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mês, o seu salário diminuído face a Dezembro de 

2017, mesmo os abrangidos pelo descongelamento 

da progressão na carreira.  

 

Todos sabemos que o Governo decidiu que em 

2018 não haveria actualizações salariais para os 

funcionários públicos. Assim a generalidade dos 

trabalhadores públicos vai ver, a partir deste 

OS NÚMEROS FALAM POR SI 

EM 2018 AS REMUNERAÇÕES MENSAIS DOS  
TRABALHADORES DA AP VÃO BAIXAR  

casa, se reduz entre 28€ e 18€ (entre -2,4% e -

1,2% face a Dezembro de 2017) provando que o 

menor desconto do IRS inserido na Tabela de 

retenção na fonte (publicada a 2 de Janeiro) é 

manifestamente insuficiente, correspondente 

somente a uma descida entre 0,6 e 0,5 p.p. das 

respectivas taxas. Para estes 5 casos de 

vencimento, as taxas de retenção na fonte do 

IRS em 2018 são respectivamente de 16,9%; 

19,5%; 20,9%; 23,9% e 26,0% (17,5%; 20,0%; 

21,5%; 24,5% e 26,5%, designadamente, em 

2017) (ver também Gráfico taxa de IRS mensal 

p/2018).     

Com efeito, de acordo com a situação de 5 casos 

diferentes de progressão na carreira de técnicos 

superiores da AP, já a partir deste mês e até 

Agosto, o seu salário bruto vai diminuir entre 63€ e 

49€/mês (entre -3,5% e -2,4%). Isto porque, a 

progressão não será total (mas sim faseada através 

de 4 prestações ao longo de 2018 e 2019) e, por 

conseguinte, de Janeiro a agosto de 2018, a 

progressão de apenas 25%, não compensa a perda 

de 50% do duodécimo do subsídio de natal recebido 

ao longo de 2017. 

Mas, a descida não fica por aqui. Também o 

salário líquido, aquele que o trabalhador leva para 

Em euros Em % Em euros Em %

1 373 € 1 430 € 1 382 € 1 067 € 1 044 € -49 € -3,4% -23 € -2,2%

1 579 € 1 645 € 1 588 € 1 172 € 1 144 € -57 € -3,5% -28 € -2,4%

1 751 € 1 824 € 1 768 € 1 262 € 1 238 € -56 € -3,1% -24 € -1,9%

2 094 € 2 181 € 2 128 € 1 425 € 1 407 € -53 € -2,4% -18 € -1,2%

2 437 € 2 539 € 2 476 € 1 594 € 1 569 € -63 € -2,5% -24 € -1,5%

Dez 2017

Salário Bruto Mensal Jan a Ago 2018-Dez 2017* (Variação do Salário Mensal)

 Bruto Líquido 

Salário Líquido mensal**

Dez 2017* Jan a Ago 2018 Dez 2017 Jan a Ago 2018

 

O salário bruto mensal de Jan a Ago de 2018 inclui o descongelamento de 25% do Total da progressão da carreira.  

* Inclui o pagamento em duodécimos de metade do subsídio de natal. ** Salário Líquido = Salário Bruto – (IRS da Tabela 

de Retenção na fonte + Desconto p/CGA/SS + Desconto p/ADSE) + Subsídio de refeição p/20 dias. 

O salário bruto mensal de Jan a Ago de 2018 inclui o descongelamento de 25% do Total da progressão da 

carreira. * Inclui o pagamento em duodécimos de metade do subsídio de natal. ** Salário Líquido = Salário Bruto 

– (IRS da Tabela de Retenção na fonte + Desconto p/CGA/SS + Desconto p/ADSE) + Subsídio de refeição p/20 dias. 

Posição Remuneratória Níveis Remunerat. Vencimento bruto Posição Remuneratória Níveis Remunerat. Vencimento bruto

entre 2ª e 3ª entre 15º e 19º 1 373,12 € 3ª 19 1 407,45 € 34,33 €

entre 3ª e 4ª entre 19º e 23º 1 579,09 € 4ª 23 1 613,42 € 34,33 €

entre 4ª e 5ª entre 23º e 27º 1 750,73 € 5ª 27 1 819,38 € 68,65 €

entre 6ª e 7ª entre 31º e 35º 2 094,01 € 7ª 35 2 231,32 € 137,31 €

8ª 39º 2 437,29 € 9ª 42 2 591,76 € 154,47 €

Antes da progressão Após a progressão 

Técnico Superior
Diferença

Impacto do Descongelamento Total das Carreiras da AP para 5 casos de Técnico Superior da AP 
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acrescidas para alguns funcionários num período 

em que os preços bens essenciais estão a subir, 

tais como as rendas de habitação, tarifas dos 

transportes públicos, alguns produtos alimentares 

e comissões bancárias.  

Finalmente, apesar do início da progressão na 

carreira na AP em 2018, o salário líquido para os 5 

casos estudados de técnicos superiores permane-

ce muito abaixo do de 2010, representando uma 

diminuição entre 149€ e 78€/mês (variando entre 

uma quebra de 8,7% e 7,0%, respectivamente).  

Com excepção de alguns Assistentes Operacio-

nais, por força da subida do salário mínimo que 

passou de 557,00€ para 580,00€ a partir de 

2018, os restantes trabalhadores da AP, mesmo 

os que vão assistir ao início do descongelamento 

da carreira, verão os seus salários mensais 

baixarem em 2018 devido ao efeito do pagamento 

do subsídio de natal que deixa de ser pago em 

duodécimos. Para além disso, a descida pouco 

significativa do IRS levará a uma quebra do seu 

rendimento disponível, podendo criar dificuldades 

Em euros Em % Em euros Em %

1 373 € 1 382 € 1 122 € 1 044 € 9 € 0,6% -78 € -7,0%

1 579 € 1 588 € 1 238 € 1 144 € 9 € 0,5% -94 € -7,6%

1 751 € 1 768 € 1 346 € 1 238 € 17 € 1,0% -108 € -8,0%

2 094 € 2 128 € 1 530 € 1 407 € 34 € 1,6% -123 € -8,0%

2 437 € 2 476 € 1 718 € 1 569 € 39 € 1,6% -149 € -8,7%

Salário Bruto Mensal Salário Líquido mensal*

2010 Jan a Ago 2018 2010 Jan a Ago 2018  Bruto 

Jan a Ago 2018-2010 (Variação do Salário Mensal)

Líquido 

 

O salário bruto mensal de Jan a Ago de 2018 inclui o descongelamento de 25% do Total da progressão da 

carreira. * Salário Líquido = Salário Bruto – (IRS da Tabela de Retenção na fonte + Desconto p/CGA/SS + 

Desconto p/ADSE) + Subsídio de refeição p/20 dias. 

10% para 11%), também em 2011 e pela subida da 

taxa de desconto da ADSE (de 1,5% para 3,5%) 

em 2014. 

A descida do salário líquido é, ainda, consequência 

do brutal aumento do IRS (ver Gráfico) ocorrido 

em 2011; pelo aumento do desconto para a CGA (de 

13,0
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19,5
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16,9
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20,9

23,9

26,0
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16,0
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22,0

24,0

26,0
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1 382 € 1 588 € 1 768 € 2 128 € 2 476 €

2010 2018

Taxa de IRS mensal (Tabela de retenção na fonte)  

em 2010 e 2018 

Se tal não acontecer continuaremos a 

empobrecer. 

Os números falam por si. A actualização dos 

salários impõem-se. 
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aplicando o limiar mínimo de 40% na administração 

directa e indirecta do Estado e nas instituições de 

ensino superior públicas, e o limiar mínimo de 33,3% 

nas associações públicas». A secretária de Estado 

da Igualdade apenas adiantou que o Governo «está a 

trabalhar» e «não tinha uma previsão». 

(Fonte: Negócios,8-01) 

 

Alargamento da ADSE pode chegar 

a 118 mil novos beneficiários  

A estimativa de entrada de entrada de 

novos beneficiários é de 118 mil. Este alargamento 

refere-se a trabalhadores com contrato individual 

de trabalho e àqueles que já trabalharam na 

Administração Pública mas que estão fora do 

sistema. Já foram produzidas diversas versões do 

Diploma que regulará estas entradas mas ainda 

nenhum deles conseguiu reunir o consenso do 

Conselho Geral e de Supervisão. Estas alterações 

terão também em conta o alargamento deste 

subsistema a cônjuges dos actuais beneficiários e 

aos filhos até aos 30 anos «mas os membros do CGS 

querem ter acesso a informação mais detalhada 

sobre o impacto financeiro desta medida». 

(Fonte: Diário de Notícias, 10-11) 

 

Sistema eCall obrigatório nos 

carros novos a partir de Março  

O Regulamento 2015/758 aprovado no 

Parlamento europeu no ano de 2015 só agora vai 

entrar em vigor. A partir de 31 de Março todos os 

veículos terão de estar equipados com o sistema pan

-europeu de chamadas de emergência. O sistema 

engloba as chamadas de emergência e ainda a 

assistência geolocalizada, pelo que irá permitir o 

envio do socorro ou da assistência técnica, de 

imediato. O sistema será activado pelo condutor no 

botão SOS, que comunicará com a plataforma de 

assistência, onde o operador telefónico pedirá os 

dados ao condutor. O sistema será também acciona-

do automaticamente quando os airbags dispararem e 

Marcelo não aceita mais falhas do 

Estado  

O Presidente da República na tradicional 

mensagem de Ano Novo aproveitou para enviar aviso 

ao Governo «as tragédias e falhas nos incêndios e 

em Tancos não se podem voltar a repetir». Pediu 

que o Governo que passasse a olhar para os vários 

Portugais esquecidos que estão distantes daqueles 

que habitualmente decidem. Pediu ainda que 

«governe de olhos postos no interior» e deixou 

ainda um aviso «Temos de converter as tragédias  

que vivemos em razão mobilizadora de mudança, 

para que não subsistam como recordação de 

irrecuperável fracasso». 

(Fonte: Correio, 02-01) 

 

Islândia. Lei obriga empresas a pagar 

salários iguais a homens e mulheres  

Na Islândia há muito que a legislação 

refere trabalho igual, salário igual. O Parlamento 

decidiu que havia tempo de passar à prática e 

aprovou uma lei que impõe multas às empresas com 

25 ou mais trabalhadores, que não cumpram a 

paridade de salários. Torna-se assim o primeiro país 

a legalizar o pagamento de salário igual para homens 

ou mulheres, desde que desempenhem o mesmo 

trabalho. Esta lei entrou em vigor no dia 1 de 

Janeiro. 
(Fonte: i, 4-01) 

 

Governo volta a adiar quotas na 

Função Pública  

O Governo voltou a adiar a introdução de 

quotas para dirigentes superiores da administração 

directa e indirecta, bem como para as universida-

des. «Até 31 de Dezembro de 2017, o Governo 

apresenta uma proposta de lei sobre o regime de 

representação equilibrada entre mulheres e homens 

Visto na imprensa em  
Janeiro de 2018 
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se não houver resposta por parte dos ocupantes, o 

operador telefónico comunicará de imediato ao 112. 

(Fonte: i, 10-1) 

 

Declaração automática alargada a quem 

tem filhos  

A Declaração automática do IRS de 

2017, abrangerá também os contribuintes, com e 

sem filhos a cargo, que aufiram somente rendimen-

tos do trabalho dependente e de pensões. 

(Fonte: i, 11-01) 

 

Câmaras têm todo o poder na admissão 

de precários  

As regras para integração dos precários 

nas autarquias são mais flexíveis para as autarquias, 

pelo que não haverá qualquer portaria. «A lei deixa 

ao critério das câmaras a constituição, ou não, de 

uma comissão bipartida que analise os casos e prevê 

que os postos de trabalho sejam aprovados pela 

assembleia municipal a partir da proposta do órgão 

executivo. E, nestes casos, os concursos serão 

feitos precisamente para esses candidatos, sem 

concorrência». 

(Fonte: Público, 8-11) 

 

11 meses a receber menos pensão  

Os reformados da Segurança Social 

começaram dia 10 de Janeiro a receber a 

primeira pensão de 2018. Os da CGA começarão a 

receber no dia 19. Em comum têm o facto de ambos 

os casos irem receber menos mensalmente, devido 

ao pagamento do subsídio de Natal ter deixado de 

ser pago em duodécimos e apesar dos «aumentos 

anunciados pelo Governo (1,8% para pensões até 

857,8 euros e 1,3% para prestações até 2573,4 

euros)». 

(Fonte: Correio 11-01) 

 

Só um terço são trabalhadores por conta 

própria de livre vontade  

Segundo um estudo do Instituto Nacional 

de Estatística (INE), dos 806 mil a trabalhar por 

conta própria, só 27,5% criam emprego. No entanto, 

o pouco volume de negócio leva a que não consigam 

criar qualquer posto de trabalho para além do seu. 

«de entre os trabalhadores por conta própria sem 

pessoas ao serviço, 41,65 indicaram como razão 

principal para esta opção não haver trabalho 

suficiente» e só «16,8% referem ter grandes 

períodos sem trabalho e outros 16,8% justificaram 

a não criação de emprego com o facto de existirem 

clientes que ou não pagam ou pagam tarde.» 

(Fonte: Diário de Notícias, 16-01) 

 

Serviços de segurança e saúde e seguran-

ça e saúde serão obrigatórios  

Até 2019 todos os serviços da Administra-

ção Pública terão de implementar sistemas de saúde 

e segurança no Trabalho. Esta obrigatoriedade 

surge na sequência da transposição de uma directiva 

europeia, pelo que a Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas terá de ser alterada para contem-

plar esta imposição. Assim, as entidades emprega-

doras públicas passarão a ter, nesta matérias, as 

mesmas responsabilidades que qualquer outra do 

sector privado.  

(Fonte: Negócios 16-01) 

 

Sindicatos lamentam atraso e 

sublinham dúvidas nas progressões  

As estruturas sindicais da Adminis-

tração Pública mostraram preocupação com a 

possibilidade de não virem a ser pagos os 25% do 

montante da progressão, a partir deste mês, a 

todos os trabalhadores. A preocupação foi manifes-

tada após a reunião com a secretária de estado da 

Administração Pública que admitiu que nem todos os 

funcionários que «têm direito à progressão a vão 

receber já em Janeiro». A presidente do STE 

referiu no final da reunião que os organismos do 

Estado têm condições para cumprir a lei e pagar as 

progressões. 

(Fonte: negócios, 17-01) 

 

Função pública recebe menos nos 

salários  

Os funcionários públicos vão receber 

este mês menos salário mensal, devido à eliminação 

do pagamento do subsídio de natal em duodécimos. 

«Por esta via, a redução do vencimento oscilará entre 

1% e cerca de 3,5%, segundo as contas do CM». O 

certo é que em Janeiro de 2018 irão receber menos 

do que em Dezembro de 2017, apesar do descongela-
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mento das progressões, porque estas serão pagas de 

forma faseada, pelo que não chegará para compensar 

o duodécimo dos 50% do subsídio de Natal.  

(Fonte: Correio, 19-01) 

 

Função Pública ganha menos do que em 

2010 

Os trabalhadores da Administração 

pública receberão, este ano, até ao mês de Agosto 

vencimento inferior ao que auferiam no ano de 2010. 

Por exemplo: «um técnico superior com um ordenado 

bruto de 1751 euros, que em 2010 recebia 1346 

euros de salário líquido de impostos, vai auferir, de 

Janeiro a agosto, 1238 euros por mês», isto é, menos 

108 euros por mês. Segundo a presidente do STE 

«nos últimos 20 anos, só houve aumentos reais de 

salários em 2009». As progressões serão pagas: até 

Agosto 25%; em Setembro mais 25%, em Maio de 

2019 mais 25% e os restantes 25% em Dezembro. 
(Fonte: Correio, 20-01) 

 

Cada município deverá ter um lugar 

seguro para visitas parentais até 2021  

Os municípios têm quatro anos para 

garantir um lugar seguro para o regime de visitas 

parentais a crianças e jovens vítimas de violência 

doméstica ou de género. «Está tudo na Estratégia 

Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação, 

também chamada Portugal + Igual, destinada a 

iniciar um novo ciclo de planeamento 2018-2030». O 

documento foi aprovado no Conselho de Ministros e 

publicado no sítio do Governo e está em discussão 

pública até dia 15 de Fevereiro. 
(Fonte: Público, 19-01 

 

Lápide em igreja desvenda mistério sobre 

o cronista Fernão Lopes  

A Igreja matriz do Alandroal escondia um 

segredo agora desvendado: a sepultura do cronista 

Fernão Lopes, considerado o fundador da historio-

grafia portuguesa. Esta descoberta é da autoria de 

João Torcato, um investigador que trocou Lisboa pela 

Vila do Alandroal e que já se tinha questionado sobre 

a pouca informação acerca de Fernão Lopes. Este 

cronista dedicou vários capítulos à Vila do Alandroal 

na crónica de D- João I. sabe-se que Fernão Lopes 

foi Guarda-Mor da Torre do Tombo e cronista de D. 

João I, D. Fernando e D. Pedro. A inscrição tumular 

encontra-se do lado direito da entrada principal e só 

é visível quando a porta está fechada. A a porta ao 

abrir (encosta à direita) e protege a inscrição das 

pisadelas dos fiéis. Será mesmo a sepultura de 

Fernão Lopes? José d´Encarnação, catedrático diz 

ser uma pergunta legítima «mas os elementos 

informativos existentes levam a concluir que só pode 

ser o autor da Crónica de D. João I».  Poderá fazer-

se um levantamento da urna para investigar? Segun-

do João Torcato está fora de questão, porque a 

Igreja sofreu várias obras de remodelação ao longo 

dos tempos e a pedra tumular está partida, pelo que 

não há garantias de que exista algo por baixo. Essa 

possibilidade poderá, eventualmente, acontecer 

através do meio académico. 
(Fonte: Diário de Notícias, 26-01 

 

Portugal condenado dez vezes pelo 

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos  

O Tribunal Europeu dos Direitos Huma-

nos (TEDH) em 13 casos apresentados contra o 

Estado português, decidiu a favor dos queixosos em 

10. O TEDH chama à atenção da morosidade da 

justiça e à ausência de uma justa reparação das 

vítimas. Muitos destes casos «têm por base a 

actuação dos tribunais portugueses face a casos de 

negligência médica». Embora o relatório anual 

divulgado ontem, apresente uma diminuição do 

número de condenações do Estado português o 

Tribunal «aponta vários casos flagrantes de 

comportamento incorrecto da Justiça portuguesa». 
(Fonte: Público, 26-01 

 

Descentralização é a «grande priorida-

de nacional» garante Eduardo Cabrita  

No encerramento do Congresso da 

Associação Nacional de Freguesias (Anafre), que 

decorreu em Viseu, Eduardo Cabrita defendeu 

que a descentralização é uma prioridade nacional 

e este é o momento propício para o fazer, 

segundo o ministro, porque «Neste momento 

temos uma lei-quadro há quase um ano na assem-

bleia da República, estamos a fechar o debate em 

torno da revisão da lei das Finanças Locais e 

temos mais de duas dezenas de diplomas sectó-

rias». Eduarda Cabrita acrescentou ainda que em 

termos políticos também o tempo é favorável, 

porque o novo presidente do PSD, Rui Rio, é um 

político experiente nas questões autárquicas. 
(Fonte: Público, 29-01 



Página 7 

 
I N F O Q U A D R O S  

DIREITO A FÉRIAS NO ANO DA CONTRATAÇÃO 

(Artigo 127.º da LTFP) 
 

O JURISTA RESPONDE 

No ano da admissão o trabalhador tem direito a gozar 2 dias úteis de férias por cada mês de duração do 

contrato até ao limite máximo de 20 dias úteis, após seis meses completos de execução do contrato. 

Nos contratos com duração inferior a seis meses o trabalhador tem direito a gozar 2 dias úteis de férias 

por cada mês completo de duração do contrato, devendo ser gozadas no momento imediatamente anterior 

ao da cessação do contrato, salvo acordo das partes. 

 

DURAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS 

Artigo 126.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP)  

e Artigos 237.º e 238.º do Código do Trabalho (CT) 
 

 

O JURISTA RESPONDE 

O trabalhador tem direito: 

A 22 dias úteis (cf. n.º 1 do art.º 238.º do CT). 

Acresce um dia útil de férias por cada 10 anos de serviço efectivamente prestado. 

O direito a férias adquire-se com a celebração do contrato, vence-se em 01 de Janeiro de cada ano civil e 

reporta-se, em regra, ao trabalho prestado no ano anterior (art.º 237.º n.º 2 do CT). 
 

ANO DO GOZO DAS FÉRIAS 

(Artigo 240.º do CT) 
 
 

O JURISTA RESPONDE 

Em regra as férias devem ser gozadas no decurso do ano civil em que se vencem. O trabalhador pode 

gozar as férias até 30 de Abril do ano civil seguinte, em cumulação ou não com férias vencidas no início 

deste, por acordo com o empregador, ou sempre que o trabalhador as pretenda gozar com familiar 

residente no estrangeiro. Pode ainda ser cumulado o gozo de metade do período de férias vencido no ano 

anterior com o vencido no ano em causa, mediante acordo entre empregador e trabalhador.   
 

MARCAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS 

(Artigo 241.º do CT) 
 
 

O JURISTA RESPONDE 

O período de férias é marcado por acordo entre empregador e trabalhador, podendo ser gozado 

interpoladamente, desde que sejam gozados, no mínimo, 10 dias úteis consecutivos. 

O mapa de férias deve ser elaborado até 15 de Abril de cada ano e afixado nos locais de trabalho entre 

esta data e 31 de Outubro. 

Tem dúvidas sobre a sua 
situação laboral? 
 

  O jurista responde . . . 
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LEGISLAÇÃO - JANEIRO 2018 

Resolução da Assembleia da República n.º 22/2018 
- Diário da República n.º 21/2018, Série I de 2018-

01-30114602428 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo medidas para apoio às 
crianças e jovens com cancro e seus cuidadores 

Resolução da Assembleia da República n.º 23/2018 
- Diário da República n.º 21/2018, Série I de 2018-

01-30114602429 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a implementação de medidas 
de proteção e apoio aos menores portadores de 
doença oncológica e aos seus cuidadores 

Resolução da Assembleia da República n.º 24/2018 
- Diário da República n.º 21/2018, Série I de 2018-

01-30114602430 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que reforce as medidas de 
apoio às crianças e adolescentes com cancro e às 
suas famílias 

Resolução da Assembleia da República n.º 25/2018 
- Diário da República n.º 21/2018, Série I de 2018-

01-30114602431 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que tome medidas para 
garantir maior proteção aos menores com doença 
oncológica e respetivos familiares e cuidadores 

Resolução da Assembleia da República n.º 26/2018 
- Diário da República n.º 21/2018, Série I de 2018-

01-30114602432 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que adote medidas para 
reforçar o apoio às crianças e jovens com cancro 

Resolução da Assembleia da República n.º 28/2018 
- Diário da República n.º 22/2018, Série I de 2018-

01-31114610493 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Primeiro orçamento suplementar da Assembleia da 
República para 2018 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2018 - 
Diário da República n.º 4/2018, Série I de 2018-01-

05114457664 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Procede à revisão do Regulamento Nacional de 
Interoperabilidade Digital 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 3/2018 - 
Diário da República n.º 5/2018, Série I de 2018-01-

08114472722 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Autoriza a emissão de dívida pública, em execução do 
Orçamento do Estado para 2018 

Resolução da Assembleia da República n.º 1/2018 
- Diário da República n.º 1/2018, Série I de 2018-01-

02114426057 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a contagem de todo o tempo 
de serviço para efeitos de progressão na carreira 

Resolução da Assembleia da República n.º 5/2018 
- Diário da República n.º 10/2018, Série I de 2018-

01-15114521157 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que redefina as formas de 
participação das Forças Armadas nas missões de 
proteção civil e reforce os meios aéreos de combate 
aos incêndios 

Resolução da Assembleia da República n.º 8/2018 
- Diário da República n.º 10/2018, Série I de 2018-

01-15114521160 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo o pagamento do tempo de 
serviço extra às Equipas de Sapadores Florestais 

Resolução da Assembleia da República n.º 15/2018 
- Diário da República n.º 15/2018, Série I de 2018-

01-22114555188 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo medidas que promovam a 
prevenção da Doença dos Legionários, a qualidade do 
ar de edifícios climatizados e a isenção do pagamento 
de taxas moderadoras em casos de surtos de infeção 
por Legionella 

Resolução da Assembleia da República n.º 17/2018 
- Diário da República n.º 17/2018, Série I de 2018-

01-24114561721 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a promoção de uma 
avaliação das responsabilidades contratuais 
subjacentes à concessão em vigor entre o Estado e 
os Correios de Portugal (CTT) 

Resolução da Assembleia da República n.º 18/2018 
- Diário da República n.º 18/2018, Série I de 2018-

01-25114561762 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a realização de um estudo 
sobre as implicações da saída do Reino Unido da 
União Europeia para a economia portuguesa 

Resolução da Assembleia da República n.º 20/2018 
- Diário da República n.º 18/2018, Série I de 2018-

01-25114561764 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que crie um grupo de 
trabalho para prevenir e lidar com os casos da 
«Síndrome de Noé» mais conhecida por acumulação 
de animais 
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que integram a rede nacional de apoio às vítimas de 
violência doméstica 

Decreto Regulamentar n.º 3/2018 - Diário da 
República n.º 18/2018, Série I de 2018-01-

25114561767 

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 

Altera as orgânicas da Secretaria-Geral e da Direção-
Geral de Política Externa do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros 

Portaria n.º 2/2018 - Diário da República n.º 1/2018, 

Série I de 2018-01-02114426059 

PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS 

Quinta 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 3/2018 - Diário da República n.º 2/2018, 

Série I de 2018-01-03114440372 

FINANÇAS E AMBIENTE 

Atualiza os fatores de correção extraordinária das 
rendas para o ano de 2018 

Portaria n.º 4/2018 - Diário da República n.º 3/2018, 

Série I de 2018-01-04114457610 

FINANÇAS, EDUCAÇÃO E AMBIENTE 

Altera a Portaria n.º 277-A/2010, de 21 de maio, que 
cria o programa Porta 65 - Arrendamento por Jovens 

Portaria n.º 5/2018 - Diário da República n.º 4/2018, 

Série I de 2018-01-05114457665 

FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 

SEGURANÇA SOCIAL 

Portaria que estabelece as normas de execução 
do Decreto-Lei n.º 126-A/2017, de 6 de outubro, que 
institui a prestação social para a inclusão 

Portaria n.º 11/2018 - Diário da República n.º 

7/2018, Série I de 2018-01-10114494519 

FINANÇAS 

Estabelece o Sistema de Incentivos à Eficiência da 
Despesa Pública (SIEF) 

Portaria n.º 14/2018 - Diário da República n.º 

8/2018, Série I de 2018-01-11114509690 

FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 

SEGURANÇA SOCIAL 

Portaria que regula os modelos de participação 
relativa a acidentes de trabalho 

Portaria n.º 15-A/2018 - Diário da República n.º 
9/2018, 1º Suplemento, Série I de 2018-01-

12114513618 

AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMEN-

TO RURAL 

Estabelece as normas técnicas essenciais a 
considerar no âmbito da elaboração de projetos de 
arborização e de rearborização, do respetivo processo 
de análise e decisão, e da sua execução 

Portaria n.º 15-B/2018 - Diário da República n.º 
9/2018, 1º Suplemento, Série I de 2018-01-

Decreto-Lei n.º 1/2018 - Diário da República n.º 

5/2018, Série I de 2018-01-08114472723 

FINANÇAS 

Clarifica a natureza das obrigações assumidas pelo 
Estado no âmbito do processo de transferência da 
titularidade da Carris para o Município de Lisboa 

Decreto-Lei n.º 2/2018 - Diário da República n.º 

6/2018, Série I de 2018-01-09114484243 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Altera o regime contributivo dos trabalhadores 
independentes 

Decreto-Lei n.º 3/2018 - Diário da República n.º 

18/2018, Série I de 2018-01-25114561766 

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 

Altera a Lei Orgânica do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros 

Declaração de Retificação n.º 3/2018 - Diário da 
República n.º 20/2018, Série I de 2018-01-

29114582932 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - 

SECRETARIA-GERAL 

Retifica o Decreto-Lei n.º 151/2017, de 7 de dezem-
bro, do Planeamento e das Infraestruturas que altera 
o Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, 
transpondo a Diretiva 2016/1106/UE, publicado no 
Diário da República, 1.ª série, n.º 235, de 7 de 
dezembro de 2017 

Lei n.º 1/2018 - Diário da República n.º 20/2018, 

Série I de 2018-01-29114582930 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Permite a notificação eletrónica de advogados e 
defensores oficiosos, procedendo à trigésima 
alteração do Código de Processo Penal 

Lei n.º 2/2018 - Diário da República n.º 20/2018, 

Série I de 2018-01-29114582931 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Primeira alteração à Lei de Enquadramento Orçamen-
tal, aprovada em anexo à Lei n.º 151/2015, de 11 de 
setembro 

Decreto Regulamentar n.º 1/2018 - Diário da 
República n.º 7/2018, Série I de 2018-01-

10114494518 

FINANÇAS 

Fixa o universo dos sujeitos passivos de IRS 
abrangidos pela declaração automática de rendimen-
tos, em conformidade com o previsto no n.º 8 do artigo 
58.º-A do Código do IRS 

Decreto Regulamentar n.º 2/2018 - Diário da 
República n.º 17/2018, Série I de 2018-01-

24114561723 

ADJUNTO 

Regula as condições de organização e funcionamento 
das estruturas de atendimento, das respostas de 
acolhimento de emergência e das casas de abrigo 
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12114513619 

AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMEN-

TO RURAL 

Define as habilitações mínimas, exigidas para 
elaboração e subscrição de projetos no âmbito das 
ações de arborização e de rearborização, com recurso 
a espécies florestais, para efeitos da autorização e da 
comunicação prévia previstas nos artigos 4.º e 5.º 
do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho, alterado e 
republicado pela Lei n.º 77/2017, de 17 de agosto, 
bem como o seu registo 

Declaração de Retificação n.º 1/2018 - Diário da 
República n.º 11/2018, Série I de 2018-01-

16114528118 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - 

SECRETARIA-GERAL 

Retifica a Portaria n.º 2/2018, de 2 de janeiro, do 

Planeamento e das Infraestruturas sobre a quinta 

alteração ao Regulamento Específico do Domínio do 

Capital Humano, aprovado em anexo à Portaria n.º 60

-C/2015, de 2 de março, publicada no Diário da 

República, 1.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2018 

Portaria n.º 21/2018 - Diário da República n.º 

13/2018, Série I de 2018-01-18114545477 

FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 

SEGURANÇA SOCIAL 

Portaria que procede à atualização anual do valor do 
indexante dos apoios sociais (IAS) 

Portaria n.º 22/2018 - Diário da República n.º 

13/2018, Série I de 2018-01-18114545478 

FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 

SEGURANÇA SOCIAL 

Portaria que procede à atualização anual das pensões 
de acidentes de trabalho para o ano de 2018 

Portaria n.º 23/2018 - Diário da República n.º 

13/2018, Série I de 2018-01-18114545479 

FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 

SEGURANÇA SOCIAL 

Portaria que procede à atualização anual das pensões 

e de outras prestações sociais atribuídas pelo sistema 

de segurança social, das pensões do regime de 

proteção social convergente atribuídas pela CGA e 

das pensões por incapacidade permanente para o 

trabalho e por morte decorrentes de doença profissio-

nal, para o ano de 2018 

Portaria n.º 24/2018 - Diário da República n.º 

13/2018, Série I de 2018-01-18114545480 

FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 

SEGURANÇA SOCIAL 

Portaria que altera o Regulamento de Gestão do 
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança 
Social 

Portaria n.º 25/2018 - Diário da República n.º 

13/2018, Série I de 2018-01-18114545481 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Portaria que estabelece a idade normal de acesso à 
pensão de velhice em 2019 

Portaria n.º 26/2018 - Diário da República n.º 

14/2018, Série I de 2018-01-19114550499 

FINANÇAS 

Alteração à Portaria n.º 112/2012, de 27 de abril - 
Estrutura nuclear da Secretaria-Geral do Ministério 
das Finanças 

Portaria n.º 32/2018 - Diário da República n.º 

16/2018, Série I de 2018-01-23114561705 

ECONOMIA 

Define a tarifa de referência aplicável durante o 
corrente ano à eletricidade vendida na sua totalidade 
à rede elétrica de serviço público (RESP), oriunda de 
unidades de pequena produção (UPP) que utilizam 
fontes de energia renovável 

Portaria n.º 36/2018 - Diário da República n.º 

19/2018, Série I de 2018-01-26114585065 

SAÚDE 

Determina que as medidas de tratamento de doentes 
com ictiose beneficiam de um regime excecional de 
comparticipação 

Despacho n.º 88/2018 - Diário da República n.º 

2/2018, Série II de 2018-01-03 114446941 

Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete 
da Ministra da Presidência e da Modernização 

Administrativa 

Delegação na Senhora Secretária de Estado Adjunta 
e da Modernização Administrativa, Doutora Graça 
Maria da Fonseca Caetano Gonçalves, os poderes 
para a prática de atos de operacionalização do 
Orçamento Participativo Portugal 

Despacho n.º 1124/2018 - Diário da República n.º 

22/2018, Série II de 2018-01-31 114596532 

Presidência do Conselho de Ministros, Administra-
ção Interna, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
e Educação - Gabinetes da Ministra da Presidência 
e da Modernização Administrativa, dos Ministros 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da 
Educação e do Secretário de Estado das Autar-

quias Locais 

Criação de um grupo de trabalho com o objetivo de 
estudar e propor um plano para a instalação de uma 
rede integrada de serviços públicos de comunicações 
interligando escolas e juntas de freguesia 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 848/2017 - 
Diário da República n.º 15/2018, Série I de 2018-01-

22114555190 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória 
geral, das normas constantes dos n.os 1 e 2 do artigo 
59.º, dos n.os 1 e 2 do artigo 60.º, da primeira parte 
do artigo 61.º, dos n.os 1 e 2 do artigo 63.º e do n.º 1 
do artigo 64.º, todos do Regulamento Geral de Taxas, 
Preços e outras Receitas do Município de Lisboa, 
republicado pelo Aviso n.º 2926/2016, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 45, de 4 de março 
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https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114426059/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66646042/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66646042/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114545477/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114545477/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114545478/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114545478/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114545479/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114545479/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114545480/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114545480/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114545481/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114545481/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114550499/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114550499/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/553016/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114561705/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114561705/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114585065/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114585065/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114446941/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-01-03&date=2018-01-01&dreId=114446935
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114446941/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-01-03&date=2018-01-01&dreId=114446935
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114596532/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=114596530
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114596532/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=114596530
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114555190/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114555190/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114555190/details/maximized
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I N F O Q U A D R O S  

A seleção de dirigentes qualificados – lugares de direcção intermédia - na administração pública é 

absolutamente crucial, para assegurar um padrão de qualidade elevado, na oferta dos serviços prestados à 

sociedade civil. 

Se o método do procedimento concursal consignado na lei deveria ser a norma, o mais inacreditável é que em 

muitos casos a prática recorrente do recurso à figura arcaica e ardilosa da nomeação em regime de 

substituição - sem critério claro de escolha -, acaba por se impor como alternativa e subverter por completo 

o normativo legal.  

Não se trata de uma mera questiúncula administrativa ou jurídica, o procedimento em causa tem mesmo 

consequências nefastas, no desempenho dos organismos públicos.  

Por um lado impõe aos nomeados, uma precariedade efetiva, a subserviência mais absoluta e uma cultura de 

total aversão à tomada de decisões, uma vez que caso contrário o risco associado em caso de insucesso terá 

como consequência no limite, a perda do lugar de dirigente e a viagem de regresso à posição de técnico 

superior, mal paga e sem futuro. 

Existe ainda a agravante de continuarem a ser nomeadas chefias sem formação adequada para as áreas que 

tutelam e como tal desprovidas da capacidade de opinar tecnicamente sobre os dossiers, condicionando 

assim na prática a função, ao desempenho de um qualquer capataz. 

Os lugares de direcção na administração pública têm de ser na totalidade ocupados pelos melhores 

profissionais, escolhidos por concurso público aberto e transparente, com júri independente e de competên-

cia reconhecida.  

O amadorismo aqui como em toda a parte é incomportavelmente caro e ineficiente - como os recentes 

acontecimentos trágicos no país bem o demonstram - e indigno de uma administração pública obrigada a 

seguir as normas e padrões de qualidade europeus. 

Rui M. Alves 

(sócio devidamente identificado) 

DIRIGENTES PRECÁRIOS 

de 2016 - normas essas respeitantes à Taxa 
Municipal de Proteção Civil 

Decreto Legislativo Regional n.º 1/2018/A - Diário 
da República n.º 2/2018, Série I de 2018-01-

03114440373 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o 
ano 2018 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira n.º 2/2018/M - Diário da 
República n.º 3/2018, Série I de 2018-01-

04114457613 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Aprova o Orçamento da Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma da Madeira para o ano de 2018 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira n.º 3/2018/M - Diário da 
República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-

09114484245 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Aprova o Plano e Programa de Investimentos e 
Despesas de Desenvolvimento da Administração da 
Região Autónoma da Madeira para o ano de 2018 

Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M - Diário 
da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-

09114484244 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira 
para 2018 

Decreto Legislativo Regional n.º 3/2018/M - Diário 
da República n.º 9/2018, Série I de 2018-01-

12114513613 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 
21/2016/M, de 13 de maio, que cria o Instituto das 
Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM e 
extinguiu a Direção Regional de Florestas e Conser-
vação da Natureza e o Serviço do Parque Natural da 
Madeira 

A palavra aos associados 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114440373/details/maximized?serie=I&day=2018-01-03&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114440373/details/maximized?serie=I&day=2018-01-03&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114440373/details/maximized?serie=I&day=2018-01-03&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114457613/details/maximized?serie=I&day=2018-01-04&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114457613/details/maximized?serie=I&day=2018-01-04&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114457613/details/maximized?serie=I&day=2018-01-04&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114457613/details/maximized?serie=I&day=2018-01-04&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114484245/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114484245/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114484245/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114484245/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114484244/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114484244/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114484244/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114513613/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114513613/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114513613/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74443081/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74443081/details/normal?l=1
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ESCOLA DE FORMAÇÃO DE FUTEBOL ARTUR TAIRA - LISBOA 

(AMBOS OS SEXOS ENTRE OS 4 E OS 14 ANOS) 

CULTURA E LAZER  

SINDICATO DOS 

QUADROS TÉCNICOS DO 

ESTADO E ENTIDADES 

COM FINS PÚBLICOS 

 

SEDE 

R. Braamcamp, 88  

2º andar Dto. 

1269-111 LISBOA  

Tel.:  213 860 055  

Fax: 213 860 785 

Tlm.: 961364123/ 

961724106 

correio eletrónico: 

ste@ste.pt 

PORTO 

R. da Alegria, 248 

1º andar Esq.  

 4000-034  PORTO   

 Tel./Fax: 222 004 630  

Tlm.938648672  

correio eletrónico: 

porto@ste.pt 

COIMBRA  

Av. Fernão de Magalhães, 

676, 3º andar - Sala 1  

3000-174 COIMBRA  

Telef.: 239 838 176  

Fax: 239 825 186 

correio eletrónico: 

coimbra@ste.pt 

ÉVORA 

Alcárcova de Baixo, 54 

Sala B 

7000-841 Évora 

Tel.e Fax: 266 744 771  

Tlm.: 961724137 

correio eletrónico: 

evora@ste.pt 

ALGARVE 

Edifício Ninho de 

Empresas 

Piso 2, Gab. 13 

Estrada da Penha 

8000-489 FARO 

Tlm.: 925494067 

correio eletrónico: 

ste.algarve@gmail.com 

GUARDA 

R. Alm. Gago Coutinho,  

  10, 1º andar - Sala J 

6300-GUARDA 

correio eletrónico: 

ste.guarda@sapo.pt 

Tlm.: 961724137 

VISEU 

R. do Gonçalinho, 53  

Sala 6 

3500-137 VISEU 

correio eletrónico: 

ste.viseu@gmail.com 

Tlm.: 961879731 

AÇORES 

R. do Rego, 24 - 1º andar 

9700-161 ANGRA DO 

HEROISMO  

Tel.e Fax: 295 217 079 

correio eletrónico: 

steacores@post.com 

MADEIRA 

R. Câmara Pestana, 6  

1º andar - Sala D 

9050-017 FUNCHAL   

Tel. e Fax: 291 241 638 

 

Diretora 

Rosa Sousa 

 

Periodicidade: Mensal 

PROTOCOLOS 

Benefícios para os associados (filhos e netos): 

- Inscrição gratuita; 

- Uma criança inscrita: redução de 10% sobre o valor da mensalidade; 

- 2 crianças inscritas: redução de 15% sobre o valor da mensalidade; 

- 3 crianças inscritas: redução de 20% sobre o valor da mensalidade; 

- Uma semana de treinos totalmente gratuita e não vinculativa. 

 

Localização: 

Colégio Marista – Carcavelos Avenida dos Maristas, 175 – 2775-243 

PAREDE AIR FUT Maduro (INDOOR) Rua 25 de Abril, nº 10-2685-368 Prior Velho 
Telefone: 926049425 

Consulte em :http://www.ste.pt/descontos/ste_prtcl_effarturtaira.html 

 

SAÚDE NATURAL EM PORTUGAL - Séculos XIX a XXI 

http://www.bnportugal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1317%
3Amostra-saude-natural-em-portugal-seculos-xix-xxi-3-fev-28-abr-18&catid=169%

3A2018&Itemid=1328&lang=pt 

http://www.ste.pt/descontos/ste_prtcl_effarturtaira.html
http://www.bnportugal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1317%3Amostra-saude-natural-em-portugal-seculos-xix-xxi-3-fev-28-abr-18&catid=169%3A2018&Itemid=1328&lang=pt
http://www.bnportugal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1317%3Amostra-saude-natural-em-portugal-seculos-xix-xxi-3-fev-28-abr-18&catid=169%3A2018&Itemid=1328&lang=pt
http://www.bnportugal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1317%3Amostra-saude-natural-em-portugal-seculos-xix-xxi-3-fev-28-abr-18&catid=169%3A2018&Itemid=1328&lang=pt

