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Durante anos a fio assistimos, quase impotentes (o 

acesso aos media é desigual) aos discursos tóxicos 

dos defensores de um Estado mínimo. Para eles, o 

Estado não deixa fazer, pelo que não deve interferir 

em determinadas atividades económicas. Não 

precisamos recuar muito no tempo para nos 

recordamos dos hospitais privados a nascerem que 

nem cogumelos e dos hospitais públicos a perderem a 

sua importância, a cada dia que passava. Por arrasto 

os trabalhadores públicos foram sendo diabolizados, 

encarados apenas como uma despesa e, por essa 

razão, dispensáveis. Foram muitos os que saíram. 

Assim caminhamos até à entrada em cena da 

Pandemia do SARS-Cov-2. 

Mas como diz o ditado «não há bem que sempre 

dure nem mal que nunca se acabe». Quem se chegou 

à frente quando a pandemia nos bateu à porta? O 

Estado. Se alguém tinha alguma dúvida, rapidamente 

se desvaneceu. 

E os defensores de quanto menos Estado melhor 

Estado? Foram os primeiros a vir a terreiro exigir 

apoios ao Estado que eles combatiam. 

O Estado já enfraquecido de recursos humanos após 

anos de sangria, uns por reforma, outros por 

esgotamento, cansaço ou desmotivação ou até por 

falta de perspetivas de carreira, não teve alternati-

va que não a de avançar com os trabalhadores que 

lhe restava. Todos responderam dando o seu 

melhor.  

A nossa vida ficou virada do avesso. Íamos 

assistindo incrédulos ao que se ia passando pelo 

mundo à espera que nós, por alguma intervenção 

divina, escapássemos a tal destino. Era uma questão 

de tempo…. Só nos melhores filmes de ficção 

poderíamos assistir a tal enredo. 

O mundo, como até ali o conhecíamos, simplesmente 

ruiu.  

Como estamos passado mais de um ano após o início 

da pandemia? 

Foi publicado o Estudo, «Compreender o impacto da 

COVID-19 para as mulheres, disponibilizado no sítio 

do Parlamento Europeu. As conclusões são interes-

santes, mas não podemos dizer que nos surpreen-

dam. As mulheres estiveram em maioria no combate 

à pandemia, 76% dos 49 milhões dos profissionais 

de saúde são mulheres, como demonstra a infogra-

fia n.º 1. 

Se foram as mulheres que estiveram em maior 

número na linha da frente, também foram elas as 

que mais sofreram com a pandemia. Tradicionalmen-

te, são as cuidadoras dos filhos e dos familiares 

mais velhos e, de um dia para o outro, viram-se 

fechadas entre quatro paredes a desempenhar, 

concomitantemente, o papel de professoras, de 

trabalhadoras em teletrabalho, de cuidadoras e de 

domésticas.  

A pandemia levou ao desemprego homens e 

mulheres, mas foram as mulheres as mais atingidas  
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ou porque trabalhavam nos setores mais atingidos 

como os ligados ao turismo, à infância e ao comércio 

ou porque desempenhavam trabalhos com vínculos 

informais e sem segurança social, como é o caso dos 

trabalhos domésticos e cuidados a crianças e 

velhos, como podemos observar na infografia n.º 2. 

O Estudo conclui também que aumentou a violência 

doméstica e as disparidades salariais entre homens e 

mulheres, que vinha melhorando, sendo agora difícil 

prever para quando a recuperação do que se perdeu. 

Infografia n.º 1 retirada do Estudo publicado na página do Parlamento Europeu   

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210301PHT98941/20210301PHT98941_original.jpg
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Para além da crise pandémica e do impacto que teve 

no emprego, falta-nos ainda saber qual impacto na 

saúde mental dos mais velhos que se viram fechados 

nos lares privados das visitas dos familiares; dos 

pais que ficaram emparedados em teletrabalho, com 

crianças sem creche e outras em idade escolar com 

as escolas fechadas; das crianças que se viram 

privadas de ir à escola e de brincar nos recreios; 

das pessoas vítimas de violência, seja ela qual for.  

E, também, do impacto na saúde mental daqueles 

Infografia n.º 2 retirada do Estudo publicado na página do Parlamento Europeu   
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que não puderam fazer o luto: os que enterraram os 

seus familiares sem os terem podido visitar no 

hospital; os que nem puderam ir ao funeral por não 

haver voos; os que não puderam despedir-se dos 

seus familiares. 

Falta-nos saber ou nunca viremos a saber quantas 

pessoas ficaram sem assistência hospitalar urgente, 

por os meios materiais e humanos estarem 

dedicados ao Covid-19; quantas doenças se 

desenvolveram por falta de diagnóstico ou medo dos 

utentes se deslocarem ao hospital. Uma coisa 

sabemos: as outras doenças não foram de férias. 

Faltará também avaliar o esforço e a pressão a que 

foram sujeitos os profissionais de saúde. 

Apesar de tantos males que nos causou e está a 

causar esta pestilência veio provar que precisamos 

de um Estado que tenha um bom Serviço Nacional 

de Saúde, porque é com ele que podemos contar; de 

trabalhadores públicos, para responder aos 

cidadãos; de uma economia diversificada, de uma 

indústria menos dependente do exterior; de 

melhores salários e menos informalidade nos 

vínculos laborais. 

Pandemia… até quando? 

Pode consultar, na integra, o Estudo em: https://

www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/

society/20210225STO98702/compreender-o-

impacto-da-covid-19-para-as-mulheres-infografias. 

Visto na imprensa  
em  junho  

 Dívida pública já atingiu em abril a 

meta do governo para o final do ano 

João Leão prevê rácio de 128% no final deste ano, 

mas ontem o Banco de Portugal sinalizou que o fardo 

já irá nos 127,8%, assumindo a estimativa do 

governo para o PIB em 2021. 

In Diário de Notícias | 02/06/2021 

 Mais de 93 mil precários trabalham 

no Estado 

In Correio da Manhã | 07/06/2021 

 Fim do teletrabalho obrigatório 

agrada a sindicatos e patrões 

Ao fim de cinco meses, a adoção do teletrabalho vai 

deixar de ser obrigatória. 

In ECO - Economia Online | 07/06/2021 

Acordo sobre teletrabalho deve 

poder ser revertido 

O teletrabalho deve manter o princípio do acordo 

entre trabalhador e empregador, mas com possibili-

dade de reversão do mesmo, segundo a actualização 

do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, agora 

em consulta pública 

In Human Resources Portugal Online | 07/06/2021 

Acordo de teletrabalho deve poder 

ser revertido 

In Negócios | 07/06/2021 

Contratos a prazo disparam na 

função pública 

In Inevitável | 09/06/2021 

https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20210225STO98702/compreender-o-impacto-da-covid-19-para-as-mulheres-infografias
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20210225STO98702/compreender-o-impacto-da-covid-19-para-as-mulheres-infografias
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20210225STO98702/compreender-o-impacto-da-covid-19-para-as-mulheres-infografias
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20210225STO98702/compreender-o-impacto-da-covid-19-para-as-mulheres-infografias
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9fed3a5b-6aed-4ded-beae-31b33721f772&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2212d86a-f54f-4e80-b18c-62c9f32a936e&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=570F66EE-B9B8-4D75-9F27-C039D5B73C1F
https://hrportugal.sapo.pt/acordo-sobre-teletrabalho-deve-poder-ser-revertido/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f537c8c2-7373-45d9-ad33-ef582c040f15&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fdf0d149-aa62-4b89-9ece-a06a8c4902e0&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
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 Assédio moral lidera queixas na 

Função Pública 

Desde 2007, ano em que a Lei foi reforçada, foram 

registadas mais de 200 participações, a sua maioria 

referentes a casos de assédio moral no local de 

trabalho. 

In ECO - Economia Online | 14/06/2021 

 Função pública registou 203 casos 

de assédio moral desde 2017, mas apenas duas 

infrações tiveram sanção disciplinar 

Das 203 queixas recebidas, 64 estão ainda em 

processo de instrução e oito estão em apreciação. 

In Observador Online | 14/06/2021 

 Desde o final de 2017, houve 203 

participações de assédio no Estado. Sindicatos 

dizem que números estão "aquém" da realidade 

Em menos de quatro anos, foram registadas mais de 

200 queixas de assédio no trabalho no setor público. 

In Sapo Online - Sapo 24 Online | 14/06/2021 

 Desafios de uma Administração 

Pública interconectada 

Digitalizar a Administração Pública nos Estados 

europeus vai ser uma verdadeira "guerra", uma 

campanha que requer uma liderança forte, um plano 

muito bem desenhado e uma grande capacidade de 

adaptação Ao longo da última década a Administra-

ção Pública tem vindo a dar passos decisivos no 

sentido de se aproximar dos cidadãos, de melhorar 

a sua oferta de serviços on-line, permitindo que a 

relação cidadão-Estado se virtualize e torne mais 

eficiente 

In ECO - Economia Online | 15/06/2021 

 Ordenados agitam Tribunal de Contas 

In Correio da Manhã | 16/06/2021 

 Governo quer fazer alterações nos 

cargos dos dirigentes 

As alterações passam pela redução do período em 

que um dirigente pode estar em substituição, bem 

como pelo ajustamento da duração das comissões de 

serviço, em função da avaliação. 

In ECO - Economia Online | 16/06/2021 

Governo quer fazer mexidas nos 

cargos dirigentes do Estado 

In Negócios | 16/06/2021 

 Portugal vai receber 2,15 mil milhões 

do PRR em agosto. Veja outros grandes números 

do Plano 

Ursula Von der Leyen vem esta quarta-feira dar luz 

verde ao PRR nacional, mas o cheque com o 

adiantamento de 13% só chegará em agosto: 1,8 mil 

milhões a fundo perdido mais 350 milhões em 

empréstimos. 

In ECO - Economia Online | 16/06/2021 

 Primeiro cheque com 2,1 mil 

milhões em julho 

APROVAÇÃO - Presidente da Comissão Europeia 

anuncia em Lisboa que plano português tem "luz 

verde" para avançar. 

In Correio da Manhã | 17/06/2021 

Primeiro cheque com 2,1 mil milhões 

em julho 

APROVAÇÃO - Presidente da Comissão Europeia 

anuncia em Lisboa que plano português tem "luz 

verde" para avançar. 

In Correio da Manhã | 17/06/2021 

Covid-19. Países da zona euro devem 

manter "postura orçamental de apoio" em 2022 

https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=9B0B01B3-46E6-4FD1-851F-ED223CBEAED0
https://observador.pt/2021/06/14/funcao-publica-registou-203-casos-de-assedio-moral-desde-2017-mas-apenas-duas-infracoes-tiveram-sancao-disciplinar/
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/desde-o-final-de-2017-houve-203-participacoes-de-assedio-no-estado-sindicatos-dizem-que-numeros-estao-aquem-da-realidade
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=8012F842-7B1A-4339-AAC3-849665A91AF8
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cc04bb27-5f65-4937-a183-9e917633a61a&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=2856BCA3-AFA7-4570-98FE-4FEF07FD75AD
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=26ce5bd3-b70e-4425-a8e6-95b998b0701a&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=B5EDDF59-BF7F-428E-B04A-EE740186B98A
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ab8d1226-cafe-41d1-9746-d97aad4acdad&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ab8d1226-cafe-41d1-9746-d97aad4acdad&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
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O Conselho Orçamental Europeu (COE), organismo 

consultivo independente da Comissão Europeia, 

recomendou que os países da zona euro mantenham 

uma "postura orçamental de apoio" às suas 

economias. 

In Observador Online | 17/06/2021 

Segundo mandato. O “activismo 

presidencial” está a aumentar 

Política Novo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa 

iniciou-se em Março 9 de Março de 2021 Discurso 

da tomada de posse Reconstruir a vida das pessoas 

sem economia a crescer é impossível, mas recons-

truí-la só com a economia, sem corrigir as desigual-

dades, é reconstruir menos para todos e mais para 

alguns privilegiados Queremos desconfinar com 

sensatez e sucesso Frases Aos 100 dias do segundo 

mandato, o “activismo presidencial” está a aumentar 

No discurso de tomada de posse para o segundo 

mandato, a 9 de Março, Marcelo Rebelo de Sousa 

garantiu que seria o mesmo Presidente da República 

que tinha sido no primeiro mandato. 

In Público | 17/06/2021 
 

Concursos "viciados" nas nomeações 

para cargos públicos de topo 

Em 68 concursos para dirigente superior da Função 

Pública lançados pela Cresap, em 69,1% dos casos o 

dirigente tinha estado a ocupar a função para a qual 

se candidatou em regime de substituição. 

In ECO - Economia Online | 18/06/2021 
 

Pandemia acelera meta de ter 25% 

da Função Pública em teletrabalho 

In Jornal Económico (O) - Espaços de Negócios | 

18/06/2021 
 

Serviços essenciais - Linha 

telefónica gratuita ou com custo reduzido 

In Negócios | 18/06/2021 

Medidas anticorrupção em foco em 

encontro entre Marcelo e magistrados 

In Jornal de Notícias | 18/06/2021 

UGT volta a adiar o congresso devido à 

pandemia, agora para abril 2022 

Lisboa, 17 jun 2021 (Lusa) - A UGT adiou de novo o 

seu próximo congresso devido à pandemia de covid-

19, por temer que em novembro ainda não seja 

seguro juntar centenas de delegados, e marcou a 

reunião magna para abril de 2022, disse fonte 

sindical 

In Porto Canal Online | 18/06/2021 

Nova tabela de preços da ADSE 

adiada para setembro 

Adiamento é justificado com a necessidade de 

adaptação de software. 

In Dinheiro Vivo Online | 21/06/2021 

Nova tabela de preços da ADSE 

adiada para setembro 

Novas tabelas estiveram a ser negociadas largos 

meses com os hospitais privados. 

In Correio da Manhã Online | 21/06/2021 

 Governo aponta "várias soluções" 

para rever tabela remuneratória 

Ministra Alexandra Leitão refere também o 

objetivo de fazer "alguma coisa" quanto ao estatuto 

dos técnicos superiores. 

In Dinheiro Vivo Online | 21/06/2021 

Governo aponta "várias soluções" 

para rever tabela remuneratória da Função 

Pública 

Na revisão do SIADAP, objetivo é acelerar as 

https://observador.pt/2021/06/17/covid-19-paises-da-zona-euro-devem-manter-postura-orcamental-de-apoio-em-2022/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d8cd127f-ff57-4dfd-847a-451dd2675d4b&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=D7E6680D-586D-4EBE-B7DA-DCA52D24A4C6
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aaff3281-50cd-4d63-a8a9-efcd11650b4d&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aaff3281-50cd-4d63-a8a9-efcd11650b4d&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4ffcc7dc-7776-49f0-bde4-ee06972eb0a6&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=30b6d723-ea74-41e4-bdca-3d78ab0e8d51&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://portocanal.sapo.pt/noticia/268636
https://www.dinheirovivo.pt/economia/nova-tabela-de-precos-da-adse-adiada-para-setembro-13856903.html
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/nova-tabela-de-precos-da-adse-adiada-para-setembro
https://www.dinheirovivo.pt/economia/governo-aponta-varias-solucoes-para-rever-tabela-remuneratoria--13856895.html
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progressões na carreira, diz Alexandra Leitão 

frisando que "se a solução for a de encurtar os 

saltos, acréscimos salariais também terão de ser 

adaptados". 

In ECO - Economia Online | 21/06/2021 

Há " várias soluções" para rever 

tabela salarial dos funcionários 

In Correio da Manhã | 22/06/2021 

Função Pública. Governo quer 

alterar tabela remuneratória única e apresentar 

soluções 

O governo está a estudar alterações à tabela 

remuneratória única da Administração Pública, para 

tornar mais justa a diferença entre escalões. 

In RTP Online | 22/06/2021 

ADSE prolonga até setembro prazo de 

inscrição de trabalhadores a contrato 

No alargamento da ADSE aos trabalhadores do 

Estado com contrato individual, já se inscreveram 

no subsistema 61. 

In ECO - Economia Online | 24/06/2021 

 Verbas do Plano de Recuperação e 

Resiliência não serão alvo de cativações 

As verbas do Plano de Recuperação e Resiliência 

(PRR) não estarão sujeitas a cativações. 

In ECO - Economia Online | 25/06/2021 

Vieira da Silva e Centeno divergem 

sobre as leis laborais 

Centeno não vê motivos para se mexer nas leis 

laborais. 

In Expresso | 25/06/2021 

Parlamento - Votação de projetos 

sobre corrupção adiada, versão final só deve 

chegar depois das férias 

In Diário de Notícias | 25/06/2021 
 

Despesa do Estado presa nas 

Finanças 

In Correio da Manhã | 28/06/2021 
 

20% do crédito a empresas em 

moratória na CGD está em risco - Entrevista a 

Paulo Macedo 

Cumpridos os objetivos da reestruturação, que 

levou ao fecho de 134 balcões e à saída de 2. 

In Negócios | 28/06/2021 
 

Dívidas do SNS com mais de 90 dias 

aumentaram 91 milhões de euros em maio 

Os atrasos nos pagamentos "mais do que triplicaram 

desde maio de 2020 e mais do que duplicaram desde 

o início do ano", passando de 211 milhões para 485 

milhões de euros, diz CIP. 

In Observador Online | 29/06/2021 
 

Governo vai aprovar decreto nas 

próximas semanas 

Decreto de execução orçamental será aprovado em 

breve Ministério das Finanças garante que está a 

concluir o diploma que, durante a pandemia, não teve 

ainda uma versão actualizada. Passados quase dois 

anos, o Governo deverá aprovar, durante as 

próximas semanas, um novo decreto-lei de execução 

orçamental (DLEO), colocando um ponto final num 

longo período em que não renovou esta legislação, 

mantendo em vigor durante a totalidade de 2020 e 

metade de 2021 o decreto referente ao ano de 

2019 

In Público | 29/06/2021 

https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=61B09267-5981-4A2B-BA07-8BA66A093DE0
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2eccf420-a927-46d1-97a7-feba48298233&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=DC6DA51C-A570-4845-B8FB-ADA2DFAABBBE
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=BD26A804-82CE-4E5D-B495-D506654E1D07
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=0D9A14A4-00F3-434C-A33D-E9D015A78387
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9dae5849-fede-4366-998d-7b777d504701&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4300d5c8-7ead-4093-a24d-6f9098fe1044&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7d2b7bfe-310d-4b1c-9c45-0e53211332ea&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b132bbda-a637-456a-bac7-6b0b1c22eacf&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a
https://observador.pt/2021/06/29/dividas-do-sns-com-mais-de-90-dias-aumentaram-91-milhoes-de-euros-em-maio/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e2a3cfc5-be16-4426-b90a-947e3e473ab7&analises=1&cp=1&userId=d3752832-edaa-4b01-b614-ee506782132a


Página 9 

 
I N F O Q U A D R O S  

LEGISLAÇÃO - JUNHO 2021 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 

70/2021164590047 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Determina a realização das comemorações do 50.º 

aniversário da Revolução de 25 de Abril de 1974 e 

cria a estrutura de missão que as promove e 

organiza 

Declaração de Ret if icação n.º  17 -

A/2021164712105 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - 

SECRETARIA-GERAL 

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 

70/2021, de 4 de junho, que determina a realização 

das comemorações do 50.º aniversário da Revolu-

ção de 25 de Abril de 1974 e cria a estrutura de 

missão que as promove e organiza, publicada no 

Diário da República, 1.ª série, n.º 108, de 4 de junho 

de 2021 

Declaração de Retificação n.º 18/2021164870232 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Retifica a Lei n.º 27/2021, de 17 de maio, «Carta 

Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital» 

Resolução da Assembleia da República n.º 

185/2021165865619 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Conta Geral do Estado de 2019 

Lei n.º 36/2021165036155 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Aprova a lei-quadro do estatuto de utilidade pública 

Lei n.º 39/2021165723198 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Define o regime jurídico de criação, modificação e 

extinção de freguesias e revoga a Lei n.º 11-A/2013, 

de 28 de janeiro, que procede à reorganização 

administrativa do território das freguesias 

Decreto-Lei n.º 43/2021164712110 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Cria a Associação Saber Fazer 

Decreto-Lei n.º 53-B/2021165721068 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece o regime excecional de execução 

orçamental e de simplificação de procedimentos dos 

projetos aprovados no âmbito do Plano de Recupe-

ração e Resiliência 

Decreto-Lei n.º 54/2021165797123 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera o regime da organização e funcionamento do 

XXII Governo Constitucional 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

247/2021164870238 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Declara a inconstitucionalidade, com força obrigató-

ria geral, das normas contidas nos n.os 4 e 5 do 

artigo 19.º, quando conjugados com o n.º 6 do 

mesmo artigo, da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de 

agosto, que regula a eleição dos titulares dos órgãos 

das autarquias locais, na redação que lhe foi dada 

pela Lei Orgânica n.º 1-A/2020, de 21 de agosto 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 

1/2021164955309 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Os actos inseridos na tramitação dos processos 

qualificados como urgentes, cujos prazos terminem 

em férias judiciais, são praticados no dia do termo 

do prazo, não se transferindo a sua prática para o 

primeiro dia útil subsequente ao termo das férias 

judiciais 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 26/2021/A165129792 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Revisão de apoios e incentivos à fixação de pessoal 

médico na Região Autónoma dos Açores 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 31/2021/A165723206 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Auditoria do Tribunal de Contas ao Grupo SATA 

Decreto Regulamentar Regional n.º 8/2021/

A165129793 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164590047/details/maximized?serie=I&day=2021-06-04&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164590047/details/maximized?serie=I&day=2021-06-04&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164712105/details/maximized?serie=I&day=2021-06-04&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164712105/details/maximized?serie=I&day=2021-06-04&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/164590047/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/164590047/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164870232/details/maximized
https://www.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/163442504/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165865619/details/maximized?serie=I&day=2021-06-28&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165865619/details/maximized?serie=I&day=2021-06-28&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165036155/details/maximized?serie=I&day=2021-06-14&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165723198/details/maximized
https://www.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/373798/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164712110/details/maximized?serie=I&day=2021-06-07&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165721068/details/maximized?serie=I&day=2021-06-23&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165797123/details/maximized?serie=I&day=2021-06-25&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164870238/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164870238/details/maximized
https://www.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/524039/details/normal?l=1
https://www.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/140950555/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164955309/details/maximized?serie=I&day=2021-06-11&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164955309/details/maximized?serie=I&day=2021-06-11&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165129792/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165129792/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165723206/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165723206/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165129793/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165129793/details/maximized
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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO 

Execução do Orçamento da Região Autónoma dos 

Açores para 2021 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira n.º 19/2021/M165129794 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Aprova a Conta da Região Autónoma da Madeira 

referente ao ano de 2019 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira n.º 20/2021/M165129795 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Aprova o Relatório e a Conta da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma da Madeira 

referentes ao ano de 2019 

Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2021/

M165129796 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Estabelece o modelo de governação dos Investimen-

tos Regionais incluídos no Plano de Recuperação e 

Resiliência, no âmbito do Mecanismo de Recupera-

ção e Resiliência da União Europeia para o período 

de 2021-2026, bem como a estrutura orgânica 

relativa à gestão estratégica e operacional regional, 

acompanhamento, monitorização e avaliação, tendo 

em conta a realidade e especificidades da Região 

Autónoma da Madeira 

Decreto Legislativo Regional n.º 15/2021/

M166099800 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Aprova o regime jurídico do setor empresarial da 

Região Autónoma da Madeira 

Declaração de Retificação n.º 19/2021165650646 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - 

SECRETARIA-GERAL 

Declara nulo o Decreto Legislativo Regional n.º 

14/2021/M, de 14 de junho, que estabelece o regime 

jurídico do pessoal não docente das organizações 

escolares da rede pública da Região Autónoma da 

Madeira 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Aprova a orgânica e o quadro de pessoal dirigente, 

de direção específica e de chefia da Vice-

Presidência do Governo Regional 

Decreto Legislativo Regional n.º 17/2021/

A165228634 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Orientações de Médio Prazo 2021-2024 

Decreto Legislativo Regional n.º 18/2021/

A165228635 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Plano Regional Anual para 2021 

Portaria n.º 130/2021165797128 

PLANEAMENTO 

Oitava alteração ao Regulamento Específico do 

Domínio do Capital Humano, aprovado em anexo 

à Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março 

Portaria n.º 137/2021166099798 

JUSTIÇA E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 

SEGURANÇA SOCIAL 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 

358/2019, de 8 de outubro, regulamentando as 

comunicações por via eletrónica entre o agente de 

execução e a Segurança Social, o Fundo de 

Garantia Salarial e a Caixa Geral de Aposentações 

Portaria n.º 138-A/2021166025458 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Procede à regulamentação da Lei-Quadro do 

Estatuto de Utilidade Pública, aprovada em anexo 

à Lei n.º 36/2021, de 14 de junho 

Declaração de Retificação n.º 9/2021/A165865622 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Retifica o Decreto Legislativo Regional n.º 15-

A/2021/A, de 31 de maio, Orçamento da Região 

Autónoma dos Açores para o ano de 2021 

Decreto Regulamentar Regional n.º 10-A/2021/

A165865626 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES -      

I N F O Q U A D R O S  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165129794/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165129794/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165129795/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165129795/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165129796/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165129796/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166099800/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166099800/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165650646/details/maximized
https://www.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/165036164/details/normal?l=1
https://www.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/165036164/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165228634/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165228634/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165228635/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165228635/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165797128/details/maximized?serie=I&day=2021-06-25&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66646042/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166099798/details/maximized
https://www.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/125085419/details/normal?l=1
https://www.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/125085419/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166025458/details/maximized
https://www.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/165036155/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165865622/details/maximized?serie=I&day=2021-06-28&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/164454929/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/164454929/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165865626/details/maximized?serie=I&day=2021-06-28&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165865626/details/maximized?serie=I&day=2021-06-28&date=2021-06-01
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em julho 

I N F O Q U A D R O S  

1 1914-O cientista inglês Archibald Low apresentou em Londres um aparato capaz de transmitir imagens à 

distância, que foi chamado de tele-visão 

2 1698-Thomas Savery patenteou o primeiro motor a vapor. 

3 2001-O primeiro coração artificial foi implantado com êxito nos Estados Unidos. O mecanismo era 

totalmente autónomo, fabricado com titânio e poliuretano, pesava um quilo e funcionava com bateria 

portátil. 

4 2012-Descoberta de uma nova partícula no Modelo Padrão Atómico, conhecida como Bosão de Higgs, ou 

popularmente “Partícula de Deus”. Foi a chave para desvendar a origem da massa dos objetos no universo e 

completar as teorias de física atuais. 

5 1852-A pena de morte para crimes políticos foi abolida em Portugal. 

6 1957-John Lennon e Paul McCartney reuniram-se pela primeira vez em Liverpool, Inglaterra, no que 

seria o embrião da banda The Beatles. 

7 1960-Fidel Castro nacionalizou todas as empresas americanas em Cuba. 

8 1497-A frota comandada por Vasco da Gama partiu de Lisboa em direcção à Índia. A Marinha Portuguesa 

comemora o seu dia nesta data. 

9 1870-A abolição da pena de morte foi alargada às colónias portuguesas. 

10 1372-Assinatura do Tratado de Tagilde (Tagilde-concelho de Vizela) entre o rei D. Fernando de Portugal e 

John Gaunt, duque de Lencastre, filho do rei Eduardo III. Esse acordo constituiu o primeiro fundamento 

jurídico do futuro tratado de aliança Luso-Britânica, que ainda hoje perdura. 

11 2012-Anunciada a existência do quinto satélite natural de Plutão, o S/2012 (134340) 1. 

12 1493-Publicada a Crónica de Nuremberga de Hartmann Schedel, um dos primeiros livros impressos mais 

bem documentados. 

13 2019-O Spektr-Roentgen-Gamma, um telescópio espacial russo-germânico de alta energia, foi lançado do 

Cosmódromo de Baikonur, Cazaquistão. 

14 1976-A pena de morte foi abolida no Canadá. 

15 2006-Lançamento da rede Twitter. 

16 1926-A revista National Geographic publicou as primeiras fotografias a cores do fundo do mar. 

17 1973-O Afeganistão tornou-se numa república. 

18 1993-Benazir Bhutto tomou posse como primeira-ministra do Paquistão para o seu segundo mandato. Foi, 

em 1988 a primeira mulher a ocupar este cargo num Estado muçulmano moderno. 

19 1900-O metro de Paris foi inaugurado. 

20 2015-Reinstalação da Embaixada dos Estados Unidos em Cuba. 

21 1983-Foi atingida na Antártica a menor temperatura já registada no mundo, até os dias de hoje, de -89,2 °C. 

22 1894-Realizou-se na França a primeira corrida de automóveis do mundo, entre Paris e Ruão. 

23 1995-Foi descoberto o cometa Hale-Bopp, um dos maiores e mais brilhantes do século XX. 

24 1823-A escravidão foi abolida no Chile. 

25 1814-A primeira locomotiva a vapor viável foi construída por George Stephenson. 

26 1994-Foi inaugurado o Museu de Música na estação Alto dos Moinhos, do Metro de Lisboa. 

27 2006-Foi apresentado em Portugal o Projeto Porta 65 de habitação social. 

28 1446-Foram publicadas as Ordenações Afonsinas, conjunto de Leis de Afonso V, que se consideram como 

o primeiro Código Penal português. 

29 1854-Foi instituído o sistema de padrão ouro, em Portugal. 

30 1848-Foi inaugurada a iluminação a gás, na Baixa de Lisboa. 

31 1995-A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa lançou a lotaria instantânea, mais conhecida por 

“raspadinha”. 
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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 

 

Periodicidade: Mensal 

CULTURA E LAZER  

PROTOCOLOS 

Fonte: http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1616%3Amostra-toquio-1964-os-

primeiros-jogos-olimpicos-na-asia-8-jul-1-set-21&catid=172%3A2021&Itemid=1618&lang=pt 

O Hotel compromete-se a conceder aos associados, colaboradores 
e membros, mediante apresentação do cartão de sócio ou outro 
meio que prove a sua qualidade, as seguintes condições: 
Alojamento e pequeno-almoço 
10% de desconto nas Tarifas Promocionais publicadas no Site do 
Hotel 
Programas especiais:10% de Desconto em todos os Programas Especiais em vigor; 
Spa :10% de Desconto nos Tratamentos do nosso Spa (exclui as promoções em vigor). 
Contactos 
Rua Navegador Rodrigues Soromenho 
2970-773 Sesimbra 
Tel. geral +351 212 289 800; Tel. reservas +351 212 289 803 
www.sesimbrahotelspa.com 

Campanha de Verão - Pack 7+7 noites grátis de 

alojamento, 2 pessoas, por apenas 49,50€ pou-

co mais 3€/noite em Portugal e em Espanha.  
 

Saiba mais   https://bit.ly/2UQ0E46 

Hotel Sesimbra & SPA 

Tóquio-1964. Os primeiros Jogos Olímpicos na Ásia 
MOSTRA | 8 jul. - 30 set. '21 | Sala de Referência | Entrada Livre 

https://www.sesimbrahotelspa.com/
https://bit.ly/2UQ0E46

