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ANÁLISE AO PROGRAMA DE
ESTABILIDADE
(PE)
2021-2025

Quantos mais anos vão ter de esperar os funcionários públicos para terem
aumentos salariais e uma carreira digna?
De acordo com o Quadro IV.2. do Programa de

continuem a aumentar apenas os salários mais

Estabilidade (PE) 2021-2025 (pág.46) a despesa com

baixos da AP, em linha com a subida do salário

o pessoal da Administração Pública (AP) aumenta

mínimo, que se calcula atingir os 750€ até 2023

para 24.604 milhões de euros em 2021 (+860

(+116 milhões de euros); a continuação das progres-

milhões de euros do que em 2020). Este acréscimo

sões

deve-se sobretudo à contratação de mais 16 mil

promoções nas carreiras que mantêm a valorização

trabalhadores, distribuídos pelas áreas da saúde,

remuneratória por módulos de tempo; o prossegui-

educação, justiça e forças de segurança e à criação

mento do reforço de profissionais do SNS, da

de vários suplementos e subsídios para profissionais,

contratação de técnicos superiores, culminando num

que resultam da pandemia de COVID-19.

acréscimo mais importante de despesa em 2024

Para os próximos anos (2022 a 2025) prevê-se que

(+659 milhões de euros, brutos).

associadas

aos

ciclos

avaliativos

e

das

Quadro – Evolução da Despesa bruta com o Pessoal da AP
2021*

2022*

2023*

2024*

2025*

1. Progressões e Promoções

231

251

300

79

187

2. Recuperação de tempo de serviço

102

51

0

0

0

Em milhões de €

3. Salário mínimo

35

72

116

52

54

4. Contratações e outras variações remuneratórias

493

396

378

659

524

Variação da despesa com o pessoal

860

770

793

791

765

Total da Despesa com o Pessoal

24604

25374

26167

26958

27723

Fonte:
2021-2025,
* Previsão.
Fonte: PE PE
2021-2025,
abril/2021. abril/2021.
* Previsão.
Assim, para 2022 e 2023, à semelhança do registado
1

mais baixas. Da mesma forma, não se adivinham

em 2021 , não se perspetivam aumentos salariais

expectativas positivas para os pensionistas, uma vez

para a generalidade dos funcionários públicos, nem

que a despesa das prestações sociais vai ter um

alterações de fundo da Tabela Remuneratória Única

aumento de 2,9%, em média, entre 2021 e 2025,

(TRU), a não ser a atualização das remunerações

inferior ao PIB nominal neste período (4,7%).
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Em 2024, o peso do montante previsto para

0,9% em 2021 e 2022, respetivamente, até chegar a

“contratações e outras variações remuneratórias” é

1,5% em 2025, ameaçando o poder de compra de

de 83% do total da variação da despesa com o

muitas famílias; a par de um aumento previsto dos

pessoal (o valor mais elevado dos 5 anos).

custos com a ADSE em consultas no regime

Importa destacar que no Documento (Caixa 1, págs

convencionado

45/46) está omissa a informação sobre a receita

associados ao teletrabalho.

arrecadada em IRS e em Segurança Social/CGA,

de

encargos

mais

elevados

Já é tempo da carreira de técnico superior da AP

proveniente do aumento das contratações e das

ser revista e passar a ter uma remuneração

progressões. Sem estes elementos, não se pode ter

compatível com as tarefas que lhe são exigidas. Ao

uma ideia do aumento da despesa em termos

continuar a privilegiar-se os salários mais baixos

líquidos. Aliás, segundo o Relatório do Conselho de

está-se a provocar um abaixamento do leque salarial

Finanças Públicas à proposta do OE-2021, o reforço

dentro da AP, a criar situações de maior desigualda-

do emprego público na educação e saúde (+210

de e a fomentar a desmotivação dos trabalhadores

milhões de euros de despesa) originava uma receita

mais qualificados e com maiores responsabilidades

adicional de 90 milhões de euros em 2021 (65 e 25

no desempenho das suas funções profissionais.

milhões de euros em contribuições e IRS, respetivamente).

Despesa com o pessoal baixa para 10,9% do PIB
em 2025, valor semelhante a 2019

Impõe-se a pergunta:
Quantos

e

anos

funcionários

mais
públicos

A despesa com o pessoal deve aumentar 3,6% em
vão

ter

para

de

esperar

terem

2021 (3,7% em 2020) e desacelerar para 3%, em

os

média, entre 2022 e 2025, muito abaixo da variação

aumentos

média do PIB nominal para esse período (4,5%),

salariais, após uma década (entre 2010 e 2019)

contribuindo para a descida gradual do peso no PIB,

sem qualquer atualização e um crescimento exíguo
de 0,3% em 2020?

para 10,9% em 2025, valor semelhante ao registado

Entretanto, a taxa de inflação deve acelerar nos

revelando o prosseguimento de uma política de

próximos 5 anos, estando previsto ser de 0,8% e

contenção salarial dos funcionários públicos.

antes da pandemia (10,7% do PIB em 2019)

Despesa com o Pessoal da Administração Pública
(Em % do PIB)
14,2%

13,7%

13,2%
12,2%

11,7%

11,2%

11,5%
10,9%

10,7%

10,2%

9,2%
8,2%

2025*

2024*

2023*

2022*

2021*

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

7,2%

* Previsão. O aumento de 1 p.p. registado em 2020 para 11,7% do PIB deveuse sobretudo à quebra do PIB nominal nesse ano (-5,4%).

Página 3

INFOQUADROS

Não podemos esquecer que só em 2021 é que o

voltam a superar as do setor público

nível da despesa com o pessoal da Administração

Aliás, prevê-se que as remunerações do trabalho

Pública (24.604 milhões de euros) atingiu o

do total da economia nos próximos 4 anos vão

montante equivalente de há uma década (24.576

também crescer (3,6% em média), mas abaixo do

milhões de euros em 2010), tendo nos últimos 10

PIB nominal, para retomarem em 2025 o peso que

anos registado consecutivamente um valor inferior,

tinha no PIB antes da pandemia (em torno de 45%).

incluindo o próprio ano do surgimento da pandemia.

Convém realçar que a subida extraordinária em

Essa década coincidiu com a crise financeira de

2020 e 2021 foi fortemente influenciada pela

2008-2009 e implicou cortes salariais durante

evolução negativa do PIB nominal nestes dois anos.

vários anos; perda de dois subsídios de férias e de

Igualmente, o PE estima que as remunerações do

Natal durante um ano; subida dos descontos para a

trabalho do setor privado vão aumentar (3,7%, em

ADSE acompanhada de aumentos do IRS (ainda não

média anual entre 2022 e 2025) acima das do

totalmente revertidos) e de outros impostos e

setor público para retomar o caminho percorrido

taxas.

entre 2013 e 2019 e que coincidiu com o

Remunerações do trabalho aceleram, mas mais

enfraquecimento generalizado dos salários do

devagar do que a economia e as do setor privado

setor público.

Evolução das Remunerações do trabalho
(Variação homóloga nominal)
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%

1,0%
0,0%

2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 2025*

Total da economia 3,6% 6,0% 6,4% 4,6% 1,1% 2,8% 3,7% 3,8% 3,4% 3,3%
Público

2,9% 2,3% 3,0% 4,0% 3,7% 3,6% 3,1% 3,1% 3,0% 2,8%

Privado

3,8% 7,3% 7,6% 4,8% 0,4% 2,5% 3,9% 4,0% 3,5% 3,4%

* Previsão.

Retoma do Investimento público - sinal positivo

respetivamente (-7,6% em 2020) com um ritmo mais

para o desenvolvimento do país

moderado nos anos subsequentes.

Após uma quebra histórica da economia em 2020

Interrompida de forma abrupta em 2020-2021 a

associada à pandemia, o PE prevê uma forte

melhoria desde 2013, o mercado de trabalho irá

recuperação a partir do 2º semestre deste ano, que

também acompanhar esta retoma, estando previsto

se vai prolongar até 2025, impulsionada sobretudo

um crescimento do emprego em torno de 1% em

pela vinda de fundos europeus do Plano de Recupe-

2022 e de 0,8% em média anual entre 2023 e 2025

ração e Resiliência (PRR) até 2026 e do Quadro

e uma diminuição da taxa de desemprego, para

Financeiro Plurianual (QFP) até 2027 que irão

níveis abaixo de 2019 (6,5%) a partir de 2023,

ajudar a financiar o investimento e a tornar a

baixando até 5,8% em 2025.

convergir com a Europa. De facto, o PIB real deve

O PE sustenta uma consolidação relativamente

aumentar para 4% e 4,9% em 2021 e 2022

rápida da situação das finanças públicas, cujo
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défice se aproxima das exigências orçamentais

vertente

europeias (entretanto suspensas até final de 2022)

desenvolvimento de infraestruturas de transpor-

com um saldo negativo de 3,2% do PIB em 2022 (-

tes públicos (ferroviário, metropolitano, portuário,

5,7% e -4,5% do PIB em 2020 e 2021, respetiva-

entre outros) e o fortalecimento dos setores da

mente) e uma diminuição acentuada da dívida pública

saúde,

para se situar em 114% do PIB em 2025 (134% do

carências no domínio da habitação, energia e do

PIB em 2020) num cenário de taxas de juro

emprego.

historicamente baixas.

O forte impulso do investimento público dar-se-á

O

investimento

público

constituirá

um

digital

da

Administração

educação/formação

e

Pública;

resolução

o

de

dos

em 2021 e 2022, estando previsto um crescimento

motores do futuro crescimento económico, que

nominal médio de 29% nestes dois anos, comparado

representará 10 mil milhões do total de 17 mil

com uma variação média próxima de 16% nestes 5

milhões de euros programado no PRR (61% do total)

anos (2021-25), chegando a atingir 3,6% do PIB em

e direcionado especialmente para a expansão da

2023 e 2024 (a taxa mais alta desde 2011).

Investimento Público
10000
9000

Em milhões de euros

8000
7000
6000

5000
4000
3000
2000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5,3%3,5%2,5%2,2%2,0%2,3%1,5%1,8%1,8%1,9%2,2%2,6%3,3%3,6%3,6%3,5%

Em % do PIB

Conclusão
O

prendem com o fim da maioria das moratórias

Programa

de

Estabilidade

(2021-25)

foi

bancárias no próximo mês de setembro, desconhe-

concebido num cenário que envolve uma incerteza

cendo-se

muito elevada, estando a retoma económica e social

concedido um prolongamento, pelo menos, para

muito dependente da evolução da pandemia; do

determinados setores específicos, que tiveram (e

ritmo da vacinação e do verdadeiro impacto que a

que continuam a ter) uma paragem total da sua

crise sanitária provocou e ainda está a provocar em

atividade.

setores

da

Finalmente, existem outros assuntos importantes e

atividade económica e da mobilidade das populações

que não foram considerados no PE, tais como

em geral, nomeadamente o turismo e o comércio.

esclarecimentos sobre a transferência de dinheiros

O PE não estabelece uma listagem de medidas

públicos para o Novo Banco e para a TAP.

mais

atingidos

pelo

confinamento

as

suas

consequências

se

não

for

específicas e concretas para os próximos anos
destinadas à AP (revertendo para o PRR) nem as

NOTAS:

que se prendem com alterações de impostos,
preferindo assegurar uma estabilidade fiscal.

(1) - Atualização da BRAP para 665€, igualando o

Por outro lado, existem omissões quanto à resolução

salário mínimo nacional e aumento do 5º, 6º e 7º

de problemas importantes que estão a afetar

nível remuneratório da TRU em 10€.

seriamente muitas famílias e empresas e que se
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Visto na imprensa
em abril
In Negócios | 07/04/2021
Precários sobem na Função Pública
In Correio da Manhã | 06/04/2021

Teletrabalho: dirigentes do Estado
resistem mais do que os funcionários
Apesar das resistências, a maioria dos dirigentes
(81%) acredita que o teletrabalho vai ser definitiva-

Teletrabalho

na

Administração

Pública sem impacto negativo na produtividade –

mente implementado.
In Negócios Online | 06/04/2021

estudo
A produtividade e qualidade do trabalho dos
funcionários públicos colocados em teletrabalho
manteve-se igual ou melhorou por comparação com o
registado quando estão em regime presencial,
segundo os resultados de um estudo realizado pela
DGAEP
In Destak Online | 06/04/2021

Sindicatos exigem despesas na lei,
patrões querem acordos
Economia Governo remete cálculo das despesas para
a negociação Sindicatos exigem custos do teletrabalho na lei, patrões querem acordos sectoriais As
confederações sindicais e patronais estão divididas
quando à forma como a lei deve regular as despesas

ADSE limita preços de medicamentos
hospitalares

relacionadas com o teletrabalho
In Público | 07/04/2021

In Diário de Notícias | 06/04/2021
Câmara
O futuro do trabalho (público)
O teletrabalho veio para ficar, mas para que tudo
isto seja aproveitado com efectiva vantagem são os
utentes dos serviços públicos que terão de estar no
topo das prioridades.
In ECO - Economia Online | 07/04/2021

da

Lourinhã

assina

acordos

colectivos de trabalho com três sindicatos
A Câmara Municipal da Lourinhã outorgou, no
passado dia 6 de Abril, os Acordos Colectivos de
Empregador Público entre o município e três
sindicatos: o Sindicato dos Quadros Técnicos do
Estado e Entidades com Fins Públicos (STE), o
Sindicato

Nacional

Administração

Local

dos
e

Trabalhadores
Regional,

da

Empresas

Públicas e Afins (STAL) e o Sindicato dos
Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais Sul
Trabalho - Lei laboral tem de
dar mais opções aos pais com filhos até 8 anos
Página 6

e Regiões Autónomas
In RCL 99fm Online | 08/04/2021
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efeitos em 2023
Sindicatos

querem

avaliação

da

In Negócios | 12/04/2021

Função Pública revista "de cima a baixo"
Frente Comum, Fesap e STE reúnem-se hoje com o
governo para negociar mudanças no subsistema de
avaliação de desempenho.
In Diário de Notícias Online | 09/04/2021

Alargamento do teletrabalho
In Correio da Manhã | 13/04/2021
Supremo recusa perdoar corrupção
In Correio da Manhã | 13/04/2021

Função

pública

espera

avaliação

revista "de cima a baixo"
Frente Comum, Fesap e STE reúnem-se hoje com o
governo para negociar mudanças no subsistema de
avaliação de desempenho.
In Dinheiro Vivo Online | 09/04/2021

Governo quer rever sistema: milhares
sem avaliação na Função Pública
Governo quer rever sistema de avaliação no Estado.
In Expresso Online | 18/04/2021

Sindicato dos Quadros lamenta quotas

Um Programa de Estabilidade ou de

na avaliação da função pública

dependência?

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE)

É o próprio Governo que reconhece que sem PRR a

lamentou esta sexta-feira que não esteja prevista a

economia portuguesa estará condenada a anos de

eliminação de quotas na avaliação dos trabalhadores

crise e estagnação (e, do lado do financiamento, é o

da administração pública, o que limita a perspetiva

BCE que segura as coisas).

de progressão na carreira, servindo para conter os

In ECO - Economia Online | 19/04/2021

salários
In Notícias ao Minuto Online | 09/04/2021
Carga fiscal sobre os rendimentos
Revisão da avaliação dos funcionários públicos produz efeitos em 2023

do trabalho e pensões não diminuiu
In Inevitável | 20/04/2021

A revisão do sistema de avaliação dos funcionários
públicos vai produzir efeitos em 2023 e deverá
manter as quotas para a nota mais elevada, embora
relacionadas com o desempenho dos serviços,
anunciou hoje o secretário de Estado da Administração Pública
In Semanário V Online | 10/04/2021

UGT comemora de novo em confinamento 1.º de maio com conferência sindical
Central sindical considera que não ficava bem ir
para a rua em plena pandemia.
In Correio da Manhã Online | 21/04/2021

Leão quer poupar 1.200 milhões em
Empresas têm de pagar mais por
trabalho remoto
In Jornal de Notícias | 12/04/2021
Revisão da avaliação na Função Pública terá
Página 7

juros até 2025
Para este ano, o ministro das Finanças reviu em
baixa o valor da poupança estimada com os juros.
In Negócios Online | 22/04/2021
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Administração Pública numa futura revisão
Leão teme novas alianças da oposição
TENSÃO POLÍTICA Carreiras: Leão em choque com
oposição Ministro diz ao Expresso que “aprovações
casuísticas” pela oposição podem pôr em causa “a
estabilidade”

Liliana

Valente

Sem

maioria

O Governo diz que deverá continuar a haver quotas
para as progressões nas carreiras na Administração
Pública numa futura revisão.
In RTP3 - 18/20 | 27/04/2021

no

Parlamento, e em ano de eleições, o Governo
continua

a

ser

surpreendido

com

terramotos

constantes provocados por aprovações de medidas
pela oposição

Governo e parceiros sociais discutem
hoje Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho
O Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho foi
apresentado pelo Governo aos parceiros sociais em

In Expresso | 23/04/2021

31 de março.
In Correio da Manhã Online | 28/04/2021

UTAO diz que responsabilidades
contingentes serão tema incontornável até 2025
Entre a diversidade das responsabilidades contingentes estão as moratórias públicas e privadas,
garantias públicas concedidas ao abrigo da pandemia
de Covid-19.

Governo
recrutamento

de

prepara

dirigentes

da

alteração

no

administração

pública
A lei atual prevê que, no caso do dirigente nomeado
em substituição, seja aberto concurso nos 90 dias

In Correio da Manhã Online | 25/04/2021

subsequentes à nomeação.
In Observador Online | 28/04/2021

UTAO

diz

que

responsabilidades

contingentes como TAP e Novo Banco serão tema
incontornável até 2025
Entre a diversidade das responsabilidades contingentes estão as moratórias públicas e privadas,
garantias públicas concedidas ao abrigo da pandemia
de covid-19, as com origem em parcerias públicoprivadas (PPP), futuro da TAP e capitalização do
Novo Banco

Residência para filhos de funcionários públicos pode não ser ilegal mas levanta
outras questões. "Há uma enorme carência de
estruturas"
A

decisão

do Governo

de

disponibilizar

uma

residência universitária só para filhos de funcionários públicos merece as críticas de várias associa-

In Jornal Económico Online (O) | 25/04/2021

ções que representam os estudantes do ensino
superior.
In Expresso Online | 30/04/2021

Pandemia afectou direitos dos
trabalhadores

Funcionários Públicos. Nova residência

Acção de rua da CGTP - Intersindical e da União de

universitária

em

Lisboa

será

apenas

para

Sindicatos de Braga lembrou os direitos conquista-

estudantes de famílias com baixos rendimentos

dos com a revolução de 25 de Abril de 1974.

Edifício com 47 camas "terá em vista o alojamento

In Correio do Minho Online | 26/04/2021

temporário de estudantes, filhos de trabalhadores
públicos, cujos agregados familiares tenham baixos
rendimentos".

Progressões
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nas

carreiras

na

In Observador Online | 30/04/2021
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CAMARA MUNICIPAL DA LOURINHÃ
CELEBRAÇÃO DE NOVO
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO

O STE assinou no passado dia 6 de abril um novo Acordo Coletivo de Empregador Público com a Câmara
Municipal da Lourinhã.

O Acordo agora assinado contém novas matérias, das quais destacamos:

Férias --- Atribui 3 dias de descanso compensatório aos trabalhadores que tenham obtido, em sede de
SIADAP, avaliação positiva;
Dispensas e faltas justificadas --- no dia do aniversário e em caso de falecimento de um familiar do
trabalhador da linha colateral em 3.º grau (tio, tia, sobrinho ou sobrinha) o trabalhador tem direito
ao dia do funeral, sem perda de remuneração.
Tolerância de ponto e carnaval --- têm direito a gozar o feriado municipal a 24 de junho, bem como a
usufruir da tolerância de ponto na Terça-Feira de Carnaval.
Aguardamos a publicação do Acordo em Diário da República.
A Direção
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LEGISLAÇÃO - ABRIL 2021
Resolução
111/2021

da

Assembleia

da

República

n.º

161161488

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Recomenda ao Governo a descentralização das
juntas médicas
Resolução do Conselho de Ministros n.º 43/2021

161386481

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

prestações por incapacidade permanente com a
parcela da remuneração auferida pelos trabalhadores
em caso de incapacidade parcial resultante de
acidente ou doença profissional, alterando o DecretoLei n.º 503/99, de 20 de novembro, que aprova o
regime jurídico dos acidentes em serviço e das
doenças profissionais no âmbito da Administração
Pública

Prevê a redefinição das atribuições do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras

Decreto-Lei n.º 27/2021

Lei n.º 18/2021

Adequa e moderniza o regime de incentivos à
cooperação das instituições de ensino superior com a
Administração Pública e as empresas e o apoio à
diversificação da oferta formativa e a aprendizagem
ao longo da vida

161091058

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Estende o regime jurídico aplicável à transmissão de
empresa ou estabelecimento às situações de
transmissão por adjudicação de fornecimento de
serviços que se concretize por concurso público,
ajuste direto ou qualquer outro meio, alterando o
Código do Trabalho
Lei n.º 19/2021
as

condições

para

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2021/M

161091062

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊNCIA DO
GOVERNO

Aprova o Estatuto do Provedor da Administração
Pública Regional

161091059

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Define

161518656

a

acumulação

das

em maio
1

1802-Os Liceus foram criados em França.

2

1924-Teve início em Lisboa o Congresso Feminista e da Educação.

3

1908-Em Chicago comemorou-se o primeiro Dia das Mulheres no Garrick Theather, reunindo 1,5
mil mulheres que aplaudem as reivindicações por igualdade económica e política.

4

1460-Descoberta das ilhas de Cabo Verde, atribuída a Diogo Gomes e António da Nola, no seu
regresso da Guiné (data provável).

5

1949-Fundação do Conselho da Europa, em Londres.

6

1840-A Inglaterra realizou a primeira emissão de selos postais do mundo, o One Penny Black.

7

1983-A 17.ª Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura foi inaugurada em Lisboa.

8

1758-Abolida a escravidão dos índios no Brasil.

9

1950-Robert Schuman apresentou a sua proposta para a criação de uma Europa organizada, que
segundo ele era indispensável para a manutenção de relações pacíficas. Esta proposta, conhecida como “Declaração Schuman”, é considerada por algumas pessoas como o início da criação do
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que é hoje a União Europeia.
10 1968-Violentos confrontos entre estudantes e polícia em Paris.
11 1862-Ferdinand Carré inventou o primeiro frigorífico.
12 1941-Konrad Zuse apresentou em Berlim o Z3, a primeira máquina de computação totalmente
automática e programável do mundo.
13 1797-O Teatro de S. João foi inaugurado no Porto.
14 1796-Edward Jenner fez o primeiro teste da vacina contra a varíola.
15 1536-Ana Bolena foi considerada culpada de adultério, traição e incesto pelo Parlamento inglês.
16 1977-Estreia na RTP de “Gabriela”, a primeira telenovela brasileira apresentada em Portugal.
17 1959-O Monumento a Cristo-Rei foi inaugurado em Almada, com a presença do cardealpatriarca, D. Manuel Gonçalves Cerejeira. O monumento com 110 m resultou do cumprimento de
um voto dos bispos portugueses, formulado em 1940 com o objectivo de “evitar que Portugal
fosse diretamente atingido pela guerra”.
18 1727-Chegada a Pequim da embaixada de Alexandre Mettelo de Sousa e Menezes, que tinha
partido de Lisboa em 12 de Abril de 1724.
19 1870-A Saldanhada. O último dos muitos golpes militares liderados por Saldanha, ao longo do
século XIX. O marechal impos ao rei D. Luís a demissão do governo liderado pelo duque de Loulé,
e a sua nomeação para a chefia do governo. O governo não durou cem dias, e o duque de
Saldanha foi enviado para Londres, como embaixador, para um exílio dourado. Morreu em 1876.
20 1780-Fundação da Casa Pia de Lisboa.
21 1904-Fundação da FIFA (entidade máxima do futebol mundial).
22 1828-Restauração da Carta Constitucional na ilha Terceira, após a dissolução das Cortes
constitucionais, em Março, e a proclamação de D. Miguel como rei absoluto, em Abril. A
Terceira tornou-se o centro da resistência contra o regime absolutista.
23 1568-A Holanda declarou independência da Espanha.
24 1940-O primeiro voo bem-sucedido de um helicóptero monomotor foi realizado por Igor
Sikorski.
25 1962-Foi fundada a banda britânica The Rolling Stones.
26 1986-Comunidade Económica Europeia adotou a bandeira europeia.
27 1980-Foi restabelecida, em Coimbra, a tradicional festa da Queima das Fitas. A festa tinha
deixado de se realizar em 1969.
28 1961-A Amnistia Internacional foi fundada em Londres pelo advogado Peter Berenson. Tendo
lido que alguns estudantes tinham sido presos em Portugal, lançou uma campanha para a sua
libertação com o nome Apelo à Amnistia.
29 1919-Observação de variações na posição de estrelas durante o eclipse solar total confirmou a
teoria da relatividade de Albert Einstein.
30 1834-As ordens religiosas masculinas foram extintas e os seus bens nacionalizados. A medida
foi da responsabilidade de D. Pedro, enquanto regente e de Joaquim António de Aguiar, que
passou por isso a ser conhecido por “o Mata-Frades”.
31 2003-Último voo de um Concorde da Air France.
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CULTURA E LAZER
SINDICATO DOS
QUADROS TÉCNICOS DO
ESTADO E ENTIDADES
COM FINS PÚBLICOS

EXPOSIÇÃO | 18 jun. '20 - 23 maio '21 | Sala de Referência / Sala de Exposições - Piso 1 | Entrada livre

VISITAS GUIADAS | Dias úteis | 11h00 | 15h00 | Entrada livre
Fonte:http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1563%3Aexposicao--jardins-historicosde-portugal-memoria-e-futuro--18-jun-20-21-mar-21&catid=171%A2020&Itemid=1576&lang=pt

PROTOCOLOS
VIAGENS ABREU
A “Viagens Abreu” tem um novo cartão designado va
ABREU CARD.
Os nossos associados que aderirem poderão beneficiar de
vantagens e descontos.
Para aderir a este cartão terá de se deslocar a uma das
Agências Abreu e comprovar a qualidade de associado do
STE.

Consulte o novo Protocolo

FUSION TAO - Terapias, Artes Marciais
e Formação Profissional
Os associados poderão usufruir de 20% de desconto sobre:
O preço das sessões de Formação, em formato presencial ou distância; os Produtos, as Consultas de
Psicologia, de Terapia da Fala, de Terapia Ocupacional, de Psicomotricidade, de Osteopatia, de Nutrição,
de Medicina Tradicional Chinesa, e na Mensalidade de Aulas de Artes Marciais
Contactos:
Estabelecimento: Rua Sebastião da Silva, Lote 6, Urbanização do Moinho | 7005-406 Évora |
geral@fusiontao.pt
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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

