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I N F O Q U A D R O S  

respeitar patamares mínimos de investimento na 

“transição climática” (peso de 37%) e na “transição 

digital” (peso de 20%).  

Para Portugal, o Plano de recuperação e resiliência 

(PRR) representa um investimento total de 16,6 mil 

milhões de euros, financiado em 13,9 mil milhões de 

euros de subvenções e 2,7 mil milhões de euros em 

empréstimos nas 3 dimensões estruturantes: 

Resiliência; Transição Climática e Digital, num total 

de 19 componentes, com 36 Reformas e 77 

Investimentos, conforme Tabela-Síntese.  

1. Enquadramento  

Após o surgimento da pandemia em 2020 obrigando 

ao confinamento global dos países europeus com 

reflexos na quebra brutal da atividade económica, 

especialmente nos Países do Sul da Europa, onde se 

inclui Portugal, o Conselho Europeu criou o Next 

Generation EU, instrumento financeiro temporário 

(2021-26) num valor global cerca de 750 biliões de 

euros (sob a forma de subvenções e empréstimos) 

destinado a apoiar a recuperação económica dos 

países pós-pandemia, obrigando, no entanto, a 

Tabela-Síntese - Investimento e financiamento nas 3 dimensões estruturantes do PRR de Portugal  
(Em milhões de euros) 

C1 SNS 1383

C2 Habitação 1633 Habitação 1149

C3 Respostas Sociais 583

C4 Eliminação das Bolsas de Pobreza 250

C5 Investimento e Inovação 1396 Investimento e Inovação 1250

C6 Qualificações e Competências 1359

C7 Infraestruturas 833

C8 Florestas 665

C9 Gestão Hídrica 441

Sub-Total 8543 Sub-Total 2399

C10 Mobilidade Sustentável 1032 Mobilidade Sustentável 300

C11 Descarbonização da Indústria 715

C12 Bioeconomia Sustentável 150

C13 Eficiência Energética em Edifícios 620

C14 Hidrogénio e Renováveis 371

Sub-Total 2888 Sub-Total 300

C15 Escola Digital 559

C16 Empresas 4.0 650

C17 Qualidade e Sustentabilidade Finanças Públ. 406

C18 Justiça Econ. e Ambiente Negócios 267

C19 Admin. Públ. - Capacitação p/Digitalização* 631

Sub-Total 2513 Sub-Total 0

Total Subvenções do PRR (C1 a C19) 13944  Total de Empréstimos do PRR (C2+C5+C10) 2699

*C19 Admin. Públ. - Capacitação p/Digitalização e Interoperabilidade

I - RESILIÊNCIA

II - TRANSIÇÃO CLIMÁTICA

III - TRANSIÇÃO DIGITAL

Subvenções Empréstimos
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Não podemos esquecer que a recuperação da 

economia portuguesa pós a crise financeira 

internacional de 2008 se deveu, em parte, à 

revitalização do turismo.  

 

Apesar da importância das vertentes de alterações 

climáticas e da transição digital no desenvolvimen-

to futuro dos países, não se percebe qual é a razão 

que leva o Governo a optar por apresentar dentro 

dos 6 Pilares da UE inseridos no Regulamento do 

Instrumento de Recuperação e Resiliência - IRR 1 

um peso de investimento afeto à “Transição 

Climática” de 47% (6,5 mil milhões de euros) e 

à “Transição Digital” de 38% (5,3 mil milhões de 

euros), de acordo com os cálculos efetuados nas 

páginas 25 e 27 do PRR, num total global de 

subvenções de 13,9 mil milhões de euros, quando o 

peso definido no IRR é de apenas 37% e 20%, 

respetivamente.  

 

Não se estará a ceder demasiado às exigências e 

interesses da União Europeia? 

 

3. Acordo Partidário para Grandes projetos de 

investimentos, nomeadamente de transportes 

públicos 

 

Na vertente da “Transição Climática” na componen-

te Mobilidade Sustentável (C10) figuram os 

projetos de expansão do Metropolitano de Lisboa, 

nomeadamente do prolongamento da Linha Vermelha 

de São Sebastião até Alcântara (com a inclusão da 

construção de 4 novas estações: Amoreiras; Campo 

de Ourique, Infante Santo e Alcântara) orçado em 

304 milhões de euros, quase 30% do total desta 

componente (1.032 milhões de euros) página 94 do 

PRR. Visto que são projetos de grande dimensão, 

necessitam de um amplo consenso entre os 

diferentes Partidos e da sociedade portuguesa, 

até porque o PRR vai muito para além desta 

legislatura. 

 

A fim de assegurar e acautelar que estes 

projetos de investimento público tenham a 

concordância acima referida e possam ser 

executados no futuro propõe-se que exista um 

2. Turismo e Cultura ausente do PRR  

Globalmente, o investimento na “Resiliência” a fundo 

perdido, previsto de 8,5 mil milhões de euros (61% 

do total) é a vertente mais importante do Plano, 

abrangendo a recuperação das áreas mais 

diretamente afetadas pela pandemia de COVID-19 

em termos económicos, sociais e de coesão 

territorial, contemplando também alguma 

preparação para choques futuros.  

 

Este eixo destina-se sobretudo a dar apoio aos 

sectores da saúde (C1); habitação (C2); reindustria-

lização das empresas (C5); qualificação dos recursos 

humanos (C6) e Infraestruturas (C7), contribuindo 

para a correção de défices estruturais da economia 

portuguesa (competitividade; défice de qualifica-

ções e elevadas desigualdades sociais e territo-

riais), os quais se agravaram por ocasião da 

pandemia.    

 

Em termos de desenvolvimento futuro do país, 

Portugal não pode perder a sua especificidade 

face aos restantes países europeus, nomeada-

mente na importância do turismo e da cultura 

(por exemplo: espetáculos artísticos; livrarias e 

outros aspetos criativos como o artesanato e o 

folclore) que ajudam a salvaguardar a nossa 

história, o nosso património imaterial e as nossas 

raízes enquanto país que somos, e que não estão 

contemplados diretamente no PRR.  

 

Como estes dois sectores têm sido especialmente 

prejudicados pela pandemia e constituem um valor 

acrescentado do país, o PRR deveria ser 

reajustado no sentido de se consagrar uma 

componente autónoma destinada exclusivamente 

ao investimento no Turismo e Cultura (para além 

das 19 contempladas), a fim de se conseguir 

preservar algumas estruturas destes ramos de 

atividade e proteger a sobrevivência de muitos 

artistas, sob pena de não conseguirem resistir à 

tremenda crise e acabarem por finalmente 

desaparecer, com consequências nefastas para a 

nossa futura identidade, enquanto país plenamente 

integrado na União Europeia. 
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Acordo entre os partidos que mais representam 

os interesses das populações para este tipo de 

projetos de investimento.   

 

4. Ausência da valorização remuneratória 

explícita dos funcionários públicos no PRR apesar 

do reforço gigantesco de qualificação dos 

recursos humanos   

A vertente que mais irá mobilizar os técnicos 

superiores da Administração Pública (AP) e os 

serviços públicos situa-se na “Transição Digital” e 

que tem a ver com a digitalização da AP e a 

Educação através da Escola Digital. 

 

No sector público, os objetivos da “Transição 

Digital” visam generalizar a educação digital; 

promover a digitalização da administração pública, 

reforçando a interoperabilidade e o acesso 

facilitado por parte de empresas e cidadãos aos 

serviços públicos, envolvendo a Saúde, Segurança 

Social; Finanças e Justiça e assim fazer diminuir os 

custos de contexto (um dos défices estruturais 

mais importantes do nosso país). Estão também 

contemplados neste eixo o reforço da qualifica-

ção e o rejuvenescimento do quadro dos recursos 

humanos da AP (sem metas muito precisas a 

atingir).    

 

O investimento acumulado nas componentes C15; 

C17; C18 e C19 (Tabela-Síntese) é de 1.863 milhões 

de euros, com um peso de 74% da “Transição 

Digital” e 13% da do total das Subvenções do PRR. 

  

Para a Escola Digital (C15) está previsto um 

investimento de 559 milhões de euros, sendo 500 

milhões aplicados no Continente, através da(o):  

 

 aquisição de 260 mil computadores de uso 

individual (alunos e professores);  

 aquisição de 15 mil equipamentos adequados às 

necessidades administrativas e de gestão dos 

agrupamentos de escolas e não agrupadas; 

 criação de cerca de 1.160 Laboratórios de 

Educação Digital; 

 alargamento da conectividade da internet da 

Rede alargada da Educação. 

Na Qualidade a Sustentabilidade das Finanças 

Públicas (C17), o PRR menciona a implementação de 

uma reforma que promova a Modernização e 

Simplificação da Gestão Financeira Pública, que 

envolve um investimento de: 

 

 200 milhões de euros na Transição digital da 

Segurança Social; 

 163 milhões de euros nos Sistemas de 

informação de Gestão Financeira Pública 

inserido no Ministério das Finanças.    

 

Quanto à dotação destinada ao Ministério da 

Justiça (C18), o valor do investimento do PRR é 

de 267 milhões de euros, o que me parece estar 

abaixo do desejável e algo desproporcionado, 

face aos restantes sectores da AP. Isto, 

porque, esta área terá um enorme desafio a 

vencer no período pós-pandemia, dado o 

previsível o aumento futuro das pendências nos 

tribunais administrativos e fiscais (TAF) 

associados à aceleração de processos de falência 

de empresas e de recuperação de dívidas, 

também de famílias, aquando do levantamento 

das moratórias.  
 

Convém relembrar que a pendência em 2019 dos 

TAF era cerca de 67.000 processos e de 

duração média próxima de 40 meses. Neste 

âmbito, impõe-se um reforço do montante de 

investimento na Componente C18 – Justiça 

económica e Ambiente de Negócios. 

 

Por último, a Componente da Administração Pública 

– Digitalização, Interoperabilidade e Cibersegu-

rança (C19) a que representa o maior esforço de 

investimento na “Transição Digital” da AP, de 631 

milhões de euros, figurado na Tabela-Síntese 

(pág.5) do PRR, pesa 34% do montante total (1.863 

milhões de euros). Mas, o valor mencionado na 

desagregação deste item (pág. 132 do PRR) é de 

812 milhões de euros, parecendo ser um lapso, 

visto que o somatório das parcelas coincide com o 

da Tabela-Síntese. 
 

As reformas baseiam-se na Estratégia para a 

Inovação e Modernização do Estado e da Adminis-
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Finalmente, não se compreende que se seja tão 

exigente com o esforço dos trabalhadores da AP 

na sua qualificação com vista à digitalização dos 

serviços públicos e não se mencione em lado 

nenhum a valorização remuneratória dos recursos 

humanos do setor público.  
 

Não se compreende como é que o Estado vai 

conseguir atrair os jovens mais bem qualificados, 

sobretudo na vertente das novas tecnologias, 

mantendo o nível de remuneração e de progres-

são, que força à estagnação na carreira por 

períodos de 10 anos.  
 

Por outro lado, a intensificação do teletrabalho, 

expressa no PRR, conduz inevitavelmente a um 

aumento generalizado de encargos acrescidos 

para os trabalhadores, não somente nos custos 

em telecomunicações, energia e água, mas 

também na dotação de condições mínimas e 

apropriadas da habitação para o desempenho das 

suas atividades profissionais. 
 

5. Importância do escrutínio destes investimen-

tos financiados ao abrigo do PRR   
 

Quanto ao modelo de Governação, está prevista a 

criação de um Portal de Transparência sob a égide 

da Agência de Desenvolvimento e Coesão (AD&C) em 

articulação com a AMA, que centralizará a 

informação sobre fundos europeus, onde se integra 

o PRR. Neste aspeto, sugere-se que a consulta de 

informação individualizada sobre cada investimen-

to financiado seja o mais simples possível e 

suficientemente atualizada no tempo.    

 

NOTAS DE RODAPÉ: 
 

(1) Os 6 pilares do IRR são: Transição verde; 

Transformação digital; Crescimento inteligente, 

sustentável e coeso; Coesão social e territorial; 

Saúde; Políticas para a próxima geração na 

educação e qualificações.     

 

(2) Resolução do Conselho de Ministros nº 

55/2020, de 31 de julho. 

tração Pública 2020-2023 2 e visam a transforma-

ção na administração pública mediante a realização 

de 4 Reformas: 

 

 Serviços Públicos digitais para empresas e 

cidadãos; 

 Administração Pública Conectada, Segura e 

Inteligente em linha com o preconizado no Plano 

Nacional de Reformas (PNR); 

 Reforma funcional e orgânica da Administração 

Pública em que haverá uma concentração dos 

serviços comuns (Recursos Humanos, Segurança 

e Saúde no Trabalho e outros) e partilhados 

(Centros de Competências, Serviços Jurídicos, 

Serviços Sociais) num único espaço físico de 

organismos públicos de suporte (que “produzem” 

para o Estado) e um reforço de alguns serviços 

de missão (Institutos Públicos e Direções 

Gerais) tais como, os que desempenham funções 

estratégicas (estudo, planeamento e avaliação); 

 Administração Pública capacitada para a 

criação de Valor Público através do aumento 

do nível de qualificações e de competências 

dos funcionários públicos, com destaque para 

as competências digitais e, preparação dos 

dirigentes e trabalhadores para o novo 

paradigma de prestação de serviços públicos 

digitais, recorrendo a modelos de trabalho 

mais adaptativos, como o teletrabalho. 

       

Os investimentos mais avultados incidem sobre a 

criação do Portal Digital Único nacional, sob a égide 

da Agência para a Modernização Administrativa 

(AMA), de 198 milhões de euros e em serviços 

eletrónicos sustentáveis, de 102 milhões de euros, 

de forma a que os serviços digitais “comuniquem” 

entre os vários serviços públicos eficazmente, com 

a partilha de dados entre organismos da AP, com um 

aumento do quadro nacional de cibersegurança. 

  

Adicionalmente, o investimento da capacitação da 

AP é de 98 milhões de euros, mediante o reforço da 

formação de trabalhadores e dirigentes, nomeada-

mente em tecnologias emergentes, através do 

Programa Qualifica AP e do INA; assim como a 

criação de estágios profissionais na AP. 
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"O Último Apaga a Luz" 

Debate das notícias da semana com o jornalista 

Joaquim Vieira, a escritora Inês Pedrosa, o 

especialista em comunicação, Rodrigo Moita de 

Deus, e a historiadora Raquel Varela. Temas: - 

Limites ao discurso nas redes sociais; - Demissão de 

Francisco Ramos; - Ensino à distância; - Protestos 

na Rússia; - TAP: Acordo entre os sindicatos, 

administração e Governo sem fumo branco; - 

Proibição de venda presencial de livros divide APEL 

e livreiros independentes; - Raspadinha do 

património é lançada a 18 de maio 

In RTP3 - Último Apaga a Luz (O) | 05-02-2021 

CCDR ALGARVE promove Programa de 

Capacitação e Formação para Trabalhadores da 

Administração Pública 

05 Fev CCDR ALGARVE promove Programa de 

Capacitação e Formação para Trabalhadores da 

Administração Pública Sociedade A Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

(CCDR Algarve) levará a cabo uma sessão de 

formação online subordinada ao tema "Princípio e 

Garantias de Imparcialidade", no próximo dia 8 de 

fevereiro (segunda-feira), a partir das 10 horas, a 

qual será dirigida por Tiago Serrão, Assistente 

Convidado da Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa 

In Algarve Notícias Online | 05-02-2021 

 Estado é mau exemplo no pagamento de 

custos com teletrabalho 

Na Administração Pública os trabalhadores apenas 

recebem o seu salário mais subsídio de refeição, 

queixa-se a FESAP, que já levantou o assunto várias 

vezes com o Governo, mas sem conseguir resposta. 

Os últimos números da pandemia em Portugal e no 

mundo O Ministério do Trabalho esclareceu esta 

sexta-feira que são as empresas que devem pagar 

as despesas com telecomunicações (telefone e 

internet) dos trabalhadores que estão em teletra-

balho, dando cumprimento ao estipulado no Código 

de Trabalho 

In Renascença Online | 05-02-2021 

 Governo diz que empresas têm de 

pagar despesas com internet e telefone a quem 

está em teletrabalho 

Está previsto no Código do Trabalho que as 

empresas terão de suportar as despesas de 

internet e telefone dos colaboradores que se 

encontrem em teletrabalho. Está previsto no Código 

do Trabalho que as empresas têm de suportar as 

despesas de internet e telefone dos colaboradores 

que se encontrem em teletrabalho 

In RH Magazine Online | 05-02-2021 
 

 Governo não paga net aos funcioná-

rios em teletrabalho, mas diz que privados o 

devem fazer 

Os funcionários da administração pública não 

receberam até agora apoios para pagar os custos 

relacionados com internet e telefone que o Governo 

diz que as empresas têm de pagar, acusa SINTAP. 

Aplica-se a velha máxima "Olha para o que eu digo, 

não olhes para o que eu faço", lamenta José Abraão, 

Visto na imprensa  
em  fevereiro  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=35775a0a-1484-4617-8c33-8019045c3d11&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.algarvenoticias.com/pt-pt/noticias/ccdr-algarve-promove-programa-de-capacita%C3%A7%C3%A3o-e-forma%C3%A7%C3%A3o-para-trabalhadores-da-administra%C3%A7%C3%A3o
https://rr.sapo.pt/2021/02/05/economia/estado-e-mau-exemplo-no-pagamento-de-custos-com-teletrabalho/noticia/225580/
https://rhmagazine.pt/governo-diz-que-empresas-tem-de-pagar-despesas-com-internet-e-telefone-a-quem-esta-em-teletrabalho/
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o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores 

da Administração Pública (SINTAP) 

In Sábado Online | 05-02-2021 

 Teletrabalho: pagamento de despesas 

pode ser requerido até 12 meses após a cessação 

de contrato 

Empresas estão obrigadas a compensar trabalhado-

res pelo acréscimo de despesas resultante do 

teletrabalho, a menos que exista contrato escrito 

que determine o contrário. Pagamento de despesas, 

as decorrentes do teletrabalho ou outros créditos 

laborais não pagos, pode ser requerido judicialmen-

te mesmo depois de findo o contrato de trabalho, 

dizem advogados 

In Expresso Online | 05-02-2021 

 Bruxelas espera que Portugal faça 

corte recorde na dívida até 2031, mas diz que 

não chega 

Portugal até reduz fardo da dívida, mas esta 

continua em 108% em 2031, na zona de alto perigo 

da sustentabilidade. Crescimento esperado da 

economia também não é incrível. Potencial ronda uns 

magros 0,8% ao ano até 2029 

In Dinheiro Vivo Online | 06-02-2021 

Há margem para mais ambição 

Foi conhecido nesta semana um estudo do Banco 

Central Europeu sobre a resposta orçamental à 

atual crise na área do euro. O estudo conclui que, no 

geral, a resposta imediata foi forte, sem preceden-

tes e ajudou substancialmente a conter os efeitos 

da pandemia na economia 

In Dinheiro Vivo Online | 06-02-2021 

 

 Entidade para a Transparência só 

funcionará em 2023 

In Jornal de Notícias | 07-02-2021 

 Parceiros sociais: porque precisamos de 

sindicatos e associações patronais representativos 

Sindicatos e associações patronais decidem salários 

e condições de trabalho através da negociação 

colectiva. Este papel de regulação do mercado de 

trabalho assenta no pressuposto de que são 

associações representativas 

In Público Online | 07-02-2021 

Ponto por ponto 

A Saúde em Portugal está um desastre. Todos os 

dias, largas dezenas de pessoas sucumbem à 

pandemia. Centenas de infectados, internados nas 

enfermarias ou nos cuidados intensivos, têm a vida 

em risco 

In Diário do Minho | 07-02-2021 

 António Barreto em entrevista 

O sociólogo e comentador António Barreto, sugere o 

adiamento das eleições autárquicas previstas para 

setembro ou outubro, se a taxa de vacinação da 

população portuguesa não atingir uma determinada 

percentagem 

In TSF - Notícias | 07-02-2021 

Governo quer patrões a pagar 

despesas de teletrabalho, mas não paga aos 

funcionários públicos 

O Ministério da Administração Pública está à espera 

da regulamentação do teletrabalho para decidir que 

despesas serão pagas aos funcionários públicos que 

estão a trabalhar a partir de casa. O Ministério do 

Trabalho defende que cabe aos empregadores 

suportarem as despesas relacionadas com o telefone 

e a Internet relativamente aos trabalhadores que 

estejam a exercer as suas funções à distância, mas 

nem no caso dos funcionários públicos a medida está 

a ser aplicada, asseguram os sindicatos 

In ECO - Economia Online | 09-02-2021 

https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/governo-nao-paga-net-aos-funcionarios-em-teletrabalho-mas-diz-que-privados-o-devem-fazer
https://expresso.pt/economia/2021-02-05-Teletrabalho-pagamento-de-despesas-pode-ser-requerido-ate-12-meses-apos-a-cessacao-de-contrato
https://www.dinheirovivo.pt/economia/bruxelas-espera-que-portugal-faca-corte-recorde-na-divida-ate-2031-mas-diz-que-nao-chega-13321412.html
https://www.dinheirovivo.pt/opiniao/ha-margem-para-mais-ambicao-13319941.html
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2c4872d5-b058-46e6-baf3-546cd7d4a30f&analises=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.publico.pt/2021/02/07/sociedade/noticia/parceiros-sociais-precisamos-sindicatos-associacoes-patronais-representativos-1949174
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=54e2c1c6-47fa-4cce-92f1-4897a1f4f994&analises=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0b18a67a-3d0a-49c9-a5e5-079d3c325d18&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=0756332C-A91D-4726-BE8A-14E8378674F7
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Aumento das pensões já está a ser 

pago com retroativos a 1,9 milhões de pensionis-

tas 

Os 1,9 milhões de pensionistas com rendimentos até 

658,2 euros começaram hoje a receber o aumento 

extraordinário de 10 euros, com retroativos a 

janeiro, disse fonte oficial do Ministério do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Share 

"Começou hoje a ser paga a atualização extraordiná-

ria das pensões relativa a 2021, que irá abranger um 

total de 1,9 milhões de pensionistas", afirmou à Lusa 

fonte do gabinete da ministra Ana Mendes Godinho 

In MultiNews Online | 09-02-2021 

Tabelas salariais: conheça o panorama 

e o que muda em 2021 

Fiquemos a conhecer as mudanças previstas para 

2021 no que diz respeito às tabelas salariais, 

segundo o previsto no orçamento de estado. Se o 

ano de 2018 se pautou pelo descongelamento das 

progressões na carreira dos trabalhadores 

portugueses e pelo aumento do salário mínimo 

nacional, com mexidas nos valores das tabelas 

salariais 2019 ficou marcado pela abolição dos 

primeiros três escalões de remuneração 

In E-konomista Online | 10-02-2021 

CFP. Contabilizados 3,2 milhões de 

impacto na despesa de caixa 

O parlamento adicionou ao Orçamento do Estado 

para 2021 (OE2021) um impacto de 3,2 milhões de 

euros (ME) de despesa na ótica de caixa, segundo o 

Conselho das Finanças Públicas, que não conseguiu 

calcular a ótica de compromissos 

In Notícias ao Minuto Online | 10-02-2021 

Orçamento de Estado deste ano 

O Conselho de Finanças Públicas não recebeu 

informações do Ministério das Finanças sobre as 

medidas aprovadas no Parlamento, no âmbito do 

Orçamento de Estado deste ano. O organismo viu-se 

assim impedido de analisar os custos e o impacto 

orçamental das medidas, o Conselho de finanças 

públicas avisa não pode ser usada para impedir o 

escrutínio 

In Antena 1 - Notícias | 10-02-2021 

CFP impedido de analisar impactos por 

falta de informação das Finanças 

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) viu-se 

impedido de calcular os impactos do Orçamento do 

Estado de 2021 (OE2021) em contabilidade 

nacional, na ótica dos compromissos, de acordo com 

um relatório hoje divulgado pela instituição 

In Destak Online | 10-02-2021 

 

Governo espera menos despesa na 

Segurança Social em 2021 

Relatório do Conselho das Finanças recorda que na 

primeira fase da pandemia houve um menor 

crescimento dos gastos com prestações sociais do 

que estava previsto. jnlx090206jg8 tagus parke 

edifício instituto de informática e estatística da 

solidariedade segurança social Joao Girao Comentar 

O Governo está a contar com menos despesa na 

Segurança Social em 2021 do que em 2020 

In Dinheiro Vivo Online | 10-02-2021 
 

CFP diz que não consegue avaliar 

impacto das alterações ao Orçamento por falta 

de dados das Finanças 

Ministério das Finanças não enviou informação 

sobre o das propostas aprovadas pelos deputados no 

parlamento que alteraram as receitas e despesas 

face à versão inicial da proposta. Lisboa, 22/10/201 

- Entrevista a Nazaré Costa Cabral, presidente do 

Conselho de Finanças Públicas 

In Dinheiro Vivo Online | 10-02-2021 

CFP não consegue calcular défice do 

https://multinews.sapo.pt/atualidade/aumento-das-pensoes-ja-esta-a-ser-pago-com-retroativos-a-19-milhoes-de-pensionistas/
https://www.e-konomista.pt/tabelas-salariais/
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1686692/cfp-contabilizados-3-2-milhoes-de-impacto-na-despesa-de-caixa
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bd265b48-6ac0-482a-bb71-cd57b97daafd&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://www.destak.pt/artigo/466964-cfp-impedido-de-analisar-impactos-por-falta-de-informacao-das-financas
https://www.dinheirovivo.pt/economia/governo-espera-menos-despesa-na-seguranca-social-em-2021-13337087.html
https://www.dinheirovivo.pt/economia/cfp-diz-que-nao-consegue-avaliar-impacto-das-alteracoes-ao-orcamento-por-falta-de-dados-das-financas-13336937.html
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OE2021 por falta de informação das Finanças 

O CFP foi analisar o resultado final do OE 2021, 

após as negociações parlamentares, mas por falta 

de informação não conseguiu calcular o défice 

orçamental que resultou das novas medidas. Pela 

primeira vez, o Conselho das Finanças Públicas 

decidiu analisar o Orçamento do Estado (OE) final, 

após o processo parlamentar, em vez de apenas 

analisar a proposta inicial do Governo 

In ECO - Economia Online | 10-02-2021 

Conselho de Finanças Públicas critica 

ministério das Finanças por não ceder informação 

sobre OE2021 

Conselho das Finanças Públicas diz que a informação 

sobre o OE2021 apenas permitiu a análise na ótica 

da contabilidade pública, impedindo uma apreciação 

completa do Orçamento. "A pandemia e as circuns-

tâncias de exceção não podem ser usadas para 

justificar", argumento o CFP 

In Jornal Económico Online (O) | 10-02-2021 

Pagamento de internet em teletrabalho 

A Associação de Comércio e Indústria do Funchal 

(ACIF) desconhece litígios entre trabalhadores e 

patrões por causa do pagamento de internet em 

regime de teletrabalho. O Ministério do Trabalho 

disse na semana passada que devem ser as empresas 

a assumir o pagamento da internet para quem está 

neste regime 

In RTP Madeira - Telejornal Madeira | 09-02-2021 

Aula aberta no ISCAC sobre SIADAP 

Aula aberta no ISCAC sobre SIADAP 111 A 

Coordenação do Mestrado em Contabilidade e 

Gestão Pública do Instituto Superior de Contabili-

dade e Administração de Coimbra (ISCAC) promove 

amanhã uma aula aberta sobre “SIADAP , Avaliação 

na Função Pública” 

In Diário As Beiras | 11-02-2021 

João Leão acusado de esconder dados 

do Orçamento do Estado 

Conselho das Finanças Públicas critica "falta de 

transparência" por parte do Governo. O Conselho 

das Finanças Públicas (CFP) acusou esta quarta-

feira o Ministério das Finanças de não fornecer 

dados suficientes sobre o Orçamento do Estado 

para 2021, impossibilitando que seja calculado o 

impacto das alterações aprovadas pelo Parlamento 

In Correio da Manhã Online | 11-02-2021 

Teletrabalho sem eletricidade? Uma 

inovação à portuguesa 

Há várias regras de ouro que os profissionais em 

teletrabalho aprenderam nos últimos meses. A 

primeira é que gritar é uma forma de terapia anti 

stresse tão válida como outra qualquer, mas há que 

fazê-lo sempre com o microfone desligado 

In Expresso - Economia | 12-02-2021 

Plano de resiliência português com 36 

reformas e 77 investimentos para 14 mil milhões 

de euros 

Estão também previstos 2,7 mil milhões de euros 

em empréstimos. O Plano de Recuperação e 

Resiliência de Portugal, para aceder às verbas 

comunitárias pós-crise da covid-19, prevê 36 

reformas e 77 investimentos nas áreas sociais, 

clima e digitalização, num total de 13,9 mil milhões 

de euros em subvenções 

In Correio da Manhã Online | 16-02-2021 

 Fundação Joe Berardo passa de lucro 

de 102 milhões de euros a prejuízo de 245 

milhões de euros em 10 anos 

Um relatório da Inspeção-Geral das Finanças 

concluiu que naquele período a Fundação "prosseguiu 

atividades financeiras dirigidas a fins" diferentes 

dos estatutos, nomeadamente operações financei-

ras. A Fundação Joe Berardo (FJP) passou de 

resultados líquidos positivos de 102 milhões de 

euros para prejuízos de 245 milhões de euros 

devido ao efeito da atividade financeira desenvolvi-

da, entre 2007 e 2017, segundo um relatório da IGF 

In Jornal Económico Online (O) | 16-02-2021 

https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=454A4437-76FF-4639-AF0B-43DAADD2E8E0
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/conselho-de-financas-publicas-critica-ministerio-das-financas-por-nao-ceder-informacao-sobre-oe2021-699635
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a7700a0e-bff3-4d9f-a810-d0efdb71dc0e&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fffd1de7-b8ca-4c14-b90c-aa1b9d792889&analises=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/joao-leao-acusado-de-esconder-dados-do-orcamento-do-estado
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=293d934c-7e50-4b02-9887-f7095d15ff71&analises=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/plano-de-resiliencia-portugues-com-36-reformas-e-77-investimentos-para-14-mil-milhoes-de-euros
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/fundacao-joe-berardo-passa-de-lucro-de-102-milhoes-de-euros-a-prejuizo-de-245-milhoes-de-euros-em-10-anos-701843
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tabela remuneratória única 

Decreto-Lei n.º 16-A/2021158316443 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera o regime de proteção nas eventualidades de 

invalidez e velhice dos beneficiários do regime geral 

de segurança social 

Decreto Regulamentar n.º 1-A/2021158054820 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Regulamenta a atualização extraordinária das 

pensões prevista na Lei do Orçamento do Estado para 

2021 

Portaria n.º 32/2021 - Diário da República n.º 

28/2021, Série I de 2021-02-10156974206 

ADMINISTRAÇÃO INTERNA E MODERNIZAÇÃO 

DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Regulamentação do processo de credenciação de 

técnicos municipais responsáveis pela apreciação de 

projetos e medidas de autoproteção e pela realização 

de vistorias e inspeções das condições de segurança 

contra incêndio em edifícios (SCIE) de edifícios e 

recintos classificados na 1.ª categoria de risco 

Portaria n.º 37/2021 - Diário da República n.º 

31/2021, Série I de 2021-02-15157362797 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Alteração ao reconhecimento e manutenção do 

Estatuto do Cuidador Informal 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 5/2021/A158052103 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Conta de Gerência da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores referente ao ano de 

2019 

Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2021/

M158240148 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Altera a orgânica da Direção Regional da Saúde 

 

Declaração de Retificação n.º 6/2021158238384 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Declaração de Retificação à Lei n.º 75-B/2020, de 31 

de dezembro, «Orçamento do Estado para 2021», 

publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 253, 

suplemento, de 31 de dezembro de 2020 

Resolução da Assembleia da República n.º 20/2021 

- Diário da República n.º 21/2021, Série I de 2021-

02-01155938985 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que apresente e submeta à 

aprovação da Assembleia da República a Estratégia 

Nacional de Combate à Corrupção 2020-2024 

Resolução da Assembleia da República n.º 32/2021 

- Diário da República n.º 22/2021, Série I de 2021-

02-02155939064 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que adote mecanismos de 

combate ao branqueamento de capitais e aos 

paraísos fiscais 

Resolução da Assembleia da República n.º 50/2021 

- Diário da República n.º 24/2021, Série I de 2021-

02-04156436702 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo medidas para dotar a 

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária dos meios 

financeiros, humanos e técnicos necessários para 

cumprir as competências que lhe estão atribuídas 

Lei n.º 7/2021158368130 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Reforça as garantias dos contribuintes e a simplifica-

ção processual, alterando a Lei Geral Tributária, o 

Código de Procedimento e de Processo Tributário, o 

Regime Geral das Infrações Tributárias e outros atos 

legislativos 

Decreto-Lei n.º 10/2021 - Diário da República n.º 

21/2021, Série I de 2021-02-01155938993 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece a atualização da base remuneratória da 

Administração Pública e o valor do montante 

pecuniário correspondente aos níveis 5, 6 e 7 da 

LEGISLAÇÃO - FEVEREIRO 2021 

I N F O Q U A D R O S  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158316443/details/maximized?serie=I&day=2021-02-25&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158054820/details/maximized?serie=I&day=2021-02-22&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156974206/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156974206/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157362797/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157362797/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158052103/details/maximized?serie=I&day=2021-02-22&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158052103/details/maximized?serie=I&day=2021-02-22&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158240148/details/maximized?serie=I&day=2021-02-25&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158240148/details/maximized?serie=I&day=2021-02-25&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158238384/details/maximized?serie=I&day=2021-02-24&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/152639825/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155938985/details/maximized?serie=I&day=2021-02-01&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155938985/details/maximized?serie=I&day=2021-02-01&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155938985/details/maximized?serie=I&day=2021-02-01&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155939064/details/maximized?serie=I&day=2021-02-02&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155939064/details/maximized?serie=I&day=2021-02-02&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155939064/details/maximized?serie=I&day=2021-02-02&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156436702/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156436702/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156436702/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158368130/details/maximized?serie=I&day=2021-02-26&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155938993/details/maximized?serie=I&day=2021-02-01&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155938993/details/maximized?serie=I&day=2021-02-01&date=2021-02-01
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em março 

1 1555-Médico, astrólogo, teólogo e alquimista, Michel de Notredame, mais conhecido como Nostradamus, 

publicou o livro Os Séculos, contendo profecias sobre o futuro da humanidade. 

2 1949-O primeiro voo de um avião, sem escalas, à volta do mundo parte de Fort Worth, no Texas (EUA). 

3 2002-Os cidadãos suíços votaram a favor da entrada do país na ONU. 

4 1999-O diretor geral da UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, e vários vencedores do Prémio Nobel da Paz 

apresentaram em Paris o Manifesto 2000, destinado a promover a paz no mundo. 

5 1982-O veículo espacial russo Venera 14 aterrou em Vénus. 

6 1853-Estreou La Traviata, de Verdi, no teatro La Fenice, de Veneza. 

7 1984-Descoberta do cometa Russell 4. 

8 1669-O vulcão Etna, que ainda hoje está ativo na Itália, causou a morte de mais de 20 mil pessoas des-

truindo a cidade de Catânia. 

9 1822-Charles Graham patenteou a dentadura, em Nova Iorque. 

10 1910-O governo imperial extinguiu a escravidão na China. 

11 1818-Mary Shelley publicou Frankenstein, a história da criatura formada com partes de vários corpos e 

que, rejeitada pelo seu criador, parte à procura de companhia. 

12 1894-Iniciou-se a venda de Coca-Cola em garrafas. 

13 1820-Os jesuítas foram banidos do império russo. 

14 1995-Norman Thagard foi o primeiro astronauta americano a entrar a bordo de uma nave espacial russa. 

Ele e dois cosmonautas russos partiram a bordo da Soyuz em direção à estação espacial Mir. 

15 1956-O musical My Fair Lady estreou na Broadway, Nova Iorque. 

16 1910-Harry Houdini foi o primeiro homem a voar num avião na Austrália. 

17 1939-Pacto de amizade e de não agressão entre Espanha e Portugal. 

18 1915-Estreou o filme O vagabundo, de Charles Chaplin. 

19 1984-Iraque e Jordânia assinaram um tratado de delimitação de fronteiras. 

20 1854-Políticos americanos fundam o Partido Republicano para combater a escravidão. 

21 1935-A Pérsia passou a chamar-se Irão. 

22 1988-Foi realizada na Austrália a primeira eutanásia legalizada da história. 

23 1983-Dr. Barney Clark morre após viver 112 dias com um coração artificial permanente. 

24 1882-O bacteriologista alemão Robert Koch anunciou ter isolado o bacilo da tuberculose. 

25 1807-A Grã-Bretanha proibiu o tráfego de escravos para os EUA. 

26 1973-Pela primeira vez na história, mulheres foram aceites na Bolsa de Valores de Londres. 

27 1899-Guglielmo Marconi enviou os primeiros sinais de rádio através do Canal da Mancha. 

28 1986-Mais de 6 mil estações de rádio nos Estados Unidos tocaram, simultaneamente, a música We are the 

World. O dinheiro obtido com as vendas da música foi doado para combater uma crise de fome na Etiópia. 

29 1973-O último fuzileiro naval dos Estados Unidos abandonou o Vietnam. 

30 1999-Um júri de um tribunal, em Portland, Estados Unidos, condenou a tabaqueira Philip Morris a pagar 81 

milhões de dólares à família de um homem que morreu de cancro no pulmão após fumar cigarros Marlboro 

durante quatro décadas. 

31 1791-Mozart aceitou a encomenda anónima de um Requiem, enquanto ultimava a composição da Flauta 

Mágica. 

I N F O Q U A D R O S  
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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 
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CULTURA E LAZER  

PROTOCOLOS 

Consulte: https://purl.pt/37909 

Desconto de 10% aos associados e seus familiares diretos: 
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Transportes:  
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