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Segurança e Saúde no Trabalho
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ORÇAMENTO DO
ESTADO PARA 2021
Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho
(art.20.º)
A formulação deste artigo resulta de algo que há
muito se diz pretender fazer. Realça-se por um
lado (1) a importância dada a esta problemática

segurança e saúde no trabalho) dispõe que:
a. Deve ser dinamizada a aplicação do regime
jurídico da promoção da segurança e saúde no

pelo decisor público e pelo legislador, e por outro

trabalho nos órgãos e serviços da administração

(2) o ineficaz acompanhamento das necessidades

pública

neste âmbito, com custos para a qualidade de
vida dos trabalhadores, mas também com custos
de eficácia e eficiência para os serviços públicos

sistemas de segurança e saúde no trabalho na
Administração

entre homens e mulheres e para uma cidadania
plena, que permita a realização de escolhas livres
em todas as esferas da vida».
O Eixo 2 — “Conciliar na Administração Pública”, do
Programa 3 em Linha — agrega medidas que
representam

o

compromisso

da

Administração

Pública Central e Local com a promoção da conciliação.
A Medida 10 – “+ Segurança e Saúde na AP”, do Eixo
ocupacionais

sectoriais

com

uma

Na Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2019,
de 13 de Fevereiro, que aprovou o Plano de Ação para
a Segurança e Saúde no Trabalho na Administração
Pública 2020, foi assumido o compromisso de
revalorizar o trabalho em funções públicas e de
fortalecer a Administração Pública, promovendo a
sua eficiência e sustentabilidade e proporcionando
condições de trabalho dignas para os seus profissionais, assentando tal num conjunto de pilares e de
objetivos determinados - a criação/existência de
boas condições de trabalho, nas suas componentes
físicas, organizacionais e psicossociais, visando:


A satisfação e retorno positivo na qualidade de
vida

dos

trabalhadores;

a

promoção

da

segurança, saúde e bem-estar no trabalho; o

visão

incremento

integrada da gestão dos riscos profissionais, que

da

capacidade

de

trabalho

e

desempenhos;

inclua, nomeadamente, medidas de conciliação da
vida profissional, pessoal e familiar, tendo em conta

uma

conhecimento e da partilha de boas práticas.

2, visa o desenvolvimento de planos de segurança e
saúde

privilegiando

riscos profissionais, através da transferência de

problemática.

familiar, como condição para uma efetiva igualdade

Pública,

abordagem preventiva e de gestão integrada dos

Importa, assim, rever o histórico recente desta

equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e

do

gestão pública, que apoia a implementação de

SST.

2018/2019 «tem como objetivo promover um maior

através

b. Deve ser desenvolvida uma rede colaborativa em

serviços de SST, nem de Técnicos Superiores de

ção da vida profissional, pessoal e familiar –

nomeadamente

desenvolvimento de projetos nesta área;

que persistentemente continuam a não dispor de

O Programa 3 em Linha – Programa para a concilia-

central,



A mitigação do impacto negativo dos acidentes e
das doenças profissionais;

as diferentes fases dos ciclos de vida dos/as
trabalhadores/as.



A prevenção dos riscos profissionais;

A Lei n.º 71/2018 de 31 de Dezembro (Orçamento



A atuação em rede colaborativa visando a

do Estado para 2019), no artigo 24.º (Promoção da
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A atuação articulada com a Autoridade para as

Com o objetivo de promover a melhoria das

Condições do Trabalho e a Direção-Geral de

condições

Saúde;

funções públicas, o Governo, em articulação com as

A disponibilização de serviços Segurança e

estruturas

Saúde no Trabalho a todos os trabalhadores,

dinamiza a aplicação do regime jurídico da promoção

até ao final de 2020;

da segurança e saúde no trabalho nos órgãos e

A autonomia de criação de modelos funcionais

serviços

ajustados a cada realidade organizacional;

nomeadamente

A

projetos e da partilha de boas práticas neste

promoção

da

otimização

dos

recursos

de

trabalho

dos

trabalhadores

representativas

da

dos

Administração
através

do

em

trabalhadores,

Pública

central,

desenvolvimento

de

materiais e de conhecimento;

domínio.

A mobilização de todos os atores relevantes.

Naturalmente que o foco nos meios para tamanha

Importa salientar que os objetivos e formulários

concretização não se alienará do disposto nos

inscritos através da Resolução do Conselho de

artigos 23.º a 26.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de

Ministros n.º 28/2019, de 13 de Fevereiro, encontram

Março (Orçamento do Estado para 2020).

fonte de direito no/a:

Pela Resolução do Conselho de Ministros n.º



Quadro Estratégico da UE para a saúde e segurança
no trabalho 2014-2020 (COM (2014) 332 final, de
06/06/2014);
Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro, na sua
redação atual que estabelece o regime jurídico da
promoção da segurança e saúde no trabalho;
Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no
Trabalho 2015-2020 — «Por um trabalho seguro,
saudável

e

produtivo»

(ENSST

2015-2020),

28/2019, de 13 de Fevereiro, que aprovou o Plano de
Ação para a Segurança e Saúde no Trabalho na
Administração

Pública

2020,

foi

assumido

o

compromisso de revalorizar o trabalho em funções
públicas e de fortalecer a Administração Pública,
promovendo a sua eficiência e sustentabilidade e
proporcionando condições de trabalho dignas para
os seus profissionais, assentando tal num conjunto

aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros

de pilares e de objetivos determinados suportados

n.º 77/2015, de 18 de Setembro.

pelo carácter impositivo das ações a estabelecer e

A Lei n.º 2/2020, de 31 de Março (Orçamento do

por outro os limites e objetivos detalhados pelo

Estado para 2020), no artigo 22.º (Promoção da

legislador para os diversos organismos da Adminis-

segurança e saúde no trabalho) dispõe que:
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Do ponto de vista da estrutura e organização o legislador dispôs a necessidade de criar uma rede
colaborativa:
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De forma esmiuçada a Resolução do Conselho de

o:

Ministros n.º 28/2019, de 13 de Fevereiro, impõe a

Acesso atempado aos cuidados de saúde e a

aplicação das seguintes medidas:

redução do tempo de recuperação.

Medida 1 — Serviços de Segurança e Saúde no
Trabalho (SHST)
Criar ou reforçar serviços SHST em todas as
áreas governativas.
Realizar um diagnóstico que permita identificar o
nível

de

organização

e

funcionamento

dos

Acompanhamento adequado aos sinistrados;

Avaliar a adoção de sistemas de gestão de
acidentes de trabalho e doenças profissionais
para aferir a eficiência, a eficácia e a qualidade
desses sistemas, comparando diversos modelos
de gestão de sinistros.
Medida

5

—

Práticas

de

enquadramento

serviços de SHST, incluindo as atividades já

organizacional

desenvolvidas.

Adotar, de forma generalizada, uma função

Avaliar o modelo mais adequado a cada área e

organizacional de vinculação dos trabalhadores à

estimular a adoção de serviços comuns.

organização, através de um conjunto de práticas

Implementar projetos piloto que testem soluções

de gestão de recursos humanos;

para criar serviços de SHST de referência na AP.

Promover o adequado enquadramento organizacio-

Medida

2

—

Capacitação

de

dirigentes

e

trabalhadores
Capacitar a Administração Pública em matéria de
SHST, através de ações de formação, informação
e sensibilização que incorporem formação geral
para dirigentes, representantes dos trabalhadores e trabalhadores e formação específica para
responsáveis pelos serviços de SHST.
Disponibilizar conteúdos específicos para a ação
operacional,

incluindo

guias

e

partilha

de

informação pelos membros da rede colaborativa
(Rede) com formação especializada.

nal do trabalhador, nomeadamente para gerir
situações de ausência prolongada por motivo de
doença ou acidente, através de medidas como:
Acompanhamento e aconselhamento do trabalhador
nas suas ausências através de contactos periódicos
que mantenham a ligação do trabalhador ao serviço;
Realização de entrevista de reintegração após
ausências prolongadas ao serviço com o objetivo
de avaliar a necessidade de eventuais ajustamentos relativos ao posto de trabalho; Diagnóstico,
avaliação e aconselhamento de reenquadramento
organizacional

em

trabalho;

ocupacionais

doença profissional.

Elaborar planos de segurança e saúde ocupacionais de geometria variável consoante a realidade
cada

área

governativa,

que

de

manifesto

desajustamento do trabalhador ao posto de

Medida 3 — Planos de segurança e saúde

de

situações

contemplem

medidas preventivas e de gestão nomeadamente
em matéria de: Segurança da vida humana;
Segurança no trabalho; Condições físicas dos
locais e postos de trabalho; Saúde preventiva;
Promoção da saúde e gestão dos riscos psicossociais; Envolvimento e valorização dos trabalhadores.

Acompanhamento

das

situações

de

Medida 6 — Regime de ausência por doença de
curta duração
Desenvolver projetos experimentais em organismos-piloto que envolvam a introdução, para os
trabalhadores no regime de proteção social
convergente, da possibilidade de dispensa de
apresentação de atestado médico para ausências
até dois dias e num máximo de sete dias por ano.
Avaliar a introdução de alterações ao regime legal
da justificação da doença que conduza a uma

Medida 4 — Sistemas de gestão de acidentes

simplificação dos procedimentos e à convergência

de trabalho e doenças profissionais

do regime previsto na Lei Geral do Trabalho em

Desenvolver projetos experimentais em matéria

Funções Públicas com o Código do Trabalho.

de gestão de acidentes de trabalho que garantam
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Medida 7 — Controlo das ausências por doença

Promover a realização de projetos experimentais

e acidente de trabalho

que visem encontrar soluções inovadoras.

Reforçar a eficácia e eficiência dos sistemas de

Coordenação e Calendarização das Medidas, do

verificação de incapacidades, designadamente nas

Plano de Ação para a SST:

situações de reincidência de baixas médicas ou

A calendarização de realização das diferentes

baixas prolongadas, bem como dos sistemas de

medidas encontra-se no Quadro 4 anexo à

acompanhamento e monitorização em sede de

Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2019,

emissão

de 13 de Fevereiro:

do

Certificados

de

Incapacidade

Temporária.

Urge apenas que se concretizem as diversas

Conclusão:
Assim,

disposições

normas/recomendações existentes e que a

assistimos com frequência a repetições do já

promoção da segurança e saúde no trabalho

antes formulado. Não é necessária uma nova

passe

norma no Orçamento do Estado para 2021.

serviços públicos.
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nos
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Visto na imprensa
em outubro

Contratos a prazo na função pública
aumentaram 8,7% em relação a 2019
“Contratos a prazo na função pública aumentaram
8,7% em relação a 2019” – Expresso
In Douro Hoje | 30-09-2020
Mais de 1100 ex-precários do Estado
entraram na ADSE desde Julho
“Mais de 1100 ex-precários do Estado entraram na
ADSE desde Julho” Público
In Douro Hoje | 30-09-2020
Serviços públicos com mais de 50
funcionários também têm desfasamento
Regras para a Administração Pública são consolidadas com nova resolução do governo, nos mesmos
termos do que sucede no sector privado. As
instituições da Administração Pública com mais de
50 funcionários vão ficar sujeitas às mesmas regras
de desfasamento de horários aplicadas ao sector
privado, cuja redação final foi publicada nesta
quinta-feira
In Dinheiro Vivo Online | 01-10-2020
ADSE quer pagar reembolsos em menos
de dois meses
Proposta de orçamento para 2021 do subsistema de
saúde do Estado prevê o compromisso de ressarcir,
num prazo inferior a 60 dias, os beneficiários pelas
despesas que suportam no regime livre. O atraso
nestas devoluções de dinheiro é a principal queixa
dos funcionários públicos A ADSE quer resolver os
atrasos de largos meses que se verificam nos
reembolsos das despesas que os beneficiários
fazem no regime livre
In Expresso Online | 01-10-2020
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Costa acredita que regras da
disciplina orçamental continuem suspensas até
2022
À chegada a Bruxelas para participar no encontro
do Conselho Europeu, o primeiro-ministro disse que
na UE se caminha para um "consenso" para que as
regras da disciplina orçamental permaneçam
suspensas pelo menos até 2022
In Negócios Online | 01-10-2020
Quando for grande
O cartoon representa um miúdo agarrado às calças
do pai, a elogiar: “Pai, quando for grande, quero ser
como tu: honesto, respeitador, cumpridor...” O pai, a
transpirar em crescendo, envergonhado (ainda tinha
vergonha), sentia que cada palavra era uma nova e
fina facada a cortar-lhe a autoestima
In Douro Hoje | 30-09-2020
Negociações entre Governo e sindicatos
da função pública arrancam hoje
O Governo e os sindicatos da função pública iniciam
hoje a ronda de reuniões para a negociação coletiva
geral anual, com os representantes dos trabalhadores a exigirem aumentos salariais em 2021
In Açoriano Oriental Online | 06-10-2020

STE diz que "há falta de compromisso"
do Estado com os seus trabalhadores
Após uma reunião com Governo em que não foi
apresentada uma proposta de atualização salarial, o
Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado criticou
a falta de compromisso com os funcionários
públicos. A presidente do Sindicato dos Quadros
Técnicos do Estado (STE) defendeu que "há falta
de compromisso" do Estado com os seus trabalhado-
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res, depois de uma reunião negocial em que o
Governo não apresentou proposta de atualização
salarial
In ECO - Economia Online | 06-10-2020

STE diz que "há falta de compromisso"
do Estado com os trabalhadores
A presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do
Estado (STE) defendeu hoje que "há falta de
compromisso" do Estado com os seus trabalhadores,
depois de uma reunião negocial em que o Governo
não apresentou proposta de atualização salarial
In Notícias ao Minuto Online | 06-10-2020
Negociação coletiva. Aumento dos
salários no centro das principais divergências
O Governo chamou os sindicatos para debater a
negociação coletiva. Frente Comum e Sindicato dos
Quadros Técnicos do Estado foram os primeiros a
ser recebidos numa das duas reuniões que estão
previstas
In RTP Online | 06-10-2020

OE2021: Sindicato dos Quadros
Técnicos do Estado diz que "há falta de
compromisso" do Estado com os seus trabalhadores
A presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do
Estado (STE) defendeu hoje que "há falta de
compromisso" do Estado com os seus trabalhadores,
depois de uma reunião negocial em que o Governo
não apresentou proposta de atualização salarial
In Sapo Online - Sapo 24 Online | 06-10-2020

Marcelo defende que esta é uma
oportunidade para mudar instituições e comportamentos
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, defendeu ontem que a atual crise provocada
pela pandemia de COVID-19 é uma oportunidade
para mudar instituições e comportamentos que não
deve ser desperdiçada
In Barlavento Online | 06-10-2020
A Urgência da Natalidade
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Se existe tema que efetivamente pode influenciar o
nosso futuro é precisamente a natalidade e o seu
impacto na sociedade e na economia. Quando se
alerta para o grave problema da natalidade estamos
a falar de um problema social, demográfico, mas
também económico e financeiro com um impacto,
tremendamente nocivo e transversal, na nossa
sociedade
In i Online | 06-10-2020
Negociações com a função pública
Hoje há negociações com os sindicatos da função
pública, em relação à proposta do Orçamento de
Estado. Direto.
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço | 09-102020
Governo sinalizou que será "difícil"
aumentar salários na função pública
Salário mínimo nacional é de 635 euros e remuneração base da administração pública de 645,07 euros.
O Governo voltou esta sexta-feira a não apresentar
proposta de aumentos salariais para a função
pública, na segunda e última reunião com os
sindicatos, sinalizando que esse caminho "será
difícil", disse a Federação dos Sindicatos da
Administração Pública (Fesap)
In CM TV Online | 09-10-2020
"São Bento à Sexta"
"São Bento à Sexta" com Paula Caeiro Varela e
Eunice Lourenço que analisam a semana política.
In Renascença - Notícias | 09-10-2020
Presidente da República "convicto" da
aprovação do orçamento
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, afirmou-se hoje "convicto" de que o
Orçamento do Estado para 2021 vai ser aprovado a
tempo de poder ser aplicado a partir de 01 de
Janeiro. Em Braga, à margem de uma visita ao
hospital da cidade, Marcelo sublinhou que o
Orçamento para 2021 é "muito especial", por ser o
primeiro no quadro da crise provocada pela
pandemia de covid-19
In Diário de Notícias da Madeira Online | 09-102020
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Reformas congeladas acima de 658 Euros
VALOR.
In Correio da Manhã | 13/10/2020
que traz o OE para os pensionistas? E
para a Função Pública?
O próximo ano não será sinónimo de aumentos
salariais na Função Pública, mas traz um novo
programa de estágios no Estado.
In ECO - Economia Online | 13/10/2020
João Leão. "O Orçamento não prevê
nenhum empréstimo do Estado ao Fundo de
Resolução"
InícioOE2021João Leão.
In Dinheiro Vivo Online | 13/10/2020
Maioria dos hospitais privados sem
teleconsultas para beneficiários da ADSE
As teleconsultas comparticipadas pela ADSE
arrancaram em 0 9 de abril, já em plena pandemia
de covid-19.
In Correio da Manhã Online | 14/10/2020

próximo ano para ajudar a reparar alguns dos
estragos causados pela crise nas contas públicas O
cenário é de "elevada incerteza" económica
In Exame Online | 13/10/2020
Cultura com apenas 0,39% do Orçamento
In Correio da Manhã | 14/10/2020
Alexandra Leitão: "Temos uma evolução
lenta demais nas carreiras gerais"
O Governo não cumpriu a promessa de aumentos
salariais de 1% em 2021, mas Alexandra Leitão
traça um novo objetivo: rever a tabela remuneratória única para acelerar "um pouco" as progressões
das carreiras gerais
In Negócios Online | 19/10/2020
Governo não fecha a porta a aumentos na
Função Pública
Alexandra Leitão explica que não estão previstos
aumentos salariais para os funcionários públicos em
2021, mas admite que tal possa vir a mudar, com a
negociação orçamental.
In ECO - Economia Online | 18/10/2020

Cultura com apenas 0,39% do Orçamento
In Correio da Manhã | 14/10/2020
Despesa pública ultrapassa 100 mil
milhões. Segurança Social e Saúde entre os
ministérios com mais dinheiro
Pela primeira vez, a despesa pública deverá passar
os 100 mil milhões em 2021.
In ECO - Economia Online | 13/10/2020
O que traz o OE para os pensionistas?
E para a Função Pública?
O próximo ano não será sinónimo de aumentos
salariais na Função Pública, mas traz um novo
programa de estágios no Estado.
In ECO - Economia Online | 13/10/2020

Os
números-chave
do
incerto
Orçamento para 2021
Depois da maior quebra económica do pós-guerra, o
governo conta com uma recuperação acentuada no
Página 9

Progressões mais rápidas em 2022 não
convencem sindicatos A promessa de acelerar as
progressões dos trabalhadores das carreiras gerais
a partir de 2022 não convence os sindicatos da
administração pública, que insistem na necessidade
de, em 2021, haver aumentos salariais para todos
In Público | 20/10/2020
Ministra admite que progressões podem
acelerar na Função Pública
In Jornal de Notícias | 20/10/2020
Estado gasta 270 milhões com
contratações e subsídio de risco, mas recupera
116 milhões pelos impostos
UTAO calcula que dos 270 milhões de euros que vão
ser gastos em novas contratações e com o subsídio
de risco para os profissionais de saúde o Estado vai
recuperar 116 milhões através dos impostos.
In ECO - Economia Online | 23/10/2020

LEGISLAÇÃO - OUTUBRO 2020
Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/2020 Diário da República n.º 197/2020, Série I de 2020-10
-09145012184
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Prorroga o mandato do grupo de projeto «Conselho
para as Tecnologias de Informação e Comunicação
na Administração Pública»
Lei n.º 61/2020 - Diário da República n.º 199/2020,
Série I de 2020-10-13145102350
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Autoriza o Governo a legislar em matéria relativa ao
destacamento de trabalhadores no âmbito de uma
prestação de serviços, transpondo a Diretiva (UE) n.º
2018/957, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
28 de junho de 2018, e procedendo à primeira
alteração à Lei n.º 29/2017, de 30 de maio
Decreto-Lei n.º 79-A/2020 - Diário da República n.º
192/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-1001144272529
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece um regime excecional e transitório de
reorganização do trabalho e de minimização de riscos
de transmissão da infeção da doença COVID-19 no
âmbito das relações laborais
Decreto-Lei n.º 81/2020 - Diário da República n.º
193/2020, Série I de 2020-10-02144454578
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Adequa os instrumentos criados no âmbito da Nova
Geração de Políticas de Habitação e a Lei Orgânica
do IHRU, I. P., à lei de bases da habitação, no âmbito
do Programa de Estabilização Económica e Social
Portaria n.º 236/2020 - Diário da República n.º
196/2020, Série I de 2020-10-08144880101
MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Aprova o Regulamento do Curso de Formação
Específico para Ingresso de Trabalhadores na
Carreira Especial de Fiscalização

Portaria n.º 240/2020 - Diário da República n.º
199/2020, Série I de 2020-10-13145102354
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS, FINANÇAS E
MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Procede à segunda 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), bem como procede à
alteração da data de início dos estágios, previstos
na Portaria n.º 70/2020, de 13 de março
Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores n.º 37/2020/A - Diário da
República n.º 196/2020, Série I de 2020-1008144880102
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo de descongelamento da carreira de técnico
superior de diagnóstico e terapêutica
Decreto Regulamentar Regional n.º 22/2020/A Diário da República n.º 200/2020, Série I de 2020-10
-14145359685
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Regulamenta a majoração extraordinária do
período de férias e da atribuição do prémio de
desempenho aos profissionais do Serviço
Regional de Saúde
Decreto Regulamentar Regional n.º 41/2020/M Diário da República n.º 197/2020, Série I de 2020-10
-09145012188
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Cria a Direção Regional da Saúde e aprova a
respetiva orgânica

em novembro
01 1993-O Tratado de Maastricht, acordado em 1991, entrou em vigor, dando origem à União Europeia.
02 1920-A KDKA, de Pittsburgh foi para o ar como a primeira rádio comercial do mundo.
03 1910-A Lei do Divórcio foi promulgada pelo governo revolucionário republicano.
04 1939-O primeiro carro com ar condicionado foi apresentado em Chicago.
05 1917-O Comando do Corpo Expedicionário Português assumiu a responsabilidade da defesa do Sector
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Português na frente ocidental durante a Primeira Guerra Mundial. Estava subordinado ao 1.º Exército
britânico, comandado pelo general Horne.
06 1772-Lei que reformou os estudos menores, sendo criadas novas escolas que foram colocadas sob a
inspecção da Real Mesa Censória, sendo também organizado o ensino primário oficial, com a criação de
479 lugares de mestres de ler, escrever e contar. No ano seguinte foram criados mais 47 lugares.
07 1919-Jornal The Times de Londres anunciou o sucesso da teoria da relatividade de Einstein.
08 1895-Os Raios-X foram descobertos acidentalmente pelo físico alemão Wilhelm Conrad Rontgen,
investigador da Universidade de Wuerzburg na Alemanha.
09 1795-Lançamento da primeira pedra do Palácio da Ajuda.
10 1989-O Muro de Berlim começou a ser derrubado.
11 1995-Bill Gates, o milionário dono da Microsoft, compra por 30 milhões de dólares americanos o
manuscrito Natureza: peso e movimento das águas, de autoria de Leonardo Da Vinci.
12 1976-Foram realizadas as primeiras eleições autárquicas de Portugal.
13 1956-O Supremo Tribunal dos E.U.A. emitiu um acórdão em que declarava que a segregação racial nos
transportes públicos era anticonstitucional.
14 1900-O Dr. Landsteiner, um cientista austríaco, descobriu que existiam diferentes tipos de sangue e
classificou-os como A, B e C.
15 1836-Fundação do Conservatório de Arte Dramática, actual Conservatório Nacional, por proposta de
Almeida Garrett.
16 1885-George Eastman, fundador da empresa Kodak, inventou a película de nitrocelulose para imprimir
imagens.
17 1869-Abertura oficial do Canal do Suez, depois de dez anos de obras.
18 1493-Cristóvão Colombo avistou pela primeira vez o que agora é Porto Rico. Desembarcou no dia seguinte e
batizou a ilha de San Juan Batista.
19 1977-O voo TAP Portugal 425 falhou a durante a terceira tentativa de aterragem e saiu da pista caindo
sobre uma ponte no Aeroporto do Funchal, na Ilha da Madeira, matando 131 pessoas.
20 1959-Publicada pela ONU a Declaração dos Direitos da Criança.
21 1990-Lançamento de Super Nintendo e do videojogo Super Mario.
22 1497-Vasco da Gama passou ao largo do Cabo da Boa Esperança, na sua viagem de descoberta do Caminho
marítimo para a Índia.
23 1918-As primeiras tropas do Corpo Expedicionário Português chegaram a Lisboa, regressando de França.
24 1859-Charles Darwin lançou a obra "A Origem das Espécies" onde explicou que as formas de vida
originaram de um processo de seleção natural, defendendo que todas as criaturas vivas descendiam de um
antepassado comum.
25 1990-O Japão adiantou-se ao resto do mundo e começou a emitir a programação regular de TV em alta
definição.
26 1942-O filme Casablanca, de Michael Curtiz com Humphrey Bogart e Ingrid Bergman nos principais papéis
estreou em Nova Iorque, no Hollywood Theatre.
27 1985-O cometa Halley cruzou a Terra pela segunda vez no século XX.
28 1520-Fernão de Magalhães, navegador português ao serviço da coroa espanhola, atingiu o Oceano Pacífico,
vindo do Oceano Atlântico, após ter atravessado o estreito que tem o seu nome na ponta Sul da América
meridional.
29 1999-Astrónomos da Universidade da Califórnia descobriram seis novos planetas que orbitam estrelas
fora do sistema solar.
30 1919-Pela primeira vez, em França, as mulheres votaram em eleições legislativas.
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CULTURA E LAZER
SINDICATO DOS
QUADROS TÉCNICOS DO
ESTADO E ENTIDADES
COM FINS PÚBLICOS

CIDADES DE
PA P E L
S E P A R A TA S E
CONSTRUÇÕES DE
ARMAR
EXPOSIÇÃO | 25 jun. - 31 dez.
'20 | Sala de Exposições - Piso 2 |
Entrada livre
Fonte:http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1566%
3Aexposicao--cidades-de-papel-separatas-e-construcoes-de-armar--25-jun-31-dez-20&catid=171%
3A2020&Itemid=1567&lang=pt

PROTOCOLOS
Campanha de Natal - Pack 7+7 noites grátis de alojamento,
2 pessoas, por apenas 49,50€ pouco mais 3€/noite em
Portugal e em Espanha
Saiba mais em: https://www.ste.pt/sindicato/protocolos-ste/
Condições para todos os sócios do STE e do seu agregado
familiar:
Desconto de 10% em todos os medicamentos e produtos de
IVA 6% e desconto de 10% em todos os produtos de IVA
23% (excepto tiras e lancetas para testes de glicémia,
medicamentos de IVA 6% com PVP superior a 50€, papas e leites, produtos em campanhas de
preço reduzido ou desconto adicional);
Extensível ao agregado familiar dos associados;
Qualquer esclarecimento adicional poder ser feito através dos contactos: 911175154,
213883438 ou 919312202.
Para usufruir das condições do protocolo, os sócios e seus familiares devem apresentar o seu
cartão de sócio ou outro documento identificativo da qualidade de associado do STE.
A Farmácia RONIL encontra-se aberta 24 HORAS POR DIA, 365 DIAS POR ANO.
Contactos: Rua Rodrigo Fonseca 155 – loja - 1070-242 Lisboa
Tel: 911175154 / 213883438 / 919312202
Página 12

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

