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I N F O Q U A D R O S  

O emprego público aumentou para 725.775 

trabalhadores no final do primeiro trimestre de 

2021 (+21.345 face ao período homólogo de 2020) 

tendo representado um crescimento de 3%, 

acentuando o reforço do pessoal da Administração 

Pública (AP) registado na parte final do ano de 2020 

(+2,8% em termos homólogos) resultando, em 

grande parte, do esforço de pessoal destinado ao 

combate à pandemia de COVID-19; mas também 

colmatar as elevadas saídas de professores para a 

aposentação e a escassez de técnicos superiores 

nos Ministérios registadas ao longo dos últimos 

anos. (+116 milhões de euros); a continuação das 

progressões associadas aos ciclos avaliativos e das 

promoções nas carreiras que mantêm a valorização 

remuneratória por módulos de tempo; o prossegui-

mento do reforço de profissionais do SNS, da 

contratação de técnicos superiores, culminando num 

acréscimo mais importante de despesa em 2024 

(+659 milhões de euros, brutos).  

Não podemos esquecer que após uma quebra 

fortíssima do emprego público entre 2011 e 2015 (-

8,6%, em termos homólogos acumulados) associado à 

crise financeira internacional de 2008/09 e que 

levou à implementação de medidas muito restritivas 

destinadas aos funcionários públicos, este só 

começou a recuperar a partir de meados de 2015, 

coincidindo com o período da retoma da economia, 

culminando num acréscimo acumulado de 6,6% entre 

2016 e 2020.  

AUMENTO DA PRECARIEDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

Fonte: DGAEP. * Final de março de 2021  
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técnicos de diagnóstico); educadores de infância/

professores e técnicos superiores.  

De entre as 9 carreiras mais representativas da AP 

(Quadro abaixo), as que mais contribuíram para o 

aumento do emprego público no 1º trimestre de 2021 

foram, por esta ordem, os assistentes operacionais; 

os técnicos superiores; os professores; os enfermei-

ros; os assistentes técnicos e, finalmente, os médicos. 

A única categoria que apresenta um recuo neste 

período é a GNR, com menos 622 efetivos face há um 

ano atrás (-2,8%).  

Assim, no primeiro trimestre de 2021, o aumento dos 

recursos humanos no setor público deu-se fundamen-

talmente nos Hospitais, centros hospitalares e 

unidades locais de saúde do SNS, em +7.892 em 

termos homólogos (+7,5%) e nos Estabelecimentos de 

Ensino Básico e Secundário, com um acréscimo de 

5.917 postos de trabalho (+3,3%), contribuindo com 

quase 2/3 do aumento total (+21.345). Em termos de 

carreiras, esta evolução abrangeu sobretudo os 

assistentes operacionais da saúde e  da educação; 

profissionais de saúde (enfermeiros, médicos e 

2011 2021*

Em milhares Em % Em milhares Em %

1. Assist. operacional/operário/auxiliar 173 609 152 641 158 470 164 813 -8 796 -5,1% 5 854 3,7% 23,9% 22,7%

2. Educ.Infânc. e Docentes Ensino Básico e Secund. 151 170 129 169 136 122 140 528 -10 642 -7,0% 3 431 2,5% 20,8% 19,4%

3. Assistente técnico/administrativo 97 952 85 245 87 455 90 260 -7 692 -7,9% 1 282 1,4% 13,5% 12,4%

4. Técnico Superior 58 132 58 093 68 015 72 473 14 341 24,7% 3 609 5,2% 8,0% 10,0%

5. Enfermeiro 42 769 41 830 49 003 52 664 9 895 23,1% 3 295 6,7% 5,9% 7,3%

6. Médico 25 049 26 743 30 568 33 034 7 985 31,9% 1 136 3,6% 3,4% 4,6%

7. Forças Armadas 34 514 29 178 25 558 25 979 -8 535 -24,7% 996 4,0% 4,7% 3,6%

8. GNR 22 899 22 781 22 158 21 530 -1 369 -6,0% -622 -2,8% 3,1% 3,0%

9. PSP 21 934 21 406 20 373 20 626 -1 308 -6,0% 413 2,0% 3,0% 2,8%

Soma = (1) até (9) 628 028 567 086 597 722 621 907 -6 121 -1,0% 19 394 3,2% 86,3% 85,7%

Total AP 727 785 659 144 699 031 725 775 -2 010 -0,3% 21 345 3,0% 100% 100%

2021*Carreira da Administração Pública (AP) Variação 

2021*-2011 1º trim (2021-2020) 

Em % do Total 
2011 2015 2019

Evolução das Carreiras da Administração Pública 

Fonte: DGAEP. * Final de março de 2021  

Contudo, o emprego público em Portugal permanece atualmente abaixo do registado em 2011 
em menos 2.010 postos de trabalho (-0,3%) apesar do esforço feito nos últimos anos.  

Com exceção das carreiras de técnico superior; 

enfermeiro e médico, que passaram a ter uma maior 

expressão no emprego público na última década; as 

restantes 6 carreiras com maior número de 

trabalhadores (valores a sombreado do Quadro, 5ª e 

6ª colunas) registaram quebras significativas, 

nomeadamente os professores do ensino básico e 

secundário e os assistentes operacionais, que no seu 

conjunto, representava uma diminuição próxima de 20 

mil postos de trabalho na última década, com um peso 

de 42% no final de março de 2021 (45% no final de 

2011). 

Para além dos valores mencionados no Quadro 

respeitantes às carreiras da AP que mais recuaram 

face a 2011, existem outras, tais como: 

• os profissionais ligados à justiça (oficial dos 

registos e notariado e oficial de justiça) que 

diminuíram para 11.393 trabalhadores em março de 

2021 (12.663 em 2011), parecendo algo problemático 

dado que a acumulação de processos judiciais durante 

os vários períodos de confinamento vai obrigar a um 

aumento de tarefas para colmatar os atrasos 

processuais e o tratamento de possíveis falências de 

empresas;   

• os informáticos quase estabilizaram na AP nesta 

década, totalizando 5.213 trabalhadores, com um 

peso de 0,7% do total, parecendo um número 

manifestamente insuficiente, levando em linha de 

conta os futuros desafios da digitalização da AP 

consagrada no Plano de Recuperação e Resiliência 

(PRR); 

• os trabalhadores da Administração tributária e 

aduaneira diminuíram para 9.094 no final do primeiro 

trimestre de 2021, representam uma redução de 832 

efetivos face ao final de 2011, podendo colocar 

dificuldades acrescidas no combate à evasão e 

fraude fiscais. 

O emprego público em Portugal subiu para 15,5% e 

14,4% do total do emprego e da população ativa, 

respetivamente, no final do primeiro trimestre de 

2021; esta tendência ascendente refletiu não 

somente o reforço do número de trabalhadores na 

AP, mas também a quebra do emprego do conjunto da 

economia e da população ativa (-1,3% e -1%, 
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respetivamente, em termos homólogos) associado à 

recente crise económica e social provocada pela 

pandemia.  
 

Tendência crescente para os contratos a termo 
 

De acordo com as duas modalidades de vínculo mais 

importantes (contrato por tempo indeterminado (1)  e 

contrato a termo) constata-se que o emprego público 

que mais aumentou no primeiro trimestre de 2021 foi o 

que diz respeito ao contrato a termo.  

Com efeito, para um acréscimo global de 21.345 de 

postos de trabalho, o relacionado com o contrato a 

termo atingiu mais 15.016 (peso de 70%); enquanto o 

proveniente do contrato por tempo indeterminado foi de 

apenas +5.629 (peso de 26%). Da mesma forma, o 

crescimento do emprego público cifrou-se em 3% em 

termos homólogos no país, com destaque para um 

incremento de 19,2% nos contratados a termo e 

somente de 1,1% nos contratados por tempo 

indeterminado, indiciando que a precariedade do 

trabalho na administração pública se está a desenvol-

ver, tornando as relações laborais mais fragilizadas. 

Esta tendência acentuou-se fortemente na Administra-

ção Central (Estado e Serviços e Fundos Autónomos) 

incluindo particularmente o sector empresarial do 

Estado na área da saúde. Dos +17.614 postos de 

trabalho registados na Administração Central no 1º 

trimestre de 2021 (+3,3% em termos homólogos) 

correspondeu a +14.418 contratados a termo (+20,5%) 

em que o reforço do emprego no Estado foi quase todo 

preenchido por contratos a termo, em cerca de 6 mil. 

Finalmente, existiam 93 mil trabalhadores na AP 

colocados no regime de contrato a termo no final de 

março de 2021, num universo total de 726 mil, levando 

a um peso de 12,8% do total (o valor mais elevado 

desde 2012).        

Igualmente, existiam 86 mil trabalhadores na 

Administração Central (AC) integrados no regime de 

contrato a termo no final de março de 2021, num 

universo total de 550 mil, levando a um peso de 15,4% 

do total, também sinalizando o valor mais alto desde 

2012.        

Contratados a termo na Administração Pública 

65000

70000

75000

80000

85000

90000

95000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

12,2% 10,9% 10,6% 10,9% 11,4% 11,3% 10,5% 10,6% 12,5% 12,8%

N
ú
m

e
ro

 

Peso no Total da AP

    * Final do 1º trimestre.  

                                         Contratados a termo na Administração Central (AC)  
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Por último, assistiu-se a um fraco crescimento dos 

salários da AP no início de 2021, que se deveu 

sobretudo ao aumento do volume do emprego público 

e a atualização salarial a incidir apenas nos trabalha-

dores da base remuneratória, cujo aumento igualou o 

salário mínimo para 665€ (645,07€ em 2020), 

integrados em contratos de trabalho de função 

pública, bem como do acréscimo de 10€ nos 5º, 6º e 

7º níveis remuneratórios, abrangendo assistentes 

operacionais e alguns assistentes técnicos com 

remunerações mais baixas.  

 
Nota de rodapé:  1 Engloba o Contrato de Trabalho em Funções Públicas e Contrato de Trabalho no âmbito do Código de Trabalho.  
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In Público | 06/05/2021 

 Costa quer mais funcionários públi-

cos e reforma das profissões reguladas 

Segundo António Costa, a reforma das profissões reguladas é 

um dos pontos assentes no plano, que como tal foi referido por 

diversas vezes, em momentos diferentes da apresentação públi-

ca do PRR. 

In Dinheiro Vivo Online | 07/05/2021 

 Costa quer mais funcionários públicos 

e reforma das profissões reguladas (C/VÍDEO E 

ÁUDIO) 

*** Serviços áudio e vídeo disponíveis em www. 

In Expresso | 07/05/2021 

 Grandes Opções para Portugal 

Grandes Opções para Portugal Há dias foi apresentado, discuti-

do e aprovado no Parlamento as Grandes Opções do Plano 

(GOP) para o período de 2021-2025 

In Jornal Económico (O) | 07/05/2021 

 Chegou a era das máquinas que despedem 

Legislação Governo e Comissão Europeia estão alinhados no 

propósito de legislar o uso de inteligência artificial e algorit-

mos em contexto laboral. 

In Expresso - Economia | 07/05/2021 

 

Avaliação da Função Pública na mesa 

das negociações com greve à vista 

O Governo volta a sentar à mesa com os sindicatos para discu-

tir a revisão do sistema de avaliação dos funcionários públicos. 

In ECO - Economia Online | 10/05/2021 

Sindicatos da Função Pública reúnem-se hoje 

com Governo para rever sistema de avaliação 

Esta segunda ronda negocial sobre o sistema de avaliação reali-

za-se dez dias antes da greve marcada para dia 20 pela Frente 

Comum, em defesa do aumento dos salários, da revisão das 

carreiras e da tabela remuneratória e da revogação do SIADAP 

In Jornal Económico Online (O) | 10/05/2021 

Visto na imprensa  
em  maio 

  Plano Anti-Corrupção de Cravinho não foi trava-

do pelo Governo de Sócrates com maioria absoluta? 

O que está em causa? Em entrevista ao Polígrafo SIC, João Cravinho 

recordou que o Plano Anti-Corrupção que propôs em 2006 "foi limi-

narmente recusado" pelo PS, quando o Governo liderado por José 

Sócrates dispunha de uma maioria absoluta no Parlamento 

In Polígrafo Online | 03/05/2021 
 

Quem deve pagar esta crise? Um debate com 

Susana Peralta e José Miguel Júdice 

Quem deve pagar esta crise? Um debate com Susana Peralta e José 

Miguel Júdice Historiadora, Universidade Nova de Lisboa Não 

temos hoje no país uma classe média, esta foi proletarizada. 

In Público | 06/05/2021 
 

 Insustentabilidade das finanças pode agravar 

impostos ou tornar défice permanente, revela estudo 

Famílias podem ser obrigadas, futuramente, a pagar mais impostos e 

a usufruir menos de serviços públicos. 

In Correio da Manhã Online | 06/05/2021 

 IRS. Benefícios fiscais a estrangeiros custam 770 

milhões ao Estado 

In Jornal de Notícias | 06/05/2021 

 Negociações à esquerda do Orçamento do Esta-

do de 2022 arrancam em Julho 

Negociações à esquerda do Orçamento do Estado de 2022 arrancam 

em Julho O Governo pretende arrancar em Julho com as reuniões 

preliminares de negociação do Orçamento do Estado para 2022 

(OE2022), soube o PÚBLICO 

In Público | 06/05/2021 

 Governo paga 84 euros às empresas por cada 

aumento do salário mínimo- entrevista a Pedro Siza Vieira 

Helena Pereira e Eunice Lourenço (Renascença) Pedro Siza Vieira O 

ministro da Economia explica que o "pagamento directo" correspon-

dente ao aumento do encargo com TSU custará 60 milhões em 2021 

e só vale para este ano Pedro Siza Vieira é o ministro da Economia e 

Transição Digital e o número 2 do Governo 

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=77262541-03ca-4e27-aaaa-db5380227683&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.dinheirovivo.pt/economia/costa-quer-mais-funcionarios-publicos-e-reforma-das-profissoes-reguladas--13694377.html
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2dadbfeb-0ae1-4f37-a78d-bfc7922f0138&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d79516c7-ab20-4a45-ad43-85446d0f4db9&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a5d8c4b8-d6c6-46cf-9d6f-4117d69c41f8&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=B2750F24-2102-42BF-AE4C-628D399E1068
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/sindicatos-da-funcao-publica-reunem-se-hoje-com-governo-para-rever-sistema-de-avaliacao-736707
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/plano-anti-corrupcao-de-cravinho-nao-foi-travado-pelo-governo-de-socrates-com-maioria-absoluta
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=521ca794-6336-40c1-a922-82290d9a2994&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/insustentabilidade-das-financas-pode-agravar-impostos-ou-tornar-defice-permanente-revela-estudo
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8c1273fa-8eee-4dc6-a498-7bc5cb2b0e0c&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=744d37bb-7b0d-4491-afac-43bd17aba704&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
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Estado 

Pensamento do PR sobre regionalização evoluiu. 

In Expresso | 14/05/2021 

Há nove anos que o Estado não contrata-

va tantos funcionários públicos 

Contratação de pessoal para o SNS e para as escolas fez 

subir número de trabalhadores. 

In Diário de Notícias Online | 18/05/2021 

  Nunca houve tantos contratos tempo-

rários no Estado 

In Diário de Notícias | 19/05/2021 

 Contratos temporários no Estado atin-

gem valor recorde 

Pandemia acabou por fazer subir o número de trabalhadores 

com contratos a termo certo no último ano. 

In Dinheiro Vivo Online | 19/05/2021 

 Se o Estado é o "maior detentor de dados 

no país", porque preenchemos tantos formulários? Há 

70 milhões da bazuca para uma revolução digital 

O Estado já sabe muito sobre nós, mas não sabe organizar, 

guardar e partilhar essa informação: "Ter dados acessíveis 

não é guardá-los em papéis numa cave", lembram os espe-

cialistas. 

In Expresso Online | 19/05/2021 

 Governo não garante que haja aumentos 

para os funcionários públicos no próximo ano 

O Governo não garante que haja aumentos para os funcioná-

rios públicos no próximo ano. 

In RTP1 - Bom Dia Portugal | 19/05/2021 

   Sistema de avaliação revolta função pública 

In Correio da Manhã | 11/05/2021 

 Reformas vão cair a pique e pensionistas terão 

em 2040 pouco mais de metade do salário 

In Diário de Notícias | 12/05/2021 

 Governo e parceiros sociais voltam a discutir o 

Livro Verde sobre Futuro do Trabalho 

O Governo e os parceiros sociais reúnem-se de novo, esta quarta

-feira, para discutir o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho e 

algumas matérias relacionadas com a pandemia da covid-19. 

In Jornal de Notícias Online | 12/05/2021 

Teletrabalho obrigatório até ao final deste mês 

In Correio da Manhã | 13/05/2021 

Marcelo acredita que próximos Orçamentos 

do Estado passam 

Defende que por causa da execução dos fundos europeus é 

"ainda mais fundamental" a legislatura chegar ao fim O Presi-

dente da República declarou-se hoje convencido de que os orça-

mentos para 2022 e 2023 vão passar e defendeu que por causa da 

execução dos fundos europeus é "ainda mais fundamental" a 

legislatura chegar ao fim 

In Cidade FM Online | 14/05/2021 

 Presidente da República convencido de que 

orçamentos para 2022 e 2023 vão passar 

Orçamento do Estado para 2021 foi aprovado com votos a favor 

apenas do PS e a abstenção de PCP, PAN e PEV. 

In Correio da Manhã Online | 14/05/2021 

 Governo avança com fusão de organismos do 

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9c608437-d90d-491f-9eac-3f031fe272d3&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/18-mai-2021/ha-nove-anos-que-o-estado-nao-contratava-tantos-funcionarios-publicos-13731617.html
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4c674eab-f59f-48ff-bc42-74fb018fd0c5&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.dinheirovivo.pt/economia/contratos-temporarios-no-estado-atingem-valor-recorde-13735532.html
https://expresso.pt/politica/2021-05-19-Se-o-Estado-e-o-maior-detentor-de-dados-no-pais-porque-preenchemos-tantos-formularios--Ha-70-milhoes-da-bazuca-para-uma-revolucao-digital-c77a842d
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=194122dc-ea8a-4130-8fee-162b4a0cba5a&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=136d5d67-ab0a-4533-8347-80060489a3c9&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ee6e185b-468e-48c8-a4b5-fb5271a4e064&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.jn.pt/economia/governo-e-parceiros-sociais-voltam-a-discutir-o-livro-verde-sobre-futuro-do-trabalho-13710982.html
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=164e6ca6-6e72-4bf4-876c-01d37e139612&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://cidade.iol.pt/noticias/110339/marcelo-acredita-que-proximos-orcamentos-do-estado-passam
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/20210513-2355-presidente-da-republica-convencido-de-que-orcamentos-para-2022-e-2023-vao-passar
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 Governo quer transferir ministérios para a 

sede da CGD em Lisboa - na calha estão os setoriais 

O Governo quer transferir ministérios para a sede da Caixa 

Geral de Depósitos (CGD) em Lisboa. 

In Idealista Online | 20/05/2021 

 Isenção de TSU já custou 580 milhões ao 

Estado 

Segundo o Governo, a perda é compensada por receitas de 

impostos. 

In Dinheiro Vivo Online | 20/05/2021 

 Aumento de salários públicos apoia saldo da 

Caixa Geral de Aposentações 

In Diário de Notícias | 21/05/2021 

 

Aumento de salários públicos apoia saldo da 

Caixa Geral de Aposentações 

Novas contratações, aumentos e descongelamento de carreiras 

também deram ganhos à receita da Segurança Social. 

In Dinheiro Vivo Online | 21/05/2021 

Novas pensões públicas sobem para 1.328 

euros 

O número de funcionários públicos a reformarem-se no ano 

passado foi o mais elevado desde 2016. 

In ECO - Economia Online | 21/05/2021 

 Por uma democracia de qualidade 

O PRR do Governo está condenado ao insucesso porque 

aponta em todas as direções e não tem massa critica suficiente 

para a mudança, além de que reforça o poder do Estado à cus-

ta do crescimento da economia 

In Inevitável | 21/05/2021 

Fisco perde novo caso por cobrar impostos com retroativi-

dade 

In Negócios | 24/05/2021 

 

Eles Vêm Aí #8: Os sindicatos têm os dias 

contados? 

Há mudanças profundas à espreita no mundo do trabalho e os 

sindicatos têm de se adaptar a elas ou ficarão, dizem os espe-

cialistas, sob ameaça. 

In ECO - Economia Online | 24/05/2021 

Novos preços da ADSE a 1 de julho 

In Correio da Manhã | 25/05/2021 

Novas tabelas da ADSE em vigor a 1 de 

julho 

In Jornal de Notícias | 25/05/2021 

O problema dos "Sem Médico de Família" e 

como o resolver 

Percebendo que a realidade que se lhes oferece é muito negra, 

não espanta que os médicos deixem os concursos desertos. 

In Observador Online | 25/05/2021 

CIP propõe impor teletrabalho em caso 

de doença 

In Negócios | 25/05/2021 

Governo presta contas em Junho da execu-

ção do OE 

In Jornal de Notícias | 26/05/2021 

 

 

https://www.idealista.pt/news/financas/economia/2021/05/20/47436-governo-quer-transferir-ministerios-para-a-sede-da-cgd-em-lisboa-na-calha-estao-os
https://www.dinheirovivo.pt/economia/isencao-de-tsu-ja-custou-580-milhoes-ao-estado-13741003.html
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0355dd36-b229-4d27-adb7-b51059460adf&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.dinheirovivo.pt/economia/nacional/aumento-de-salarios-publicos-apoia-saldo-da-caixa-geral-de-aposentacoes-13744394.html
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=AF733E38-3920-4504-B37C-B7F0E1413625
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9c538fde-6f90-4f68-8c45-6508b99fb026&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0c305c49-f3a9-476d-a8a7-6c1f5a89c29c&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=F2802D6E-8935-4F22-B115-92297EB83DEF
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=17e10cac-6d12-4df3-9905-c09100f7f01b&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9d0c468d-12b5-4b2d-a773-4053bc461716&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://observador.pt/opiniao/o-problema-dos-sem-medico-de-familia-e-como-o-resolver/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7e16acb7-bebe-4883-88a7-daade7444674&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dd1c75f3-6a80-474b-9394-bf3f76df154b&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
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" Não é preciso ir a correr legislar" sobre 
teletrabalho 

O coordenador do Livro Verde, Guilherme Dray, juntou-se 
esta terça-feira aos parceiros sociais que defendem que não 
é urgente aprovar os projetos sobre teletrabalho. 

In Negócios Online | 25/05/2021 

 Défice está a subir 40,3 milhões de euros por 
dia 

Abrandamento da economia e limitação à circulação refle-
tem-se nas receitas. 

In Correio da Manhã Online | 27/05/2021 

Governo prepara revisão do Código do Traba-
lho 

Proposta de alterações para medidas de conciliação família-
trabalho está quase fechada, indicou o governo ontem no 
parlamento. 

In Dinheiro Vivo Online | 27/05/2021 

Apostas financiam receitas do SNS 

In Correio da Manhã | 28/05/2021 

Candidaturas a 500 estágios na Administração 
Pública arrancam na segunda-feira 

Programa destina-se a jovens licenciados até aos 30 anos 
que estejam desempregados ou à procura do primeiro 
emprego. 

In Correio da Manhã Online | 28/05/2021 

 Finanças bloqueiam funcionamento da 
ADSE 

In Diabo (O) | 28/05/2021 

Candidaturas a 500 estágios na Administração 
Pública arrancam segunda-feira 

Cada estagiário recebe uma bolsa no valor de 998,5 euros 
ilíquidos, equivalente à remuneração de um técnico superior 
em início de carreira As candidaturas ao programa com 500 
estágios remunerados na Administração Pública para jovens 
licenciados arrancam na segunda-feira, disse à Lusa fonte 
oficial do Ministério da Modernização do Estado e da 
Administração Pública 

In ECO - Economia Online | 28/05/2021 

ADSE já recebeu 86 mil inscrições após alargamento aos 
contratos individuais de trabalho 

Entre os beneficiários titulares inscritos na ADSE após o 
alargamento a contratos individuais, a grande maioria, 94%, 
são do setor da saúde. 

In ECO - Economia Online | 28/05/2021 

 

 “O Estado é uma galáxia com mais de 13 
mil entidades” 

“O Estado é uma galáxia com mais de 13 mil entidades” 
Modernização As contas são de António Costa Silva e são 
uma estimativa, como o próprio fez questão de referir. 

In Expresso - Economia | 28/05/2021 

 

Organismos do Estado passam a ser obri-
gados a registar todas as despesas com cada incêndio 

In Jornal de Notícias | 28/05/2021 

 

O futuro do trabalho 

O futuro do trabalho Se alguma coisa esta pandemia revelou 
foi a necessidade urgente de discutirmos e reavaliarmos a 
organização do nosso modelo de trabalho, sendo incontorná-
vel o debate sobre como, e em que condições, funcionará a 
partir de agora o teletrabalho 

In Jornal Económico (O) | 28/05/2021 

 

Governo viabiliza nova injeção do Fundo 
de Resolução no Novo Banco 

Novo Banco vai receber mais 429 milhões do Fundo de 

Resolução. 

In Dinheiro Vivo Online | 28/05/2021 

 

Patrões e sindicatos contra mexidas profun-

das na lei laboral 

O Livro Verde para o Futuro do Trabalho, que lança a refle-

xão para uma revisão da legislação laboral, foi esta semana 

apresentado aos deputados, no Parlamento, com a presença 

dos coordenadores Guilherme Dray e Teresa Coelho Morei-

ra, parceiros sociais e do Governo 

In Expresso - Economia | 28/05/2021 

 

https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/nao-e-preciso-ir-a-correr-legislar-sobre-teletrabalho
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/defice-esta-a-subir-403-milhoes-de-euros-por-dia
https://www.dinheirovivo.pt/economia/governo-prepara-revisao-do-codigo-do-trabalho-13773131.html
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=456d5d63-b460-4aef-83b7-70d255919384&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/candidaturas-a-500-estagios-na-administracao-publica-arrancam-na-segunda-feira
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1d77fa1a-8709-402e-9aff-5996a411fc93&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=720DF6C8-6749-4336-B396-DA4F693599BB
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=38AF7A84-3C95-4E6E-8DD9-F26AD77FAEFF
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ce9be06c-eefb-4a18-8899-488ccba4357d&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=23386c3a-4ddd-4165-bf9f-e73275f3ee38&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=29e8aa4e-c61d-43d1-a50c-949bd5885dcf&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/governo-viabiliza-nova-injecao-do-fundo-de-resolucao-no-novo-banco--13777709.html
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=70fd46d7-2a70-4b09-9862-25ea6a42e83d&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
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LEGISLAÇÃO - MAIO 2021 

Lei n.º 27/2021163442504 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital 

Lei n.º 27/2021163442504 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital 

Lei n.º 28/2021163561196 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Cessação de vigência de decretos-leis publicados entre 

os anos de 1986 e 1991 

Lei n.º 30/2021163728569 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Aprova medidas especiais de contratação pública e alte-

ra o Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo 

ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, o Código 

de Processo nos Tribunais Administrativos, aprovado 

em anexo à Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro, e 

o Decreto-Lei n.º 200/2008, de 9 de outubro 

Decreto-Lei n.º 37/2021163728573 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Cria uma medida excecional de compensação ao 

aumento do valor da retribuição mínima mensal garanti-

da 

Resolução da Assembleia da República n.º 

142/2021163561197 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo o fim da precariedade laboral 

que atinge os bolseiros de investigação científica e a 

valorização desta área 

Resolução da Assembleia da República n.º 

145/2021163724386 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a clarificação da equivalência, 

para fins profissionais, entre antigos bacharelatos e 

licenciaturas pós-Bolonha 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

59/2021163332292 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Revê e aprova os princípios orientadores do programa 

«Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030 - 

INCoDe.2030» 

Resolução da Assembleia da República n.º 

142/2021163561197 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo o fim da precariedade laboral 

que atinge os bolseiros de investigação científica e a 

valorização desta área 

Resolução da Assembleia da República n.º 

148/2021163728571 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Primeiro orçamento suplementar da Assembleia da 

República para o ano de 2021 

Declaração de Retificação n.º 16/2021163332293 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - 
SECRETARIA-GERAL 

Retifica o Decreto-Lei n.º 19/2021, de 15 de março, que 

altera o modelo de ensino e formação na Administração 

Pública, cria o Instituto Nacional de Administração, I. P. 

(INA, I. P.), e extingue a Direção-Geral da Qualificação 

dos Trabalhadores em Funções Públicas 

Portaria n.º 100-A/2021163154512 
FINANÇAS E MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Fixa a estrutura nuclear da Direção-Geral da Administra-

ção e do Emprego Público 

Portaria n.º 100-B/2021163154513 
FINANÇAS E MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Fixa a estrutura nuclear do Instituto Nacional de Admi-

nistração, I. P. (INA, I. P.) 

Portaria n.º 115/2021164234021 
MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA 

Procede à distribuição de vagas para estágios na Admi-

nistração Pública no âmbito do Programa «EstágiAP 

XXI» 

Decreto Legislativo Regional n.º 15-A/2021/

A164454929 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano 

de 2021 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163442504/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163442504/details/maximized?serie=I&day=2021-05-17&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163561196/details/maximized?serie=I&day=2021-05-18&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163728569/details/maximized?serie=I&day=2021-05-21&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/248178/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/280920/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/452883/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163728573/details/maximized?serie=I&day=2021-05-21&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163561197/details/maximized?serie=I&day=2021-05-18&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163561197/details/maximized?serie=I&day=2021-05-18&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163724386/details/maximized?serie=I&day=2021-05-20&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163724386/details/maximized?serie=I&day=2021-05-20&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163332292/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163332292/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163561197/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163561197/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163728571/details/maximized?serie=I&day=2021-05-21&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163728571/details/maximized?serie=I&day=2021-05-21&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163332293/details/maximized
https://www.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/159432382/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163154512/details/maximized?serie=I&day=2021-05-11&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163154513/details/maximized?serie=I&day=2021-05-11&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164234021/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164454929/details/maximized?serie=I&day=2021-05-31&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164454929/details/maximized?serie=I&day=2021-05-31&date=2021-06-01
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Quais são os mecanismos legais ao meu dispor para 

mudar de Serviço? 

 

Poderá ir trabalhar para qualquer outro serviço ou 

organismo da Administração Central, Local ou 

Regional, por mobilidade, com autorização do Serviço a 

que pertence ou por procedimento concursal para 

preencher definitivamente um posto de trabalho no 

respetivo mapa de pessoal. 

 

Pertenço ao mapa de pessoal de uma Autarquia. 

Tive um convite para a um Serviço da Administra-

ção Central. O meu Serviço tem de autorizar? 

Posso ir exercer funções de forma definitiva numa 

Direcção-Geral?  

 

A mobilidade para outros serviços ou organismos 

(sejam da Administração Central ou Local) 

carece sempre do acordo da Autarquia onde 

pertence, que é o seu serviço de origem.  

 

Não necessitará de acordo para sair se se 

candidatar a um procedimento concursal para o 

mapa de pessoal de outros organismos e se 

nele ficar selecionada. 

 

I N F O Q U A D R O S  

Celebrei, há pouco tempo, um CTFP (Técnico 

superior) com um Hospital. De quanto tempo 

disponho para fazer inscrição na ADSE? 

 

Deve requerer ao Hospital, no prazo de seis meses, 

a sua inscrição na ADSE. 

 

Adoeci quando estava no gozo de férias e 

entreguei o atestado médico. Posso continuar o 

gozo das férias após a alta? 

 

No caso de o trabalhador adoecer as férias são 

suspensas e poderão continuar após a alta, mas para 

isso terá de comunicar à entidade empregadora e 

esta deverá estar de acordo. Na falta de acordo, 

cabe ao empregador público, conforme o estipulado 

no art.º 128º da LTFP, a marcação dos dias de 

férias não gozados. 

 

Assinei um CTFP em fevereiro. Tenho direito a 

férias este ano? 

 

De acordo com o nº 1 do art.º 239.º do CT o 

trabalhador, no ano da admissão, tem direito a dois 

dias úteis de férias por cada mês de duração do 

contrato, até 20 dias, cujo gozo pode ter lugar após 

seis meses completos de execução do contrato. 

Tem dúvidas sobre a sua  
situação laboral? 
  

O jurista responde 
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em junho 

junho neste dia aconteceu 

 

1 1920-Foi inaugurada em Berlim a primeira exposição do dadaísmo no mundo. 

2 1896-Registo da patente britânica de telegrafia sem fios por Marconi. 

3 1925-Em Portugal tentativa fracassada de Greve Geral em protesto pelas deportações, sem julgamento, de presos 

por delitos sociais. A Liga dos Direitos do Homem, também, protestou. 

4 1989-O governo chinês ordenou ao Exército que expulsasse da Praça de Tiananmen, em Pequim, os manifestantes 

que a ocupavam desde 16 de Abril. O exército usou tanques, transportes de tropas blindados, metralhadoras, gás 

lacrimogéneo e bastões para o conseguir matando mais de 3.000 pessoas, prendendo cerca de 1.600 manifestantes, 

dos quais 27 foram executados. 

5 1915-A Dinamarca alterou sua constituição para permitir o sufrágio feminino. 

6 1984-Criação do jogo Tetris. 

7 1801-Assinatura do Tratado de Badajoz, que foi antedatado para 6 de Junho, por conveniência do embaixador 

francês. Portugal perdeu a cidade e o termo de Olivença. 

8 1769-Alvará que criou uma fábrica de louça fina em Lisboa. 

9 2003-Último voo de um Concorde da Air France. 

10 1911-Cortejo cívico em Lisboa em homenagem a Luís de Camões. 

11 1890-O Túnel da Estação de Caminhos de Ferro do Rossio foi inaugurado. 

12 1875-Aparecimento da personagem Zé Povinho na revista "A Lanterna Mágica". O seu autor foi Rafael Bordalo 

Pinheiro. 

13 1373-Portugal assinou com a Inglaterra o Aliança Luso-Britânica, a mais antiga aliança entre nações em vigor. 

14 1967-Programa Mariner: Mariner 5 foi lançada em direção a Vénus. 

15 1752-Benjamin Franklin provou que um relâmpago é electricidade na famosa experiência – (papagaio + chave + 

relâmpago). 

16 1963-A astronauta russa Valentina Tereshkova foi a primeira mulher a realizar uma viagem espacial. 

17 1631-Mumtaz Mahal morreu durante um parto. Seu marido, Shah Jahan, imperador do Império Mogol, demorou 20 

anos para construir o seu mausoléu, o Taj Mahal. 

18 1927-Projeção em Nova Iorque (EUA) da primeira reportagem cinematográfica sonora, a receção do aviador norte-

americano Charles Lindbergh, após o seu voo sem escalas sobre o Oceano Atlântico. 

19 1885-A Estátua da Liberdade chegou a Nova Iorque, oferecida pela França para comemorar os 100 anos da 

Constituição dos Estados Unidos. 

20 1789-Criação de uma aula de Anatomia no Hospital de Chaves, a que se seguiram outras em Elvas e no Porto. 

21 1948-O disco LP (vinil) foi apresentado pela Columbia Records no Hotel Waldorf-Astoria, em Nova Iorque (EUA). 

22 1846-Os forais foram extintos definitivamente. 

23 1969-A IBM anunciou que, a partir de janeiro de 1970, o preço de seus softwares e serviços seria avaliado 

separadamente do hardware, criando assim a moderna indústria de software. 

24 2013-O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi foi considerado culpado de abuso de poder e ter relações 

sexuais com uma prostituta menor de idade, e foi condenado a sete anos de prisão. 

25 1901-Eduardo VII foi proclamado rei de Inglaterra. 

26 1819-A bicicleta foi patenteada. 

27 1929-Primeira demonstração de TV a cores no Laboratório Bell em Nova Iorque (EUA). 

28 1997-Numa vala comum, em Vallegrande (Bolívia), foi descoberta a ossada do guerrilheiro argentino Che Guevara. Os 

restos mortais foram transferidos para Cuba, e seriam posteriormente sepultados com honras de chefe de Estado. 

29 1613-O Globe Theatre, em Londres, onde William Shakespeare apresentou as suas peças, foi destruído por um 

incêndio. 

30 1662-Casamento de D. Catarina filha de D. João IV, com Carlos II de Inglaterra. 
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SINDICATO DOS 

QUADROS TÉCNICOS DO 

ESTADO E ENTIDADES 

COM FINS PÚBLICOS 

 

Lisboa - Sede 

R. Braamcamp,88,2º Dto. 

1269-111 Lisboa  

Tel.: 213 860 055   

(3 linhas) 

Tel. Móvel: 961724106/ 

961880239/963773017 

Fax: 213 860 785 

ste@ste.pt 

Horário de atendimento: 

2ª a 6ª - 9:00-21:00 

Sec. Regional do Porto 

R. da Alegria, 248,1º 

Esq.  

 4000-034  Porto  

 Tel./Fax: 222 004 630  

Tel. Móvel: 938648672  

porto@ste.pt 

Horário de atendimento: 

2ª, 4ª e 6ª - 10:00-18:00 

3ª e 5ª - 11:00-19:00 

Sec. Regional de Coimbra 

Av. Fernão de Magalhães, 

676, 3º andar - Sala 3  

3000-174 Coimbra  

Telef.: 239 838 176  

Fax: 239 825 186 

Tel. Móvel: 925783119 

coimbra@ste.pt 

Horário de atendimento: 

2ª,a  6ª - 14:00-19:00 

Sec. Regional de Évora 

Alcárcova de Baixo, 54 

Sala B 

7000-841 Évora 

Tel.e Fax: 266 744 771  

evora@ste.pt 

Sec. Regional do Algarve 

Edifício Ninho de 

Empresas 

Piso 2, Gab. 13 

Estrada da Penha 

8000-489 Faro 

Tel. Móvel: 

925494067/925494065 

algarve@ste.pt 

Sec. Regional da Guarda 

R. Alm. Gago Coutinho,  

  10, 1º - Centro Dto. Fte. 

6300-Guarda 

guarda@ste.pt 

Tel. Móvel: 961724137 

Sec. Regional de Viseu 

R. do Gonçalinho, 53  

Sala 6 

3500-137 Viseu 

viseu@ste.pt 

Tel. Móvel: 961879731 

Sec. Regional dos Açores 

R. do Rego, 24 - 1º andar 

9700-161 Angra do 

Heroismo  

Tel.e Fax: 295 217 079 

acores@ste.pt 

Sec. Regional da Madeira 

R. Câmara Pestana, 6  

1º andar - Sala D 

9000-043 Funchal   

Tel. Móvel: 

925494067/925494065 

madeira@ste.pt 
 

Diretora 

Rosa Sousa 

 

CULTURA E LAZER  

PROTOCOLOS 

Velocidade de Cruzeiro 

EXPOSIÇÃO | 26 maio - 27 ago 2021 | Galeria Piso 1 | Entrada 

livre 

Fonte:http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1610:exposicao-

velocidade-de-cruzeiro-26-maio-27-ago-21&catid=172:2021&Itemid=1612 

Campanha de Verão - Pack 7+7 noites grátis de alojamento para 2 pessoa, por 49,50€, 

pouco mais 3€/noite, em Portugal e em Espanha 

Saiba mais… 

Ou consulte a página Web do STE https://www.ste.pt/sindicato/protocolos-ste/ 

Contactos 

Lugar de Porto de Bois-Oliveira 

4830-606-Póvoa de Lanhoso 

Programa Campo de Férias de Verão 7 dias! 

Programa Campo de Férias de Verão 14 dias! 

http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1610:exposicao-velocidade-de-cruzeiro-26-maio-27-ago-21&catid=172:2021&Itemid=1612
http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1610:exposicao-velocidade-de-cruzeiro-26-maio-27-ago-21&catid=172:2021&Itemid=1612
https://www.ste.pt/sindicato/protocolos-ste/
https://www.ste.pt/wp-content/uploads/2018/08/diverlanhoso-campos_de_ferias_calendario_7_dias.pdf
https://www.ste.pt/wp-content/uploads/2018/08/diverlanhoso-campos_de_ferias_calendario_14_dias.pdf

