
Página 1 

 

 

 

S
IN

D
IC

A
T

O
 D

O
S

 Q
U

A
D

R
O

S
 T

É
C

N
IC

O
S

 D
O

 E
S

T
A

D
O

 E
 E

N
T

ID
A

D
E

S
 C

O
M

 F
IN

S
 P

Ú
B

L
IC

O
S

 

08/2020 

I
N

F
O

Q
U

A
D

R
O

S
 

 

Propostas para 2021 - p. 2-5 

A palavra aos Associados - p. 6-7 

Gabinete jurídico - p. 8 

Legislação de julho - p. 9-10 

Aconteceu em agosto - p. 10-11 

Cultura e lazer - p. 12 

PROPOSTAS  
PARA 2021 

Maior investimento 

tecnológico e digital das 

instituições públicas, 

designadamente naquelas 

cujas funções são compatíveis 

com o teletrabalho, bem como, 

equacionar apoios financeiros 

aos trabalhadores. 

Revisão das carreiras ainda não 

revistas, e das carreiras já 

revistas, como é o caso da carreira 

técnica superior cuja estrutura 

remuneratória está totalmente 

desajustada quando comparada 

com outras de igual grau de 

complexidade funcional . 

Atualização das pensões da 

Segurança Social e da CGA 

não foi generalizada, tal como 

ocorreu nos dois anos 

anteriores (2018 e 2019), 

devido sobretudo à baixa taxa 

de inflação.  

Regulamentação clara e efetiva da pré-reforma. 

Fortalecimento 

do emprego 

público, visando 

o rejuvenescimento, 

qualificação e  

inovação. 

Rever/

Revogar o  

SIADAP. 

Atualização 

remuneratória de 

valor igual ao da 

inflação esperada 

para 2021 e do 

valor do subsídio 

de refeição para 

5€.  

Combate à 

corru
pção. 



Página 2 

 
I N F O Q U A D R O S  

homólogos em 2020 (-8,8% para a média da área do 

euro) e bastante mais acentuada do que a projetada 

em maio (-6,8%) apesar de ser menos intensa do que 

a Itália (-11,2%), Espanha (-10,9%) e França (-

10,6%). Para 2021, a CE estima uma recuperação do 

crescimento do PIB de 6% para Portugal (de 6,5% 

para a AE). A taxa de inflação de Portugal deve 

manter-se baixa, em torno de 0% em 2020, estando 

previsto que acelere para 1,2% em 2021.  

Quadro 1 – Previsões dos Principais Indicadores Económicos e Sociais para Portugal 

(Taxa de variação homóloga, em %) 

Previsões

CE/OCDE

PIB real 2,2 -9,8 6,0 CE (Jul/20)

Taxa de Inflação, em % 0,3 0,0 1,2 CE (Jul/20)

Emprego 0,8 -5,7 2,9 OCDE (Jun/20)

Taxa de Desemprego (Em % da Pop. Ativa) 6,5 11,6 9,6 OCDE (Jun/20)

Saldo Global da Administração Pública (Em % do PIB) +0,2 -7,9 -4,7 OCDE (Jun/20)

Dívida Pública (Em % do PIB) 117,7 135,9 131,4 OCDE (Jun/20)

2020 (Prev.) 2021 (Prev.)2019

 

Nota: Estas previsões ainda não consideram o impacto do Plano de Recuperação Europeu, aprovado 

no Conselho Europeu de 21 de julho de 2020. 

 

PROPOSTAS  

PARA 2021  

O caderno reivindicativo com as propostas para 

2021, apresentado pela Frente Sindical, tem em 

conta a grave crise que o País atravessa em 

consequência da Pandemia por COVID 19, e propõe 

um conjunto de medidas que, certamente, 

contribuirão para uma mais justa redistribuição da 

riqueza, na procura de uma sociedade mais justa, 

coesa e inclusiva, com uma Administração Pública 

de qualidade ao serviço dos cidadãos e das 

empresas. 

Indicadores económicos e sociais para Portugal 

Para Portugal, a CE previu em julho/2020 que o PIB 

real tenha uma quebra de quase 10% em termos 

Nestas projeções, existem preocupações 

adicionais para o futuro mais próximo de Portugal 

quanto à dimensão da quebra do emprego; do 

aumento da taxa de desemprego; da deterioração 

dos rendimentos do trabalho e do agravamento 

das desigualdades. Isto porque, o Programa de 

Estabilização Económica e Social de junho de 2020 

(PEES – o qual contempla as principais medidas de apoio 

à manutenção do emprego, do rendimento das pessoas e 

das empresas com vista à retoma progressiva da 

atividade económica) e que deu lugar ao Orçamento do 

Estado Suplementar para 2020, termina no final deste 
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ano, muito antes da vinda para Portugal do 

elevado montante de Fundos Estruturais (cerca de 

45 mil milhões de euros, dos quais 15 mil milhões de 

transferências não reembolsáveis, 7,2% do PIB de 

2019) consagrados no âmbito do Plano de 

Recuperação Europeu (2021-23) e do Quadro 

Financeiro Plurianual (2021-27), ambos aprovados no 

Conselho Europeu de 21 de julho de 2020.  

Remunerações do Trabalho  

A evolução das remunerações do trabalho tem vindo a 

ser fortemente condicionada pela COVID-19, com o 

encerramento temporário de muitos estabelecimentos 

comerciais e de serviços durante vários meses 

consecutivos em 2020, interrompendo de forma 

drástica e abruta a recuperação dos rendimentos 

salariais registada nos últimos anos em Portugal. 

Com efeito a remuneração bruta média mensal por 

trabalhador do total da economia ascendeu a 

1.258€ no 1º semestre de 2020, tendo desacele-

rado para 2,4% em termos homólogos, interrom-

pendo a recuperação verificada em 2019 (1.276€) 

com um crescimento de 2,9% em termos homólogos, 

refletindo o abrandamento do sector privado. 

Quanto à remuneração bruta média mensal do 

trabalhador da AP permanece acima do sector 

privado refletindo as diferenças no tipo de funções 

e qualificações dos trabalhadores da Administração 

Pública. Com efeito, verifica-se que os trabalhado-

res do sector das AP têm, em média, níveis de 

escolaridade mais elevados: no sector das AP, 

52,9% dos trabalhadores tinham completado o 

ensino superior em 2018 (comparado com 20,1% 

no sector privado), 25% o ensino secundário ou pós-

secundário (29,9% no sector privado) e 22,1% até 

ao 3º ciclo do ensino básico (50% no sector 

privado).  

 

PRIORIDADES PARA O SETOR PÚBLICO EM 

2021 

 

Nos últimos anos, o salário bruto médio anual da 

função pública (23.706€ em 2019) diminuiu 2% 

quando comparado com 2009 e, a preços de 

2009, representou mesmo uma quebra homóloga 

real de 12,6% na última década.  

Gráfico – Salário Bruto Médio Anual da Função Pública (Em euros) 
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Se estivéssemos num período normal (sem pandemia 

da COVID-19) proporíamos para 2021 uma 

atualização da Tabela Remuneratória Única na 

Administração Pública que repusesse o poder de 

compra perdido desde 2009, bem como do subsídio 

de refeição.  

Ainda assim a gestão de situações complexas, como 

a que atravessamos impõe uma aposta nas 

organizações e nos seus trabalhadores que valorize 

a missão e os resultados do serviço público. O nó 

górdio das organizações está na qualidade dos seus 

recursos humanos: mais qualificados, competentes e 

com capacidade técnica para responder aos 

cidadãos e às empresas. 
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Assim entendemos que, as prioridades para a 

Administração Pública em 2021 passarão por: 

 

 Continuação do fortalecimento do emprego 

público visando o rejuvenescimento, qualifica-

ção e inovação da AP. Apostar numa 

Administração Pública mais qualificada é o 

caminho. 

 

 Durante anos assistimos ao desmantelamento do 

serviço público. O envelhecimento dos 

profissionais da Administração Pública e a 

dificuldade de retenção dos quadros técnicos 

mais qualificados pode pôr em causa o plano de 

recuperação económica de Portugal. No primeiro 

semestre de 2020, existiam cerca de 710 mil 

postos de trabalho na AP (+10 mil do que no 

período homólogo) mas ainda representavam uma 

diminuição de 22 mil face a 2010, e que nos 

primeiros sete meses do ano a CGA regista mais 

17.258 novos pensionistas;  

 

 Revisão das carreiras ainda não revistas, 

designadamente da carreiras Técnica Superior 

de Saúde nos diferentes ramos de atividade - 

psicologia clinica, nutrição, engenharia sanitária, 

física hospitalar, genética, laboratório, 

veterinária - concluir a revisão da carreira de 

Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica 

com a respetiva estrutura remuneratória, 

Informática, Investigação Científica, carreiras 

do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, 

gerentes e subgerentes do Ex-Instituto para a 

gestão das lojas do cidadão, Justiça, Tribunal de 

Contas, Inspeção, entre outras), e das carreiras 

já revistas como é o caso da carreira técnica 

superior cuja estrutura remuneratória está 

totalmente desajustada quando comparada com 

outras de igual grau de complexidade funcional; 

 

 Rever/revogar o SIADAP sistema de avaliação 

do desempenho, que a generalidade dos serviços 

tem dificuldade em aplicar, eliminando-se a 

situação de estagnação no mesmo nível 

remuneratório por períodos de 10 anos, tornando 

a nova Administração Pública atrativa para os 

mais qualificados; 

 A regulamentação clara e efetiva da pré-

reforma com a determinação dos valores a 

atribuir, de modo a que este instrumento 

contribua, também, para o rejuvenescimento e 

qualificação da Administração Pública; 

 

 Maior investimento tecnológico e digital das 

instituições públicas designadamente naquelas 

cujas funções são compatíveis com o teletraba-

lho, bem como, equacionar apoios financeiros 

aos trabalhadores que têm vindo a suportar 

encargos acrescidos com esta nova forma de 

organização do trabalho (nomeadamente com 

custos de comunicação; aquisição de mobiliário 

de escritório e investimento na habitação a fim 

de dotá-la com melhores condições de 

trabalho). 

 

 Por último, mas não menos importante, 

atualização remuneratória de valor igual ao 

da inflação esperada para 2021 e do valor do 

subsídio de refeição para 5€.  

  

PENSÕES   

 

Em 2020, a atualização das pensões da Segurança 

Social e da CGA não foi generalizada, tal como 

ocorreu nos dois anos anteriores (2018 e 2019), 

devido sobretudo à baixa taxa de inflação.  

Porém, os valores das pensões mais baixas, 

nomeadamente as mínimas e até 1,5*IAS (658,2€) 

tiveram uma nova atualização extraordinária, desde 

maio deste ano, facto que ocorreu pelo 4º ano 

consecutivo (a partir de agosto em 2017/18 e 

durante todo o ano em 2019) com vista a compensar 

a perda do poder de compra proveniente da 

suspensão, entre 2011 e 2015, do regime de 

atualização das pensões e melhorar o rendimento 

destes pensionistas. 

O Indexante de Apoios Sociais (IAS) aumentou 

para 438,81€ em 2020 (435,76€ em 2019) 

representando uma desaceleração face a 2019, com 

um crescimento de 0,7% (1,6% em 2019).  

Só as pensões mais baixas não deverão perder 

poder de compra em 2020 (com uma taxa de 

inflação prevista de 0%). 
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Segundo os valores atualmente disponíveis para a 

taxa de inflação (julho de 2020) e para a variação 

do PIB (2º trimestre de 2020), elementos 

necessários para a aplicação da fórmula da Lei nº 

53-B/2006 (alterada pela Lei do OE-2017) e que 

serve para calcular o valor do Indexante de Apoios 

Sociais (IAS) do ano seguinte, não haverá qualquer 

alteração do IAS para 2021, e não existirá 

qualquer atualização do valor das pensões de 

velhice, de sobrevivência, de restantes apoios 

sociais e fiscais. Também, o valor do mínimo de 

existência (que fixa o limite de rendimento isento 

de IRS) não será atualizado, mantendo-se igual ao 

nível de 2020, que é de 658,2€/mês (rendimento 

bruto anual de 9.215€) com impacto igualmente nas 

Tabelas de retenção na fonte do IRS.   

Sugere-se, como medida de exceção, a 

suspensão da Lei nº 53-B/2006, para que se 

possa atualizar, pelo menos, o valor das pensões 

em 2021, em torno de 1%, em linha com a taxa 

de inflação prevista para esse ano; até porque 

existe toda a necessidade em preservar os 

rendimentos desta população, considerada de 

risco relativamente à pandemia da COVID-19.   

 

COMBATE À CORRUPÇÃO 

 

Com uma frequência que se torna intolerável, os 

Portugueses são confrontados com notícias de 

diversas origens e intensidades sobre suspeitas de 

crimes de corrupção e criminalidade conexa: Visão 

8.6.2020 – “O último relatório do GRECO divulgado 

em 3 de junho de 2020, revela que só 6,7% das 

medidas anticorrupção recomendadas por este 

organismo europeu foram implementadas em 

Portugal. A avaliação do país é, pois, avaliada como 

“globalmente insatisfatória”” 

Público 5.3.2019 - “O ex-procurador-geral distrital 

de Coimbra, Euclides Dâmaso, já aposentado, 

realça que o Ministério Público apenas começou a 

falar no combate à corrupção no final dos anos 80. 

“É tudo muito recente”, assinala. Acredita que hoje 

há mais meios, mais saber e uma melhor organiza-

ção neste combate.”. 

“Vemos, ouvimos e lemos não podemos ignorar…”  

como escreveu Sophia de Mello Breyner 

Andresen. 

É fundamental que Portugal defina uma estratégia 

de combate à corrupção, quando vai receber “uma 

bazuca” elevados montantes de Fundos Estrutu-

rais, (45 mil milhões de euros, dos quais 15 mil 

milhões de transferências não reembolsáveis, 7,2% 

do PIB de 2019) consagrados no âmbito do Plano de 

Recuperação Europeu (2021-23) e do Quadro 

Financeiro Plurianual (2021-27), ambos aprovados 

em Conselho Europeu de 21 de julho de 2020. 

Concordamos com o proposto no documento Visão 

Estratégica para o Plano de Recuperação 

Económica de Portugal 2020-2030, de criação de 

“um portal público em que seja reportada a 

atribuição dos Fundos Europeus, as entidades 

beneficiadas, os critérios estabelecidos e o grau 

de execução, de forma a assegurar a transparência 

e integridade de todo o processo de prestação de 

contas”. 

Mas entendemos que é preciso fazer mais, 

designadamente, implementar as medidas 

anticorrupção recomendadas pelo GRECO – Grupo 

de Estados contra a Corrupção, e outras que se 

revelarem necessárias. 

valor mensal da pensão variação nominal variação real 

0,7% a partir de jan/20 e perfazendo +6€ ou +10€ a partir de mai face a  -

dez/19, consoante a pensão tenha sido atualizada ou não entre 2011 e 2015 -

>658,22€ até 877,62€ 0,7% 0,7%

>877,62€ até 2.632,86€ 0,24% 0,2%

>2.632,86€ até 5265,72€ 0,0% 0,0%

> 5.265,24€ 0,0% 0,0%

(I.A.S. = 438,81€ e Taxa de Inflação Anual Prevista = 0,0%)

pensões mínimas e até 658€ 
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Aquando do período de incubação, da Portaria n.º 

125/A de 2019 de 30 de abril, o ora signatário, deu 

o seu parco contributo, ao apontar vários reparos, 

ao então projeto embrionário de Portaria. 

Entre as várias questões e dúvidas levantadas, foi 

sinalizada a ausência de audiência prévia aos 

candidatos que iam ficando pelo caminho (em sede 

de recrutamento faseado), ao arrepio dos imperati-

vos legais superiores, entre outras imperfeições 

constantes da proposta daquele texto legislativo. 

Pese embora tais reparos, prevaleceu a teimosia das 

celeridades e em última análise, os júris dos 

procedimentos concursais comuns ou de reservas de 

recrutamento, que se amanhem na tramitação dos 

mesmos. 

Esta “bizantinice” do legislador só poderia ser 

entendível à luz das altas velocidades dos PREV-

PAP’s, que já eram! 

Balizando-nos no tempo, cumpre esclarecer que a 

Portaria n.º 125/A de 2019 de 30 de abril veio 

revogar a Portaria n.º 83/A de 2009 de 22 de 

janeiro, passando a regular na integra, a tramitação 

do procedimento concursal de recrutamento de 

recursos humanos para a função pública (não se 

aplica ao recrutamento dos dirigentes que têm 

legislação própria e muito mais favorável à indicação 

do dirigente que se pretenda!). 

Tudo estaria menos mal no reino da “Tuga”, se a 

arrojada nova Portaria, não urdisse a cirúrgica 

distinção, entre “filhos legítimos e filhos ilegíti-

mos”. Dito de outra forma, a destrinça é feita 

entre oponentes ao procedimento concursal aos 

quais é dada a oportunidade para exercerem o 

direito de audiência prévia, conforme determina a 

norma imperativa plasmada no art.º 121.º do Código 

do Procedimento Administrativo e, outros oponen-

tes há, que nem dela ouvem falar. Passa-lhes ao 

lado! Dá arrepios… os filhos ilegítimos da Portaria, 

se quiserem que recorram à tutela jurisdicional 

(Tribunais!!). Mas como o direito nem sempre é 

torto, o certo é que tal realidade não passou, ao 

lado do “magister” legislador constitucional, quando 

consagrou tal direito no n.º 5 do artigo 267.º da 

Constituição Portuguesa (doravante CRP), imprimin-

do-lhe a força e volumetria de princípio geral da 

atividade administrativa, consagrado no artigo 12.º 

da magna carta do direito administrativo que é, 

como é consabido, o Código do Procedimento 

Administrativo (doravante CPA). 

Tal imperativo constitucional determina que o 

processamento da atividade administrativa será 

objeto de lei especial, que assegurará a racionaliza-

ção dos meios a utilizar pelos serviços e a 

participação dos cidadãos na formação das 

decisões ou deliberações que lhes disserem 

respeito. Tal imperativo constitucional desceu do 

“Olimpo” à “Terra” e exteriorizou-se como princípio 

geral da atividade administrativa, no artigo 12.º do 

CPA, sobre a veste do Principio da Participação, dos 

cidadãos na formação das decisões ou deliberações 

que lhes disserem respeito, dizemos nós, estribados 

no texto constitucional. Mas mais, o Decreto Lei n.º 

4/2015 de 7 de janeiro que aprovou o CPA, tratou 

A palavra aos 

associados 

Procedimentos concursais de recrutamento, sem audiência 

prévia… inovar é preciso, ou talvez não! 
Joaquim Saldanha 
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de forma cuidada na secção IV do seu Capitulo II 

do Titulo II, a audiência dos interessados, como não 

poderia deixar de ser (artigo 121.º e seguintes). 

Ora, aqui chegados bem andava a saudosa Portaria 

n.º 83/A de 2009 de 22 de janeiro, quando 

determinava que a “audiência dos interessados seria 

efetuada, após a realização de cada método de 

seleção, aos candidatos excluídos nesse método”. 

Já a “toda poderosa” Portaria n.º 125/A de 2019 de 

30 de abril, concretamente no n.º 1 do artigo 28.º 

deixou de se referir às exclusões ocorridas no 

decurso da aplicação dos métodos de seleção. 

Esfumaram-se… esvaíram-se!! 

A audiência prévia aos candidatos excluídos pela 

aplicação dos métodos em sede de recrutamento 

faseado é um ato de puro ilusionismo, para todos os 

que ficam pelo caminho e que não chegam a cortar a 

meta, ou seja, ao último método com sucesso, e à 

honrosa lista de ordenação final. 

Ora, sabendo-se que a aplicação dos métodos pode 

ser faseada, ou seja, aplicando o 2.º método apenas 

aos candidatos aprovados no 1.º método, isto se a 

utilização dos métodos de seleção de forma faseada 

tiver sido publicitada, 

- não ignorando que “cada um dos métodos de 

seleção, bem como cada uma das fases que 

comportem, é eliminatório pela ordem enunciada na 

lei, quanto aos obrigatórios, e pela ordem constante 

na publicitação quanto aos facultativos”, 

- sabendo-se que é excluído do procedimento o 

candidato que tenha obtido uma valoração inferior a 

9,5 valores num dos métodos ou fases e, 

- sabendo-se, ainda, que a lista de ordenação final 

contém os candidatos que completem o procedimen-

to, com aprovação em todos os métodos de seleção 

aplicados, é mais do que legítimo perguntar, se a 

audiência prévia é também facultada a quem não 

completou todos os métodos de seleção. 

Ora, o busílis da questão está aqui, quanto aos 

“filhos ilegítimos” da Portaria n.º 125/A de 2019 de 

30 de abril (aqueles que ficaram pelo caminho por 

terem obtido uma notação inferior a 9,5 valores no 

método aplicado)! 

Pois, se esta Portaria, no seu artigo 31.º n.º 1 

garante que do ato de exclusão do candidato do 

procedimento concursal e da homologação da lista 

de ordenação final pode ser interposto recurso 

hierárquico ou tutelar nos termos do CPA e, se o 

n.º 2 deste preceito legal determina que quando a 

decisão do recurso do ato de exclusão seja 

favorável ao recorrente, este mantém o direito a 

completar o procedimento, a exclusão de 

candidatos nas fases eliminatórias coloca os 

interessados no âmbito da tutela jurisdicional 

efetiva (artigo 51.º n.º 1 e 3 do Código de 

Processo nos Tribunais Administrativos). 

Este, tem sido o entendimento da doutrina que 

também perfilhamos, atento o silêncio ensurde-

cedor da Portaria n.º 125/A de 2019, quanto à 

materialização da audiência prévia aos candidatos 

excluídos aquando da aplicação dos métodos de 

seleção em sede de recrutamento faseado, 

quando tal, houver sido publicitado. 

Somos do entendimento, que estamos perante a 

preterição de formalidade essencial que a 

jurisprudência dos tribunais administrativos, não 

deixará de confirmar, colocando novamente o 

candidato/oponente na corrida, ainda que dela 

tenha sido indevidamente afastado pelo júri do 

procedimento concursal. 

Para além de todas as responsabilidades 

inerentes ao exercício da função, os elementos 

do júri nomeados para o procedimento concursal, 

veem-se a braços com esta realidade e com a 

responsabilidade que daí lhes possa advir, por 

força da aplicação literal destes “tiques de 

hiperatividade e celeridade” da Portaria n.º 125/

A de 2019 de 30 de abril. 

Isto posto, salvo mais avalizado entendimento, a 

nossa conclusão é mais do que óbvia, quanto à 

audiência prévia, dos candidatos que vão ficando 

pelo caminho em consequência da aplicação dos 

métodos de seleção, apesar da Portaria n.º 125/A 

de 2019 não a referir de todo, por força do 

artigo 121.º do CPA, em cumprimento dos ditames 

constitucionais, (salvo as exceções do artigo 

124.º do CPA) os “interessados têm o direito de 

ser ouvidos no procedimento antes de ser tomada 

a decisão final, devendo ser informados, 

nomeadamente, sobre o sentido provável desta”. 

Procurar inovar, por caminhos díspares à 

Constituição e aos princípios que dela emanam, só 

de olhos postos na celeridade, é seguramente um 

caminho para o qual não contribuiremos. 
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Tem dúvidas sobre a 

sua situação laboral? 

 O jurista responde . . . 

DURAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS 

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

 

O trabalhador tem direito: 

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

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

O Direito a férias adquire-se com a celebração do contrato, vence-se em 01 de Janeiro de cada 

ano civil e reporta-se, em regra, ao trabalho prestado no ano anterior (art.º 237º nº 2 CT).  

 

CONTRATOS DE DURAÇÃO INFERIOR A SEIS MESES 

(Artigo 239.º nºs 4 e 5 CT) 

Os trabalhadores cujos contratos não atinjam seis meses de duração têm direito a gozar dois 

dias úteis por cada mês completo de duração do contrato, devendo o gozo das férias ter lugar no 

momento imediatamente anterior ao da cessação do contrato, salvo diferente acordo das partes.  

No caso de terminar o ano civil antes de decorrido aquele prazo, pode o trabalhador usufruí -lo 

até 30 de Junho do ano civil seguinte. Da aplicação destas regras não pode resultar para o 

trabalhador o direito ao gozo de um período de férias superior a 30 dias úteis no mesmo ano 

civil, salvo se a convenção coletiva de trabalho aplicável o permitir (artigo 239º nº 3).  

 

CUMULAÇÃO DE FÉRIAS 

De acordo com o artigo 240.º do Código do Trabalho, as férias, em regra, são gozadas no ano 

civil em que se vencem. Excecionalmente podem ser gozadas até 30 de Abril do ano seguinte, em 

cumulação ou não com as férias vencidas no início do ano, por acordo entre o empregador público 

e o trabalhador, ou sempre que este as pretenda gozar com familiar no estrangeiro.  

Pode ainda ser cumulado o gozo de metade do período das férias vencido no ano anterior com o 

período de férias vencido no ano em causa, mediante acordo entre o empregador público e o 

trabalhador. 
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LEGISLAÇÃO - JULHO 2020 
Resolução da Assembleia da República n.º 57/2020 

- Diário da República n.º 148/2020, Série I de 2020-

07-31139209030 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Apreciação do Relatório sobre «Portugal na União 

Europeia, 2019» 

Resolução da Assembleia da República n.º 58/2020 

- Diário da República n.º 148/2020, Série I de 2020-

07-31139209031 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Adoção pela Assembleia da República das iniciativas 

europeias consideradas prioritárias para efeito de 

escrutínio, no âmbito do Programa de Trabalho da 

Comissão Europeia para 2020 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2020 - 

Diário da República n.º 148/2020, Série I de 2020-07

-31139209032 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova a Estratégia para a Inovação e Modernização 

do Estado e da Administração Pública 2020-2023 

Decreto-Lei n.º 34/2020 - Diário da República n.º 

132/2020, Série I de 2020-07-09137444365 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, 

do Regulamento (UE) n.º 2016/424, relativo às 

instalações por cabo 

Decreto-Lei n.º 35/2020 - Diário da República n.º 

134/2020, Série I de 2020-07-13137703603 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera a proteção dos trabalhadores contra os riscos 

ligados à exposição durante o trabalho a agentes 

cancerígenos ou mutagénicos, transpondo as 

Diretivas (UE) 2017/2398, 2019/130 e 2019/983 

Lei n.º 27-A/2020 - Diário da República n.º 

143/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-07-

24138762310 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Procede à segunda alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 

de março (Orçamento do Estado para 2020), e à 

alteração de diversos diplomas 

Lei n.º 28/2020 - Diário da República n.º 145/2020, 

Série I de 2020-07-28138963709 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Alarga o prazo para a realização por meios de 

comunicação à distância das reuniões dos órgãos das 

autarquias locais e das entidades intermunicipais, 

procedendo à quinta alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 

19 de março, que aprova medidas excecionais e 

temporárias de resposta à situação epidemiológica 

provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da doença 

COVID-19 

Portaria n.º 166/2020 - Diário da República n.º 

131/2020, Série I de 2020-07-08137350767 

FINANÇAS E INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO 

Regulamenta o procedimento de atribuição do 

benefício previsto nos n.os 27 a 30 do artigo 71.º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) 

Portaria n.º 169/2020 - Diário da República n.º 

133/2020, Série I de 2020-07-10137618094 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Procede à homologação do protocolo que cria o 

Cesae Digital - Centro para o Desenvolvimento de 

Competências Digitais, outorgado entre o Instituto do 

Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. 

P.), e a Associação Empresarial de Portugal (AEP) 

Portaria n.º 174/2020 - Diário da República n.º 

138/2020, Série I de 2020-07-17138217581 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Define a medida Emprego Interior MAIS - Mobilidade 

Apoiada para Um Interior Sustentável, com o objetivo 

de incentivar a mobilidade geográfica no mercado de 

trabalho 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 33/2020/A - Diário da 

República n.º 147/2020, Série I de 2020-07-

30139129319 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Conta da Região Autónoma dos Açores referente ao 

ano económico de 2018 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139209030/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139209030/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139209030/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139209031/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139209031/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139209031/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139209032/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139209032/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139209032/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137444365/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137444365/details/maximized
https://dre.pt/application/external/eurolex?16R0424
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137703603/details/maximized?serie=I&day=2020-07-13&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137703603/details/maximized?serie=I&day=2020-07-13&date=2020-07-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?17L2398
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L0130
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L0983
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138762310/details/maximized?serie=I&day=2020-07-24&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138762310/details/maximized?serie=I&day=2020-07-24&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138762310/details/maximized?serie=I&day=2020-07-24&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130893436/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138963709/details/maximized?serie=I&day=2020-07-28&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138963709/details/maximized?serie=I&day=2020-07-28&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473088/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137350767/details/maximized?serie=I&day=2020-07-08&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137350767/details/maximized?serie=I&day=2020-07-08&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137618094/details/maximized?serie=I&day=2020-07-10&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137618094/details/maximized?serie=I&day=2020-07-10&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138217581/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138217581/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139129319/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139129319/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139129319/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139129319/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139129320/details/maximized
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01 1291-Fundação da Confederação Suíça. 

02 1939-Albert Einstein escreveu uma carta ao Presidente americano Franklin D. Roosevelt sobre a possibili-

dade da existência de armas atómicas. 

03 1842-Mais de 10.000 mineiros ingleses entraram em greve, juntando-se a um pequeno movimento grevista 

começado em 8 de Julho no condado de North Staffordshire, lutando pelo aumento de salários e diminui-

ção das rendas das casas. A greve teria o seu período de maior intensidade de 12 a 20 de Agosto, e é 

considerada a primeira greve geral realizada num país capitalista. 

04 1914-AGrã-Bretanha declarou guerra à Alemanha. Com as diferentes declarações de guerra das potências 

europeias entre si, acontecendo desde o fim do mês de Julho, esta declaração de guerra foi a que iniciou a 

Primeira Guerra Mundial. 

05 1192-Batalhade Jafa entre as forças de Ricardo Coração de Leão e de Saladino, durante a Terceira 

Cruzada. 

06 1945-A primeira bomba atómica foi lançada sobre o centro da cidade japonesa de Hiroxima. 

07 1916-O Parlamento português aceitou a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial de acordo 

com o convite formal do governo britânico de 15de Junho. 

08 1778-Lisboa passa a ser governada por quatro vereadores vitalícios, derrogando-se o estabelecido em 

1765, de ser governada por um ministro de nomeação régia. A medida vigorará até 1785. 

em agosto 

Autónoma dos Açores n.º 34/2020/A - Diário da 

República n.º 147/2020, Série I de 2020-07-

30139129320 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Pronúncia por iniciativa própria pelo cumprimento das 

medidas previstas para os Açores no Orçamento do 

Estado para 2020 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira n.º 27/2020/M - Diário da 

República n.º 138/2020, Série I de 2020-07-

17138217582 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Aprova o relatório e a conta de gerência da Assem-

bleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira 

referentes ao ano económico de 2018 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira n.º 28/2020/M - Diário da 

República n.º 138/2020, Série I de 2020-07-

17138217583 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Aprova a Conta da Região Autónoma da Madeira 

referente ao ano de 2018 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira n.º 33/2020/M - Diário da 

República n.º 143/2020, Série I de 2020-07-

24138758382 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Recomenda ao Governo Regional da Madeira que o 

subsídio social de mobilidade seja atribuído em todos 

os meses do ano 

Decreto Regulamentar Regional n.º 39/2020/M - 

Diário da República n.º 138/2020, Série I de 2020-07

-17138217584 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Primeira alteração ao Decreto Regulamentar Regional 

n.º 37/2020/M, de 3 de junho, que aprovou a estrutura 

orgânica da Direção Regional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139129320/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139129320/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139129320/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138217582/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138217582/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138217582/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138217582/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138217583/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138217583/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138217583/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138217583/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138758382/details/maximized?serie=I&day=2020-07-24&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138758382/details/maximized?serie=I&day=2020-07-24&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138758382/details/maximized?serie=I&day=2020-07-24&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138758382/details/maximized?serie=I&day=2020-07-24&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138217584/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138217584/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138217584/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/135056059/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/135056059/details/normal?l=1
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09 1805-A Áustria aderiu à aliança entre a Grã-Bretanha e a Rússia organizada contra a França de Napoleão 

Bonaparte. 

10 1952-Entrou em vigor a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA). 

11 1675-Fundação do Observatório Astronómico de Greenwich. 

12 1851-O mecânico americano Isaac M. Singer patenteou o seu modelo de máquina de costura. 

13 1961-Começo da construção do Muro de Berlim. A fronteira, entre as duas Alemanhas, foi fechada para 

impedir a emigração para o lado ocidental. A fronteira foi reaberta em Novembro de 1989, e o muro foi 

destruído em finais de 1990. 

14 1881-O investigador cubano Carlos Finlay descobre o mosquito propagador do paludismo. 

15 1498-Fundação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, por D. Leonor, rainha viúva de D. João II, 

enquanto regente de Portugal, na ausência de D. Manuel. 

16 1781-O marquês de Pombal, afastado da corte desde 1777, e vivendo em Pombal, foi declarado culpado e 

merecedor de um castigo exemplar, no processo que Francisco José Caldeira Soares Galhardo Mendanha 

intentou contra ele, por motivo da Apologia, obra manuscrita que circulou pelo país a partir de 1779, e que 

defendia a política do marquês. 

17 1808-Combate da Roliça. O exército britânico desembarcado em Lavos derrotou uma divisão francesa 

perto de Óbidos. 

18 1920-Asmulheres americanas passaram a ter direito de voto, devido a aprovação da 19.ª Emenda à 

Constituição dos Estados Unidos. 

19 1991-Tentativade golpe de estado contra Mikhail Gorbachev, organizado por comunistas da linha dura. 

Boris Yeltsin dirigiu as forças anti-golpistas, conseguindo que o golpe fosse derrotado três dias depois. 

Como consequência do golpe, o Partido Comunista foi ilegalizado e em dezembro a União Soviética 

desintegrou-se. 

20 1968-Tropas soviéticas entram na Checoslováquia, acabando com a experiência de liberalização política de 

um regime comunista, conhecida como a Primavera de Praga. 

21 1911-Foi promulgada a Constituição de 1911, que instituiu o regime republicano em Portugal. 

22 1422-D.João I determina que o Calendário, em Portugal, se passe a reger pela era de Cristo, em 

substituição da de César. 

23 1939-Assinatura do Pacto de Não-Agressão Germano-Soviético, por Ribbentrop e Molotov, ministros dos 

negócios estrangeiros, na presença de Estaline. 

24 1911-A França reconheceu a República portuguesa, no dia da eleição do primeiro Presidente da República, 

Manuel de Arriaga tendo sido o primeiro país europeu a fazê-lo. 

25 1944-O exército aliado, tendo como guarda avançada uma Divisão francesa, libertou Paris. 

26 1883-Uma das mais catastróficas erupções vulcânicas registadas pela história ocorreu na ilha indonésia de 

Krakatoa. As ondas provocadas pela erupção mataram cerca de 36.000 pessoas vivendo nas ilhas vizinhas. 

27 1535-O Grande Conselho de Genebra proibiu a religião católica. 

28 1551-Um violento tremor de terra atingiu Lisboa. 

29 1825-Portugal reconheceu a independência do Brasil. 

30 1808-Assinatura da convenção de Sintra, que pôs termo à Primeira Invasão Francesa. 

31 1901-Começaram a circular os primeiros carros elétricos em Lisboa 
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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 

Museus virtuais - COIMBRA 

Museu Nacional de Machado de Castro   http://www.museumachadocastro.gov.pt/ 

Museu da Ciência   http://www.museudaciencia.org/ 

Prisão Académica   http://visituc.uc.pt/prisao/ 

Casa Museu Bissaya Barreto http://www.fbb.pt/cmbb/contactos/ 

Museu da Água  https://www.aguasdecoimbra.pt/index.php/educacao-ambiental/museu-da-agua-de-coimbra 

Observatório Geofísico e Astronómico   https://www.uc.pt/org/observatorio 

CULTURA E LAZER  

A Essência compromete-se a proporcionar aos associados do STE, trabalhadores, colaboradores e familiares 

os seguintes descontos: 
 

- 50% de desconto em tratamentos de estética; 

- 50% de desconto em todos os tratamentos de aparatologia efetuados 

na Essência da Perfeição Day Spa Bairro Azul – Clínica Médica e Estética; 

- 5% de desconto na aquisição de produtos cosméticos; 
 

Nota: Não inclui consultas e/ou tratamentos de medicina estética, nutrição e rituais Vichy.  

Contactos: Rua Fialho de Almeida nº4C-1070-129 Lisboa - Tel.: 210997431/TLM:911539193 http://

www.essenciadaperfeicao.com; e-mail: essencia.bairroazul@gmail.com 

https://www.facebook.com/essenciadaperfeicao 

PROTOCOLOS 
Essência da Perfeição - Clínica Médica e Estética 

ZENIT HOTELES  (Barcelona, Madrid, Valência ou Budapeste) 

Faça a sua reserva no sítio do STE ou Reserve Aqui 
 

Nota: Apresente na receção do Hotel o seu catão de associado ou outro documento que o identifique como 
tal. 

http://www.museumachadocastro.gov.pt/
http://www.museudaciencia.org/
http://visituc.uc.pt/prisao/
http://www.fbb.pt/cmbb/contactos/
https://www.aguasdecoimbra.pt/index.php/educacao-ambiental/museu-da-agua-de-coimbra
https://www.uc.pt/org/observatorio
http://www.essenciadaperfeicao.com/
http://www.essenciadaperfeicao.com/
mailto:essencia.bairroazul@gmail.com
https://www.facebook.com/essenciadaperfeicao
http://www.reservaszenit.com/EnlaceExterno?claveContrato=PROTOCOLO

