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ORÇAMENTO DO
ESTADO PARA 2021
O que esperam os trabalhadores e os pensionistas da
Administração Pública em 2021
O impacto das medidas implementadas antes de

profissionais de saúde, incluindo INEM) e na

2021 com efeitos na despesa com o pessoal de 2021

educação (+3 mil assistentes operacionais nas

somam 422 milhões de € e as previstas para esse

escolas) e também a concessão do subsídio de risco

ano são de 270 milhões de €, perfazendo um total

aos

de 692 milhões de €. Os 270 milhões refletem o

pandemia de COVID-19.

profissionais

de

saúde

mais

expostos

à

aumento do emprego público na saúde (de +4,4 mil
Quadro – Despesa com o Pessoal da AP prevista para 2021 e Impacto das Medidas
(baseado nos quadros 3.2 e 3.3. do Relatório OE-2021 – págs: 92/93 e 95)
2021

Em milhões de €

I - Impacto das medidas de anos anteriores a 2021
1. Progressões
dos quais:
Professores e outras carreiras especiais
102
Progressões e promoções
231
2. Contratações em curso
75
3. Hospital de Braga
3
4. Aumento de Assistentes Operacionais
11
Total de medidas de anos anteriores
422
II - Impacto das medidas a implementar em 2021
Subsídio de risco aos profissionais de saúde
60
Reforço do emprego público: saúde e educação
210
Total de medidas de 2021
270

TOTAL GERAL (I + II)

692

Acréscimo do Total da Despesa com o Pessoal AP

822

Como o total da despesa com o pessoal da AP

res irá situar-se aproximadamente entre 89 e

aumenta 822 milhões de € em 2021 (24 609

106 milhões de €.

milhões de €) a margem

Esta

existente

para a

margem

disponível

para

atualização

atualização salarial na AP em 2021 é de

salarial dos funcionários públicos acima do nível

apenas 130 milhões de €. Ora, como o Governo

da BRAP terá também que cobrir a despesa

prevê que o aumento salarial incida apenas nos

com as progressões e promoções respeitantes a

salários mais baixos da função pública, nomeada-

2021. O que poderá concluir-se que é um valor

mente da Base remuneratória para a AP (BRAP)

manifestamente

cujo impacto na despesa poderá variar entre

esforço feito por um número elevado de técnicos

cerca de 24 e 41 milhões de € (afetando cerca de

qualificados que não viram os seus salários

100 mil trabalhadores) o valor disponível para a

atualizados durante uma década (entre 2010 e

atualização salarial dos restantes trabalhado-

2019) e só tiveram um aumento de 0,3% em 2020.
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Mas, teremos que considerar que estes valores

milhões)

são calculados em termos brutos, não levando

imprevistas, negociações salariais e/ou eventuais

em linha de conta a receita arrecadada com as

cativações.

contribuições à CGA/SS e em IRS. Qual é o

Quanto à massa salarial na AP (desconhece-se

impacto das medidas implementadas em anos

o seu valor em 2020 e 2021), e é apenas

anteriores, nomeadamente das progressões e

mencionado no Relatório do OE-2021 (pág. 65)

promoções, incluindo os professores e carrei-

que tem um aumento equivalente a 785 milhões

ras especiais, no aumento da receita em 2021?

de € em 2021 (+3,3% face a 2020); mas no

Por outro lado, o Quadro 3.3. do Relatório do

documento de apresentação

OE-2021 não menciona a poupança na despesa

figurado o montante de 750 milhões de €. Existe

com o pessoal em 2021 relacionada com a

uma discrepância de 35 milhões de €. A que se

diferença de salário dos trabalhadores que,

deve?

entretanto, se aposentam (novos aposentados)

A despesa com o pessoal da AP aumenta para

e

24.609 milhões de € em 2021 (23.787 milhões em

que

são

substituídos

por

efetivos

com

salários mais baixos.
Convém

igualmente

a

serem

utilizadas

para

do

despesas

OE-2021, é

2020) +3,5% face a 2020 (3,8% em 2020) e
“outras

corresponde a um acréscimo de 822 milhões de €

despesas” da Administração Central (Quadro 4.9.

(+882 milhões em 2020). Ao fim de uma década e

da pág. 117 e pág. 121 do Relatório do OE-2021), o

após uma crise brutal provocada pela pandemia é

OE-2021 consagra uma dotação provisional de

que a despesa com o pessoal da AP irá alcançar,

500 milhões de € e uma reserva orçamental de

em 2021, um valor semelhante ao de 2010. Mas,

359,6

das

em percentagem do PIB, esta despesa desce para

entidades da Administração Central), perfazendo

11,7% em 2021 (13,7% em 2010) equivalente a - 2

um total de 859,6 milhões de €, superando o

p.p. do PIB.

milhões

referir

(2,5%

dos

que

em

orçamentos

valor previsto para 2020 no OE-2020 (845,4

Despesa com o Pessoal da AP
(Em % do PIB)
1 4 ,2 %

1 3 ,7 %

1 3 ,2 %

1 2 ,2 %

1 1 ,7 %

1 1 ,2 %

1 0 ,2 %

9 ,2 %

8 ,2 %

7 ,2 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

D e s p e s a c o m p e s s o a l 1 3 ,7 % 1 2 ,8 % 1 1 ,7 % 1 2 ,5 % 1 1 ,8 % 1 1 ,3 % 1 1 ,2 % 1 0 ,9 % 1 0 ,7 % 1 0 ,7 % 1 2 ,0 % 1 1 ,7 %
S a lá r io s

9 ,9 %

9 ,3 %

8 ,5 %

8 ,9 %

8 ,5 %

8 ,2 %

8 ,1 %

7 ,9 %

7 ,8 %

7 ,9 %

Fontes: INE, até 2019. Para 2020 e 2021, valores do MF, OE-2021. Nota: A subida para 12% em
2020 (10,7% em 2019) deve-se à quebra abruta do PIB, provocada pela pandemia de COVID-19.
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Para 2021, a regra do reforço do número de

Generation). A insuficiência de recursos humanos

trabalhadores da AP, consiste no recrutamento de

será colmatada com o Programa de Estágios na

pelo menos uma entrada por cada saída (pág. 165

Administração Pública?

do

globalmente

A taxa de inflação prevista é de uma subida para

insuficiente e aquém do desejável a fim de se poder

0,7% em 2021 (-0,1% em 2020) contribuindo para

obter um maior rejuvenescimento da AP e em

uma perda do poder de compra dos funcionários

simultâneo garantir a continuação do combate à

públicos em caso de não atualização salarial. E, não

pandemia de COVID-19.

podemos esquecer que alguns serviços, como os

O aumento do número de novas contratações

preços de saúde do regime convencionado da

previsto no próximo ano é de +7,8 mil efetivos (de

ADSE vão ter tendência para aumentar em 2021,

708,7 mil estimados em 2020, para 716,5 mil em

fragilizando os trabalhadores que mais recorrem a

2021). Com efeito, o emprego público estimado para

esses serviços, nomeadamente, os detentores de

2020 é de um aumento de 2,4% em termos

doenças crónicas e/ou os que têm uma idade mais

homólogos (de 692,0 mil, em média, em 2019 para

avançada, sobretudo num período em que o acesso

708,7 em 2020); enquanto o previsto para 2021

aos serviços do SNS é mais difícil e demorado.

representa

1,1%,

Porém, continuamos a assistir a uma evolução

representando mesmo uma desaceleração face ao

ascendente de certos agregados de despesa. De

ano em curso.

facto, a totalidade dos encargos líquidos com as

Conclui-se que o esforço do número de efetivos na

parcerias público-privadas (PPP) deve ascender a

AP em 2021 irá sobretudo incidir nos sectores da

cerca de 1.548 milhões de € em 2021 (+27 milhões

saúde e da educação (+7,4 mil) e no resto da AP

de €) de acordo com o Relatório do OE-2021

quando se está em vésperas de um enorme desafio

Neste âmbito, é de destacar o aumento da despesa

para os funcionários públicos perante a apreciação e

com as PPP do sector rodoviário em +71 milhões

aprovação de forma célere de um número elevado de

de € em 2021 (+6,2% em termos homólogos),

projetos de investimento comunitários enquadrados

para 1.218 milhões de €, correspondendo ao

no próximo Quadro Financeiro Plurianual (2021-27)

valor mais elevado desde 2017.

Relatório

do

apenas

OE-2021)

um

rácio

incremento

de

e do Programa de Recuperação Europeu (Next

Encargos Líquidos com as PPP
(Em milhões de euros)
1900

1678
1548

1600

1300

1230

1218

1000

700
2015

2016

2017

Total

* Previsão.
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Pensionistas

perante a ausência de inflação e de crescimento

Só as pensões mais baixas (até 658€) deverão

do PIB em 2020, cumprindo o estabelecido na

ter um ligeiro aumento do seu rendimento a

fórmula de 2006 com alteração na Lei do OE-

partir de agosto de 2021, visto que estes só

2007. O Governo na sua proposta do OE-2021

terão a atualização extraordinária de +6€ ou

decidiu assim não suspender a Lei nº 53-B/2006,

+10€ a partir desse mês (e este só representa

a qual provocará uma quebra generalizada de

um aumento médio mensal entre 2,6€ e 4,3€

0,7% no poder de compra dos pensionistas em

durante o ano). Os restantes pensionistas não

2021, levando em linha de conta a taxa de

terão

inflação prevista para 2021 (0,7%).

qualquer

atualização

da sua pensão,

Esquema Geral de Aumento das Pensões em 2020
(I.A.S. = 438,81€ e Taxa de Inflação Anual Prevista = -0,1%)
valor m ens al da pens ão

variação nom inal

variação real

0,7% a partir de jan/20 e perf az endo +6€ ou +10€ a partir de mai f ac e a

pens ões m ínim as e até 658€

-

dez /19, c ons oante a pens ão tenha s ido atualiz ada ou não entre 2011 e 2015-

>658,22€ até 877,62€

0,7%

0,8%

>877,62€ até 2.632,86€

0,24%

0,3%

>2.632,86€ até 5265,72€

0,0%

0,1%

> 5.265,24€

0,0%

0,1%

Impostos

rendimento disponível das famílias só poderá ser

Em termos de impostos, o OE-2021 não atualiza os

avaliado quando se conhecer as ditas tabelas. O

7 escalões do IRS (os quais tiveram uma atualização

que se sabe é que esta medida não irá abranger

de 0,3% em 2020) e manteve o mesmo número de

uniformemente todos os rendimentos, variando

escalões desde 2018.

consoante o seu nível de remuneração e a sua

Porém, no OE-2021 está contemplado um desagravamento

dos

descontos

em

IRS

a

situação familiar (avaliada em 200 milhões de €).

efetuar

As receitas em IRS devem continuar a aumentar

mensalmente pelos trabalhadores por conta de

para cerca de 13.420 milhões de € em 2021 (+210

outrem (não abrangendo trabalhadores independen-

milhões de €), tendo, aliás, sido das poucas receitas

tes e pensionistas) consoante as futuras tabelas de

a crescer num período de elevada crise económica,

retenção na fonte. O seu efeito concreto no

como foi em 2020.

Receita do Estado em IRS

E m m ilhões de euros

14000

13000

12000

11000

10000

9000

8000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*

5,0% 5,6% 5,4% 7,2% 7,4% 7,1% 6,6% 6,2% 6,3% 6,2% 6,7% 6,4%
Em % do PIB

* Previsão.
Página 5

INFOQUADROS

As taxas dos impostos especiais de consumo não



A despesa com juros da AP (de 5.487

serão alteradas, com exceção da diminuição da

milhões em 2021) ainda pesa 5,4% do total

taxa do IVA de 23% para 13% da eletricidade

da despesa pública e 2,6% em % do PIB;

até um determinado nível de consumo, que deve
entrar em vigor ainda em dezembro de 2020



O total das medidas de apoio ao sector

para a generalidade das famílias (avaliado em

bancário foi de 20,6 mil milhões de € em

150 milhões de €). Quanto à eficácia da medida

termos líquidos acumulados entre 2008 e

de

2019 (10,1% do PIB);

incentivo

sectores

ao

consumo

(restauração,

em

determinados

hotelaria

e

cultura)

mediante o crédito do IVA no consumo nestes



Os

encargos

líquidos

com

as

parcerias

mesmos ramos de atividade no trimestre que se

público-privadas (PPP) devem somar quase

segue vai

da

17,7 mil milhões de €, em termos acumulados

pandemia e da sua fácil aplicação (avaliada em

entre 2010 e 2021 (9,4% do PIB); estando

200 milhões de €).

previsto

Mas, enquanto não se procede à revisão da TRU

milhões de € em 2021 (cujas concessões

e a uma atualização salarial da função pública;

rodoviárias ascendem a 1.218 milhões de

apesar do impacto positivo da criação, em 2021,

€, o valor mais elevado desde 2017 (+6,2%

do subsídio de risco COVID-19 aos profissionais

em termos homólogos face a 2020).

de

saúde,

depender

certos

muito da

agregados

evolução

de

situar-se

em

cerca

despesa

continuam muito elevados. A saber:

Encargos Líquidos com as PPP
2000

1823
1800

1722
1632

1678

1543 1521 1548

1544 1522

1600

1400

1200

1126

1067
972

1000

800
2010

2011

2012

2013

* Previsão.
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Visto na imprensa
em novembro

Governo chama Função Pública a reunião
suplementar
In Jornal de Notícias | 03/11/2020

Os sindicatos exigem do Governo o reforço do
número de trabalhadores no SNS, "de forma a dar
resposta às necessidades permanentes dos serviços
e o fim do recurso ao trabalho precário”
In Observador Online | 05/11/2020

Estado de emergência mais leve e
militares a rastrear infetados
Haverá um estado de emergência "limitado" e de
"efeitos preventivos".
In Jornal de Notícias Online | 03/11/2020

Marcelo Rebelo de Sousa avisa que
não vale tentar apressar queda do Governo com
rejeição do Orçamento
Presidente da República reiterou o apelo para que o
Orçamento do Estado para 2021 seja viabilizado em
votação final global no final deste mês.
In Correio da Manhã Online | 02/11/2020

OE2021: Sindicatos da função pública
voltam a reunir-se hoje com Governo
Governo e sindicatos da administração pública
voltam hoje a reunir-se numa ronda negocial
suplementar, a pedido dos representantes dos
trabalhadores, com o executivo a admitir novos
encontros até à votação final do Orçamento do
Estado para In Executive Digest Online |
06/11/2020

Negociações entre Governo e sindicatos
da função pública arrancam hoje

Teletrabalho - Menos de 50% dos
funcionários camarários abrangidos

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 Jornal de Notícias | 04/11/2020

In Açoriano Oriental Online | 06-10-2020

Plano B para "bazuca" da UE

OE2021. Sindicatos da função pública
voltam a reunir-se esta sexta-feira com Governo

In Correio da Manhã | 05/11/2020

Trabalhadores da saúde exigem
Governo resposta às suas reivindicações
Página 7

ao

A reunião decorre depois de ter sido aprovada a
proposta do Orçamento do Estado para 2021, onde
não consta qualquer aumento salarial para a função
pública.
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In Observador Online | 06/11/2020

Estado
de
Emergência
requisição de funcionários e serviços

In Jornal de Notícias Online | 09/11/2020

permite

APOIO - Funcionários em isolamento profilático e
doentes crónicos passam a ser chamados para
colaborar nos rastreios.
In Correio da Manhã | 06/11/2020

OE2021. Administração pública terá
500 estágios com bolsa de 998,5 euros
O Ministério da Administração Pública estima um
encargo de 6,7 milhões de euros "para a realização
de 500 estágios a tempo completo, com uma bolsa
de estágio de 998,5 euros".
In Observador Online | 11/11/2020

António Costa admite que Estado de
Emergência "no limite" pode ir até ao final da
pandemia
Em entrevista à Antena 1, o primeiro-ministro
reiterou que "o nosso Natal depende muito do que
façamos hoje".
In Dinheiro Vivo Online | 06/11/2020

Teletrabalho também será obrigatório
nos serviços públicos dos concelhos de risco
Cerca de 29 mil funcionários públicos estavam em
teletrabalho no final de Setembro, mas com as
regras que entraram agora em vigor o número
poderá aumentar.
In Público Online | 06/11/2020

Nova tabela de preços da ADSE em
vigor até ao final 1.º trimestre
A nova tabela de preços da ADSE do regime
convencionado deverá entrar em vigor até ao final
do primeiro trimestre do próximo ano, segundo uma
nota do Ministério da Modernização do Estado e da
Administração Pública divulgada ontem
In Diário de
11/11/2020

Notícias

da

Madeira

Online |

Pandemia criou "tempestade perfeita"
nos serviços públicos
In Negócios | 12/11/2020

OE. João Leão não exclui orçamentos

Funcionários públicos e professores
recrutados para rastreio e vigilância

retificativos

Foi uma das decisões aprovadas no Conselho de

In i | 13/11/2020

Ministros para que a pressão nos sistemas de saúde
seja atenuada.
In i Online | 09/11/2020

Funcionários sujeitos a mudar de local
e horário para fazer rastreio à covid-19

Reformaram-se
quase
funcionários públicos até setembro

dez

mil

No terceiro trimestre do ano saíram quase 600
médicos do SNS devido ao fim do internato.
In Diário de Notícias Online | 17/11/2020

Mais de mil trabalhadores, incluindo 128 docentes,
vão ser sinalizados nos próximos dias.
Página 8
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rios públicos até setembro
No terceiro trimestre do ano saíram quase 600
médicos do SNS devido ao fim do internato.
In Dinheiro Vivo Online | 17/11/2020

Criação de emprego no Estado abranda
In Negócios | 17/11/2020

In Jornal Económico (O) | 20/11/2020

Prémios na saúde abrangem só quem
trabalhou na primeira vaga
Apenas os profissionais de saúde que trabalharam de
19 de março a 2 de maio vão receber o prémio de
desempenho prometido pelo Governo, revela o
dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.
In ECO - Economia Online | 24/11/2020

Pandemia. Marcelo ouviu críticas às
restrições impostas pelo Governo
In i | 18/11/2020

Como João Leão controla a despesa
pública
Centralizar dotações é a tática do ministro para
conter os gastos sem ter de recorrer às polémicas
cativações João Leão: de cativador a centralizador.
Termina já a 23 de novembro o prazo para os
serviços públicos procederem às derradeiras
mudanças no orçamento de 2020 que carecem de
despacho do Ministério das Finanças

Concertação Social discute
agenda da presidência portuguesa da UE

hoje

De acordo com a convocatória enviada pelo Conselho
Económico e Social (CES) aos parceiros sociais, está
também agendada a apresentação das principais
linhas de reflexão do Livro Verde do Futuro do
Trabalho e outros assuntos
In Dinheiro Vivo Online | 25/11/2020
ECO.AP 2030 aposta na eficiência de
recursos, na descarbonização e nas energias
renováveis pelo Estado

Segurança Social deverá perder mais de
600 pessoas para a reforma

Foi publicada, no passado dia 24 de novembro de
2020, a Resolução do Conselho de Ministros que vem
aprovar o Programa de Eficiência de Recursos na
Administração Pública para o período até 2030, o
ECO.AP 2030, o qual vem substituir o anterior
Programa de Eficiência Energética na Administração Pública

In Negócios | 20/11/2020

In Ambiente Magazine Online | 26-11-2020

“Portugal está muito mais forte do que
na crise anterior”

Reformas antecipadas sofrem corte de
15,5% em 2021

“Portugal está muito mais forte do que na crise
anterior” Retirar as medidas de apoio à economia e
às famílias prematuramente representa riscos, pelo
que a Comissão Europeia recomenda que os Estadosmembros não avancem com essa decisão sem que a
incerteza em torno da pandemia se dissipe mais

Aumento da esperança de vida, segundo os dados
publicados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional
de Estatística, dita um agravamento do fator de
sustentabilidade no próximo ano, que se aplica às
reformas antecipadas

In Expresso - Economia | 20/11/2020

In Expresso Online | 26-11-2020
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LEGISLAÇÃO - NOVEMBRO 2020
Resolução do Conselho de Ministros n.º
96/2020 - Diário da República n.º 220/2020,
Série I de 2020-11-11148214578
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão
de Acompanhamento da Descentralização
Resolução do Conselho de Ministros n.º
97/2020 - Diário da República n.º 222/2020,
Série I de 2020-11-13148444001
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Aprova o Programa de Eficiência de Recursos na
Administração Pública para o período até 2030
Lei n.º 72/2020 - Diário da República n.º
223/2020, Série I de 2020-11-16148599583
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Estabelece um regime transitório de simplificação
de procedimentos administrativos e altera o
Código do Procedimento Administrativo
AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA

Estabelece os princípios orientadores e a estrutura
operacional do período de programação de fundos
europeus da política de coesão relativo a 20212027

Primeira alteração à Portaria n.º 336/2019, de 26
de setembro, que aprova a revisão das Orientações Estratégicas Nacionais e Regionais (OENR)
previstas no Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN)

Resolução do Conselho de Ministros n.º
98/2020 - Diário da República n.º 222/2020,
Série I de 2020-11-13148444002

Decreto Regulamentar Regional n.º 42/2020/M Diário da República n.º 215/2020, Série I de
2020-11-04147533140

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO

Aprova a Estratégia Portugal 2030
Resolução do Conselho de Ministros n.º
104/2020 - Diário da República n.º 229/2020,
Série I de 2020-11-24149220156

Altera a estrutura orgânica da Vice-Presidência do
Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares e
aprova as orgânicas da Direção Regional do
Património e da Direção Regional de Informática

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

em dezembro
01 1988-Benazir Bhutto foi nomeada para formar governo, tornando-se primeira ministra do Paquistão e a
primeira mulher a governar um país muçulmano.
02 1901-O americano King Camp Gillette patenteia um aparelho de barbear de lâminas descartáveis. É o
início da Gillette Safety Razor Company.
03 1967-O médico Christian Barnard realiza o primeiro transplante de coração, no Hospital Groote Schuur,
na Cidade do Cabo (África do Sul). O paciente foi Louis Washkansky, que sobreviveu 18 dias.
04 1829-A Grã-Bretanha aboliu o costume suttee ou sati na Índia, prática tradicional que obrigava (no
sentido honroso, moral, e prestigioso) a esposa viúva devota a sacrificar-se viva na fogueira da pira
funerária de seu marido morto.
05 1917-Sidónio Pais, embaixador de Portugal em Berlim de 1912 a 1916,na altura professor da escola de
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Guerra (Academia Militar), e major, chefiou uma revolução que o levaria ao poder três dias depois. O
movimento e a situação política que criou ficaram conhecidos como “Dezembrismo”.
06 1877-O cientista Thomas Alva Edison fez a primeira gravação de som, num aparelho construído por
si.
07 1975-A Indonésia invadiu e ocupou Timor-Leste, levando ao corte das relações diplomáticas por parte
de Portugal.
08 1720-D. João V fundou a Academia Portuguesa de História.
09 1974-Início em Portugal do recenseamento eleitoral com vista à realização das primeiras eleições a
realizar após o 25 de Abril.
10 1836-A importação e exportação de escravos nos territórios portugueses, a Sul do Equador, foram
proibidas. Foi a primeira medida efectiva promulgada em Portugal contra o tráfico esclavagista.
11 1844-O gás hilariante (óxido nitroso) foi utilizado, pela primeira vez, por Horace Wells, dentista norteamericano, como anestésico na extracção de um dente seu.
12 1925-Inauguração do primeiro motel, a nível mundial, na Califórnia, Estados Unidos da América.
13 1642-O navegador holandês Abel Tasman descobriu a Nova Zelândia, ao serviço da Companhia Holandesa
das Índias Orientais.
14 1918-As mulheres britânicas votaram pela primeira vez em eleições gerais, podendo também candidatar
-se a funções públicas.
15 1995-A moeda europeia, foi baptizada com o nome de Euro.
16 1969-O Parlamento britânico aboliu a pena de morte.
17 1903-Após três anos de experiências, os irmãos Wright, Orville e Wilbur, levaram a efeito o primeiro
voo de um aeroplano, primeira máquina mais pesada do que o ar a voar. Os quatro voos realizaram-se
perto de Kitty Hawk, na Carolina do Norte, EUA, sendo que o mais demorado demorou um minuto.
18 1892-Estreia do ballet O Quebra-Nozes no Teatro Mariinski, em São Petersburgo, a capital da Rússia
imperial.
19 1972-Retornou à Terra, após 13 dias, a nave Apollo 17, última de sua série.
20 1894-O Comité Olímpico Português foi criado.
21 1937-Branca de Neve e os Sete Anões, de Walt Disney, estreou nos cinemas norte-americanos. A
Primeira longa-metragem de animação tornou-se num grande sucesso de bilheteria.
22 1986-Foi declarado oficial o 13º mês de salário para todos os trabalhadores brasileiros.
23 1947-Invenção do transístor por John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley, a trabalhar nos
Laboratórios Bell, nos EUA.
24 1779-Criação da Academia Real das Ciências de Lisboa, por D. Maria I.
25 336-A primeira celebração de Natal no dia 25 de dezembro ocorreu em Roma.
26 1933-A rádio FM foi patenteada por Edwin Howard Armstrong um engenheiro eletrotécnico norteamericano.
27 1904-Primeira representação da peça “Peter Pan” de J. M. Barrie em Londres.
28 1895-Ocorreu a primeira projeção pública de cinema em Paris, efetuada pelos irmãos Lumière.
29 1949-Começou a operar a primeira estação de televisão UHF, em Bridgeport, nos Estados Unidos da
América.
30 1922-A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) foi criada, confederando as repúblicas da
Rússia, da Bielorrússia, da Ucrânia e da Federação Transcaucasiana.
31 1879-Thomas Edison fez uma demonstração pública de sua lâmpada incandescente nos Estados
Unidos.
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CULTURA E LAZER
SINDICATO DOS
QUADROS TÉCNICOS DO
ESTADO E ENTIDADES
COM FINS PÚBLICOS

Fonte: http://www.museudearteantiga.pt/exposicoes/uma-obra-prima-devasco-pereira-lusitano

PROTOCOLOS

Condições preferenciais aos associados, familiares diretos (cônjuge e filhos) nas lojas Chiado
Eyeglass Factory Ray-Ban Concept Store e Fábrica de Óculos do Cacém, mediante apresentação do cartão de associado ou de outro meio que comprove essa qualidade:
Consulta de Optometria gratuita;
Consulta de Oftalmologia no valor de 15 Euros;
10% em lentes de contacto com oferta de 1 óculo de sol marca Kost;
10% em óculos de Sol e restantes produtos/bens;
50% no conjunto de armações + lentes graduadas, para longe, perto, lentes bifocais e
lentes progressivas;
- 50% no conjunto de armações de sol + lentes graduadas.
Contactos: fabricadosoculos@sapo.pt | chiadoeyeglassfactory@sapo.pt
Sede: Av. dos Bons Amigos, Nº 38 A, 2735-100 Agualva-Cacém
Telefone: 914 717 817
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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

