou os que asseguram os
setores essenciais.
Para outros estava guardada a possibilidade de
mobilidade

sem

o

seu

consentimento,

ou

a

"disponibilidade obrigatória" para o teletrabalho,
agora

em

acumulação

com

a

telescola,

não

importam os recursos, não importa a logística,
não importa a autonomia dos educandos, não
importa quaisquer que sejam as condições.
A outros ainda foi imposto o lay-off, ou o gozo
obrigatório de “férias” em confinamento, com
distanciamento social e abstenção presencial.
E não foram necessárias quaisquer cimeiras internacionais de chefes de governo ou ministros, como as
que têm acontecido para alistar outros recursos, cujo
resultado é sempre consensual na divergência e na
tacanhez quanto à dimensão necessária.
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Tudo foi feito segregando-se as associações
sindicais, legislando-se pela suspensão do direito
à sua participação na elaboração da legislação do
trabalho, como se os sindicatos não fossem parte
de um mesmo país na criação de soluções.
Ainda

assim,

em

nenhuma

circunstância

os

trabalhadores arredaram pé.
A mesma "receita" já havia servido para pagar os
resultados da alegada crise financeira de 2008,
que não criámos, mas que continuamos a suportar
até hoje;
Não foi num punhado de ações ou obrigações,
numa especial engenharia financeira, ou numa
qualquer Inteligência Artificial que residiu à
solução.
A solução esteve então, e está hoje, nos trabalhadores e no seu esforço.
Não discutimos o trabalho e o seu dever, mas
reivindicamos a sua autoria e reconhecimento e
defendemos o seu prestígio.
Por

isso

assinalamos

este

dia

afirmando

o

entendimento, porque outro não pode haver, de
não nos deixarmos capturar e confinar numa
qualquer narrativa que nos atire para nova e
interminável austeridade.
Estivemos unidos até aqui. Continuaremos unidos
a partir daqui.

Viva o 1.º de Maio. Sempre!
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Visto na imprensa em
maio de 2020
contas públicas?
O impacto da pandemia já se começou a sentir, mas
ainda

não

é

muito

significativo,

mostram

os

números.

18 de maio

In Negócios Online | 04/05/2020
Finanças abertas mas só com marcações
Pensões mais baixas vão ser aumentadas

In Correio da Manhã | 04/05/2020

esta semana
Apenas para quem tem pensões inferiores a 658
euros.

Idade média de reforma no público subiu

In Correio da Manhã | 05/05/2020

para 64 anos em 2019. A mais alta de sempre
Os funcionários do Estado optaram em 2019 por
As queixas dos sindicatos

entrar na reforma mais tarde

Sindicatos estão a fazer levantamento de proble-

In Diário de Notícias Online | 04/05/2020

mas
In i Online | 06/05/2020
Reduzir (tempos de resposta n)a Administração Pública
Não superar este desafio é desperdiçar os recursos
dos contribuintes, muitos dos quais somam ao tempo
perdido

com

burocracias

do

Estado

grandes

dificuldades económicas.
In Jornal Económico Online (O) | 04/05/2020
Finanças abertas mas só para marcações
prévias
Conservatórias sujeitas ao mesmo regime

Ministra quer reduzir em 25% prazo de
reembolsos da ADSE
A ministra da Modernização do Estado e da
Administração Pública, Alexandra Leitão, disse
ontem que quer reduzir em cerca de 25%, nesta
legislatura, os prazos dos reembolsos da ADSE,
subsistema de saúde dos funcionários públicos
In

Diário

de

Notícias

da

Madeira

Online |

06/05/2020

In Correio da Manhã Online | 04/05/2020

O sistema de pensões é sustentável?
Pandemia obriga a refazer as contas

Regularização de precários
In JM | 06/05/2020

É algo que se repete a cada crise da economia.
In Público | 04/05/2020

Função Pública - Governo admite falhar
aumentos salariais para 2021
In i | 06/05/2020

Quais são os sintomas da covid nas
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inferior a 1,5, enquanto em 1970 era de 12,7.
"O teletrabalho não é a salvação de

In Jornal Económico Online (O) | 08/05/2020

tudo", diz presidente do Sindicato dos Quadros
Técnicos do Estado
Helena Rodrigues recusa resistência ao teletrabalho
na Função Pública.

Custos,

liquidez

e

pressões.

O

Programa de Estabilidade da pandemia em 5

In Observador Online | 07/05/2020

pontos
Este ano o Programa de Estabilidade é muito
diferente: não tem previsões para este ano nem os

Governo diz não poder garantir que
aumentos da função pública aconteçam em 2021
Alexandra

Leitão

revela

ainda

que

25% dos

próximos, mas há estimativas sobre impactos da
pandemia
In ECO - Economia Online | 08/05/2020

trabalhadores do Estado devem ficar em teletrabalho.
In Observador Online | 07/05/2020
Medidas de combate à pandemia com
impacto orçamental de 1,9 mil milhões
Salários subiram mais no privado do que
no público
Remuneração normal média no Estado chega a ser
600 euros mais alta do que no privado, mas por
causa do tipo de trabalho e qualificações superiores.

O impacto orçamental das medidas discricionárias
adotadas pelo Governo em resposta à Covid-19
totaliza 1,9 mil milhões de euros, segundo o
Programa de Estabilidade (PE) aprovado na quintafeira pelo Governo
In Notícias ao Minuto Online | 08/05/2020

In Dinheiro Vivo Online | 08/05/2020
Layoff pesa 563 milhões por mês no
Orçamento
Contribuintes da Segurança Social que

In Correio da Manhã | 11/05/2020

recebem prestações de desemprego duplicam em
30 anos
Dia Mundial da Segurança Social: quatro em cada
100 contribuintes recebem uma prestação de
desemprego da Segurança Social Quase quatro em
cada

100

contribuintes

da

Segurança

Social

Unidade Técnica de Apoio Orçamental
estima impacto das medidas financeiras maior do
que o Governo

recebiam em 2019 uma prestação de desemprego, o

UTAO estima impacto de 13,35% do Produto

dobro do registado em 1990, mostra um conjunto de

Interno Bruto (PIB) para enfrentar consequências

destaques

económicas da pandemia de covid-19.

estatísticos

assinalados

hoje

pela

Pordata, no Dia Mundial da Segurança Social

In Correio da Manhã Online | 13/05/2020

In Expresso Online | 08/05/2020

Há três contribuintes para cada dois
pensionistas em Portugal
Desde 2011 que o número de pensões é igual ou
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Desde

2015,

Governo

de

Costa

nomeou mais de mil funcionários
Os ministérios com maior despesa mensal são o das
Finanças, Ambiente e Educação Nos últimos cinco
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anos, o Governo de António Costa nomeou 1.
In Expresso Online | 13/05/2020

Conheça

os

termos

do

regresso

da

função pública
Foi esta noite publicado o anexo que define os
UTAO assinala perigos das linhas de

termos do regresso dos trabalhadores da adminis-

crédito e da TAP para as finanças públicas

tração pública regional.

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO)

In JM Online | 15/05/2020

alertou hoje que as linhas de crédito disponibilizadas
devido à pandemia de covid-19 constituirão "passivo
contingente" do Estado, bem como para os riscos
orçamentais de uma intervenção na TAP

para pensionistas

In DiáriOnline Online | 13/05/2020

Programa

de

Governo faz atualização extraordinária
In Vida Económica | 15/05/2020

Estabilidade:

UTAO

alerta para riscos na transparência orçamental
sobre a Covid-19
"É uma rutura inexplicada com a abertura a todos os
cidadãos que vinha sendo praticada até ao ano
passado.

ADSE

prolongada

até

outubro

para

descendentes que tenham atingido limite de idade
Cartões dos beneficiários da ADSE cuja validade
tenha expirado continuam a ser aceites até 30 de
outubro, incluindo para os beneficiários descendentes que entretanto deixaram de cumprir requisitos.

In Jornal Económico Online (O) | 12/05/2020

In ECO - Economia Online | 18/05/2020

Heróis de primeira não querem salários
de segunda

Orçamento Suplementar vai estar

Enfermeiros promoveram uma manifestação virtual

associado a programa de emergência, diz Costa

para assinalar Dia Internacional do Enfermeiro onde

António Costa não se compromete com uma eventual

exigem a valorização da carreira Foi através dos
seus sapatos que cerca de meia centena de enfermeiros deram ontem forma a uma manifestação
virtual que teve lugar junto ao Arco da Porta Nova

descida de impostos mas mostra-se satisfeito por
não se estar a falar em austeridade
In Renascença Online | 19/05/2020

In Correio do Minho Online | 13/05/2020
ACT e CITE defendem que

pais

podem recusar teletrabalho
Marcelo

saúda

compromisso

entre

Um grupo de trabalhadores de um call center da

Governo, patronato e UGT

Randstad em Castelo Branco recusou passar do

Marcelo Rebelo de Sousa congratulou-se com este

apoio aos pais para teletrabalho Um grupo de

"entendimento

foi

trabalhadores de um call center da Randstad em

assinado "pelo Governo, pela confederação sindical

Castelo Branco recusaram passar do apoio aos pais

UGT e pelas confederações empresariais CAP, CCP,

para

CIP e CTP"

trabalhar com as crianças em casa

In TSF Online | 12/05/2020In

In Expresso Online | 19/05/2020
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tripartido",

referindo

que

teletrabalho,

alegando

que

é

impossível
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LEGISLAÇÃO - ABRIL 2020
Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2020 Diário da República n.º 73/2020, Série I de 2020-0414131393118
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Determina a adoção de medidas extraordinárias de
resposta à pandemia da doença COVID-19, no âmbito
da ciência e inovação
Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020 Diário da República n.º 78/2020, Série I de 2020-0421132133788
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova o Plano de Ação para a Transição Digital
Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2020 Diário da República n.º 78/2020, Série I de 2020-0421132133789
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Autoriza a emissão de dívida pública, em execução do
Orçamento do Estado para 2020
Resolução do Conselho de Ministros n.º 18-B/2020 Diário da República n.º 66/2020, 2º Suplemento, Série
I de 2020-04-02131068125
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Resolução do Conselho de Ministros que prorroga os
efeitos da declaração de situação de calamidade no
município de Ovar, na sequência da pandemia COVID
-19
Lei n.º 5/2020 - Diário da República n.º 71-A/2020,
Série I de 2020-04-10131338915
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Quarta alteração, por apreciação parlamentar,
ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que
estabelece medidas excecionais e temporárias
relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19

Cria a Estrutura de Missão Portugal Digital
Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020 Diário da República n.º 66/2020, 1º Suplemento, Série
I de 2020-04-02131068115
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Renova a declaração de estado de emergência, com
fundamento na verificação de uma situação de
calamidade pública
Resolução da Assembleia da República n.º 22-A/2020
- Diário da República n.º 66/2020, 1º Suplemento,
Série I de 2020-04-02131068116
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Autorização da renovação do estado de emergência
Resolução do Conselho de Ministros n.º 18-A/2020 Diário da República n.º 65/2020, 1º Suplemento, Série
I de 2020-04-01130956140
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
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Lei n.º 6/2020 - Diário da República n.º 71-A/2020,
Série I de 2020-04-10131338916
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Regime excecional para promover a capacidade de
resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia
da doença COVID-19
Lei n.º 7/2020 - Diário da República n.º 71-A/2020,
Série I de 2020-04-10131338917
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Estabelece regimes excecionais e temporários de
resposta à epidemia SARS-CoV-2, e procede à
primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26
de março, e à quarta alteração à Lei n.º 27/2007, de
30 de julho
Lei n.º 8/2020 - Diário da República n.º 71-A/2020,
Série I de 2020-04-10131338918
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
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Primeira alteração, por apreciação parlamentar,
ao Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, que
estabelece medidas excecionais de proteção dos
créditos das famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da
economia social, bem como um regime especial de
garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19
Lei n.º 9-A/2020 - Diário da República n.º 76/2020, 2º
Suplemento, Série I de 2020-04-17131908509
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Regime excecional e temporário de processo
orçamental na sequência da pandemia da doença
COVID-19
Decreto n.º 2-B/2020 - Diário da República n.º
66/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-0402131068124
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Regulamenta a prorrogação do estado de emergência
decretado pelo Presidente da República

ção à distância, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19
Portaria n.º 83/2020 - Diário da República n.º 65/2020,
Série I de 2020-04-01130954976
AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Antecipa os prazos de prolongamento para a extinção
das tarifas transitórias aplicáveis aos fornecimentos
de eletricidade em MT e Baixa Tensão Especial
(BTE), para 2021 e 2022, respetivamente, e aos
fornecimentos de gás natural em BP, para 2022
Portaria n.º 87/2020 - Diário da República n.º 68/2020,
Série I de 2020-04-06131124445
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS, FINANÇAS E
MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Procede à prorrogação do prazo para apresentação
de candidaturas à 5.ª edição do Programa de Estágios
Profissionais na Administração Central do Estado,
específicos para os serviços periféricos externos do
Ministério dos Negócios Estrangeiros (PEPAC-MNE),
previsto na Portaria n.º 70/2020, de 13 de março

Decreto-Lei n.º 14-A/2020 - Diário da República n.º
69/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-0407131228424

Portaria n.º 86/2020 - Diário da República n.º 67A/2020, Série I de 2020-04-04131124426

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

AGRICULTURA

Altera o prazo de implementação da faturação
eletrónica nos contratos públicos

Estabelece um conjunto de medidas excecionais e
temporárias relativas à situação epidemiológica da
doença COVID 19, no âmbito da operação 10.2.1.4,
«Cadeias curtas e mercados locais», da ação n.º 10.2,
«Implementação das estratégias», integrada na
medida n.º 10, «LEADER», da área n.º 4,
«Desenvolvimento local», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente

Decreto-Lei n.º 14-D/2020 - Diário da República n.º
72/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-0413131348864
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Reforça a proteção na parentalidade, dos trabalhadores que exercem funções públicas integrados no
regime de proteção social convergente
Decreto-Lei n.º 16/2020 - Diário da República n.º
74/2020, Série I de 2020-04-15131457481
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece normas excecionais e temporárias
destinadas à prática de atos por meios de comunicaPágina 7

Portaria n.º 88-A/2020 - Diário da República n.º
68/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-0406131124440
FINANÇAS
Aprova as instruções de preenchimento da Declaração Mensal de Remunerações (DMR), aprovada
pela Portaria n.º 40/2018, de 31 de Janeiro
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Portaria n.º 90/2020 - Diário da República n.º 71/2020,
Série I de 2020-04-09131292957
INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 80-A/2020,
de 25 de março, que veio estabelecer o regime de
prestação de serviços essenciais de inspeção de
veículos
Portaria n.º 90-A/2020 - Diário da República n.º
71/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-0409131338887

diferimento das contribuições dos trabalhadores
independentes e do reconhecimento do direito à
prorrogação de prestações do sistema de segurança
social
Portaria n.º 98/2020 - Diário da República n.º 77/2020,
Série I de 2020-04-20131987144
FINANÇAS E MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Procede à alteração da Portaria n.º 320-A/2011, de 30
de dezembro - criação da Direção de Serviços de
Apoio e Defesa do Contribuinte

SAÚDE
Cria um regime excecional e temporário relativo à
prescrição eletrónica de medicamentos e respetiva
receita médica, durante a vigência do estado de
emergência em Portugal, motivado pela pandemia da
COVID-19
Portaria n.º 91/2020 - Diário da República n.º 73/2020,
Série I de 2020-04-14131393119
INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
Define, em execução do disposto no n.º 2 do artigo 3.º
da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, que estabelece um
regime excecional para as situações de mora no
pagamento das rendas atendendo à situação
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e doença COVID-19, os termos em que é
efetuada a demonstração da quebra de rendimentos
para efeito de aplicação daquele regime excecional a
situações de incapacidade de pagamento das rendas
habitacionais devidas a partir de 1 de abril de 2020 e
até ao mês subsequente ao termo da vigência do
estado de emergência
Portaria n.º 94-A/2020 - Diário da República n.º
75/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-0416131593874
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA
SOCIAL
Regulamenta os procedimentos de atribuição dos
apoios excecionais de apoio à família, dos apoios
extraordinários à redução da atividade económica de
trabalhador independente e à manutenção de contrato
de trabalho em situação de crise empresarial, do
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Despacho n.º 4239/2020 - Diário da República n.º
69/2020, Série II de 2020-04-07 131182915
Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do
Primeiro-Ministro
Concede tolerância de ponto aos trabalhadores que
exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado, sejam eles centrais ou
desconcentrados, e nos institutos públicos, nos dias 9
e 13 e abril
Despacho n.º 4460-A/2020 - Diário da República n.º
72/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-0413 131348859
Modernização do Estado e da Administração Pública
e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Gabinetes das Ministras da Modernização do Estado
e da Administração Pública e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Define as orientações no âmbito da eventualidade
doença e no âmbito da frequência de ações de
formação à distância, bem como os termos em que os
trabalhadores da administração central podem exercer
funções na administração local e em que os trabalhadores da administração central e da administração
local podem exercer funções em instituições
particulares de solidariedade social ou outras
instituições de apoio às populações mais vulneráveis
Despacho n.º 4698-D/2020 - Diário da República n.º
76/2020, 3º Suplemento, Série II de 2020-0417 131763340
Presidência do Conselho de Ministros e Trabalho,
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Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes do
Primeiro-Ministro e da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Determina que inspetora-geral da ACT proceda à
requisição dos inspetores e técnicos superiores
necessários para reforçar a equipa inspetiva da ACT
Declaração de Retificação n.º 339-A/2020 - Diário da
República n.º 77/2020, 1º Suplemento, Série II de
2020-04-20 131987153
Presidência do Conselho de Ministros - SecretariaGeral
Retifica o Despacho n.º 4698-D/2020, da Presidência
do Conselho de Ministros e Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social, Gabinetes do Primeiro-Ministro e
da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social, que determina que a inspetora-geral da ACT
proceda à requisição dos inspetores e técnicos
superiores necessários para reforçar a equipa
inspetiva da ACT, publicado no Diário da República,
2.ª série, 3.º suplemento, n.º 76, de 17 de abril de
2020
Despacho n.º 4698-F/2020 - Diário da República n.º
76/2020, 4º Suplemento, Série II de 2020-0417 131908505
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, do
Trabalho e da Formação Profissional
Determina a prorrogação da suspensão das atividades formativas presenciais, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19
Decreto Legislativo Regional n.º 10/2020/A - Diário da
República n.º 70/2020, Série I de 2020-0408131246168
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º
2/2020/A, de 22 de janeiro, que aprova o Plano
Regional Anual para 2020
Declaração de Retificação n.º 16/2020 - Diário da
República n.º 66/2020, Série I de 2020-0402131016732
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Retificação à Resolução da Assembleia da República
n.º 18/2020, de 24 de março
Decreto Regulamentar Regional n.º 26/2020/M - Diário
da República n.º 65/2020, Série I de 2020-0401130954978
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Aprova a orgânica da Direção Regional de Pescas
Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira n.º 15/2020/M - Diário da
República n.º 76/2020, Série I de 2020-0417131763308
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
Recomenda ao Governo da República que assuma as
indemnizações compensatórias e regulamente a
atribuição do subsídio social de mobilidade no âmbito
dos serviços marítimos entre o continente e a Região
Autónoma da Madeira
Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira n.º 16/2020/M - Diário da
República n.º 76/2020, Série I de 2020-0417131763309
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
Apresenta à Assembleia da República a proposta de
lei pela garantia do financiamento das autarquias
locais das Regiões Autónomas - décima alteração ao
regime financeiro das autarquias locais e das
entidades intermunicipais, aprovado pela Lei n.º
73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação
Decreto Regulamentar Regional n.º 27/2020/M - Diário
da República n.º 82/2020, Série I de 2020-0427132514390
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Aprova a orgânica da Direção Regional do Arquivo e
Biblioteca da Madeira

INFOQUADROS

A palavra aos
associados

O TELETRABALHO
EM TEMPOS DE COVID-19
O primeiro caso de covid-19 surgiu na China e

refeições, são os banhos, é o jantar, é o deitar as

rapidamente se espalhou pelo mundo. Portugal foi

crianças, é a roupa para lavar e estender… Ufa!

assistindo ao drama que se vivia em Itália e depois

Precisava de, pelo menos, me triplicar. Está na

em Espanha. O nosso país beneficiou, de pelo

hora de voltar a sentar-me ao computador, agora

menos, dois meses para se preparar. Era uma

em silêncio, e fazer o que ainda não foi feito, por

questão de tempo. Dia 18 de março foi decretado

exigir maior tranquilidade. Já vai longa a noite e é

o estado de emergência.

hora de descansar, amanhã segue-se um novo dia.

Tempos difíceis se avizinhavam para os pais com

No dia seguinte nada muda e até se torna mais

crianças que, de um dia para o outro, passaram a

complicado, porque o mais pequeno numa gritaria

acumular as funções de pais, de educadores, de

reclama por atenção, não entende por que não

professores, de companheiros de brincadeira e de

pode ir brincar com os amigos, nem visitar a avó….

trabalhadores

Pelo meio, e para desespero meu, corre, espreita e

em

teletrabalho.

Convenhamos,

muito difícil de conciliar.

acena, quando decorre uma vídeo conferência.

Se a isto acrescentarmos o facto de a maior

Respiro fundo, peço desculpa, recomeço. Assim

parte nós viver em apartamentos pequenos, as

vamos continuando - um dia de cada vez.

tarefas

A

a

executar

tornam-se

numa

missão

este

conjunto

de

tarefas

chamaram-lhe

impossível. Eu, uma daquelas famílias a que

teletrabalho, mas não foi apenas teletrabalho, a

designaram de monoparental, não por opção mas,

este foram acrescidas todas as obrigações diárias

porque a vida disso se encarregou, chego ao fim

e mais a função de professor e educador, não

do dia frustrada, com sentimentos de culpa por

houve alternativa, tudo foi encerrado, ninguém

não conseguir desempenhar com satisfação todas

estava preparado. Para uma situação extraordiná-

as tarefas que me são exigidas.

ria, uma resposta extraordinária. Os pais têm

Por mais que me esforce, o dia não tem horas

desempenhado exigentes e diferentes papéis, em

suficientes para tamanha missão e, ao fim de

condições muito difíceis. Foram e estão a ser uns

poucos dias, fiquei à beira de um ataque de

bravos, heróis esquecidos.

nervos. É a criança mais nova que chora e exige

É assim que me sinto.

atenção, é a que está no ensino primário que
necessita de ajuda nos trabalhos, é o Serviço que
pede resposta urgente, é a preparação das
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em maio
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

1880-O 1.º de Maio tornou-se nos Estados Unidos da América um dia de comemoração dos trabalhadores.
1933-Os sindicatos são proibidos na Alemanha.
1911-Criação da Guarda Nacional Republicana, primeiro corpo policial extensivo a todo o país, que substitui
as Guardas Republicanas de Lisboa e do Porto. Será a Guarda Pretoriana do regime republicano.
1494-Cristóvão Colombo, durante a sua segunda viagem de exploração ao Novo Mundo, descobre a Jamaica
1972-O governo de Marcelo Caetano extinguiu a Censura Prévia e criou o regime do Exame Prévio. Na
realidade tudo ficou na mesma.
1937-O dirigível alemão Hindenburg incendiou-se ao chegar a Nova Jersey, nos Estados Unidos, após uma
viagem transatlântica. Morreram 36 dos 97 passageiros. O desastre teve como consequência o fim da
utilização comercial dos dirigíveis.
1834-A Casa dos Vinte e Quatro, criada no tempo de D. João I, foi abolida. Órgão, só oficializado por D.
Manuel I, tinha a função de zelar pelos interesses dos mesteirais (artífices) na administração municipal.
1986-A Escolaridade Obrigatória em Portugal passa de 6 para 9 anos.
1891-As associações operárias são autorizadas em Portugal.
1994-Nelson Mandela foi empossado como Presidente da África do Sul.
1995-Prorrogação do Tratado de Não-Proliferação Nuclear assinado em 1970 por 178 países.
1758-Alvará que regulou a reedificação da cidade de Lisboa.
1796-Foi criado o Porto franco de Lisboa.
1915-Tumultos violentos em Lisboa com assalto a armazéns e padarias de multidões à procura de comida. O
movimento revolucionário, com participação de militares e civis, que acompanhou estes distúrbios foi
reprimido violentamente, provocando centenas de mortes e feridos. O governo ditatorial de Pimenta de
Castro foi demitido.
1872-Inauguração da 1.ª linha de eléctrico da cidade do Porto.
1834-Batalha de Asseiceira. As forças liberais, comandadas pelo duque da Terceira, derrotaram as tropas
miguelistas, terminando de facto com a Guerra Civil que durava desde 1832.
1967-A Liga de Unidade e Acção Revolucionária (LUAR) assaltou o Banco de Portugal na Figueira da Foz,
naquela que foi a sua primeira operação. O golpe, que visava financiar a organização, era dirigido por Palma
Inácio.
1858-D. Pedro V casa com aprincesa alemã D. Estefânia de Hohenzollern-Sigmarinen, ramo católico da casa
real da Prússia. A rainha morrerá em Julho seguinte vítima de difteria.
1863-Abolição definitiva dos morgados em Portugal.
1801-O Exército espanhol invadiu Portugal, começando as operações da guerra declarada no mês de Março.
1935-As “sociedades secretas” existentes em Portugal foram ilegalizadas, sendo a Maçonaria a principal.
1911-O Escudo tornou-se a moeda oficial, em substituição do Real. O escudo seria dividido em cem partes
iguais, denominados centavos, correspondendo um centavo aos antigos dez réis. Não foi por isso uma
reforma monetária.
1949-Entrou em existência a República Democrática Alemã (Alemanha oriental)
1861-Fundação da Associação 1.º de Dezembro de 1640, como reacção às concepções iberistas emergentes
na época.
1773-A distinção entre cristãos-novos e cristãos-velhos foi abolida por meio de uma Carta de Lei.
1989-Foi admitida a primeira mulher nos quadros de oficiais do exército português.
1974-Foi afixado em decreto o primeiro salário mínimo nacional 3.300$00 mensais.
1926-Um golpe militar iniciado em Braga e comandado pelo general Gomes da Costa pôs fim à 1.ª República.
1848-Criação da Carbonaria Lusitânia, sociedade secreta, fundada em Coimbra, defensora do regime
republicano.
1926-O primeiro governo saído do golpe militar de 28 de Maio entrou em funções. Foi presidido pelo
comandante Mendes Cabeçadas, herói da Revolução de 5 de Outubro de 1910.
1790-Por decisão régia, são criadas em Lisboa 18 escolas para raparigas. São as primeiras escolas femininas
em Portugal.
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CULTURA E LAZER

Museus virtuais

MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS
GALERIA DE ARTE URBANA
NEWS MUSEUM
MUSEU NACIONAL DA MÚSICA
PALÁCIO NACIONAL DE
MAFRA
MOSTEIRO DE ALCOBAÇA
MOSTEIRO DE BATALHA
MUSEU DA RTP

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
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