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Nesta ação foram abordados temas relacionados com o comportamento na organização; 

algumas valências de desenvolvimento sócio organizacional (motivação, resiliência, 

assertividade, gestão de conflitos, inteligência emocional); técnicas de motivação social e 

organizacional; as doenças organizacionais, (ansiedade, stress, burnout, depressão, etc.); 

gestão do stress organizacional, da resiliência, da pró-atividade e da assertividade; 

variáveis quantificáveis dos instrumentos de pilotagem de RH (taxas, mapas, etc.); Boas 

práticas organizacionais. 

As ações de formação do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins 

Públicos estão abertas aos sócios no ativo e aos sócios aposentados. 

A oferta Formativa do STE é orientada, especialmente, para as seguintes Áreas de Formação: 

• Desenvolvimento pessoal 

• Formação de formadores 

• Contabilidade e fiscalidade 

• Gestão e Administração 

• Direito 

• Informática na ótica do utilizador 

• Segurança e higiene no trabalho 
 

O STE continua, desta forma, a investir num conjunto de intervenções que considera 

fundamentais para o aperfeiçoamento e qualificação dos quadros e melhoria do 

desempenho dos Serviços.  
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Os Grupos Parlamentares do PS, do PCP e do BE votaram, favoravelmente, uma alteração ao 
art.º 19.º - Pagamento do subsídio de Natal - que permite, aos trabalhadores abrangidos por 

normas especiais ou excecionais, por instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e 
contratos de trabalho, receber, caso pretendam, o subsídio de Natal de uma vez só. 

Ou seja, veio dar apenas a alguns a possibilidade de rejeitarem o subsídio de Natal em 
duodécimos.    

Estranhamente exclui os trabalhadores públicos e os pensionistas e reformados quer do público 
quer do privado. 

Esta estranha alteração “cirúrgica” ao OE que trata portugueses de forma diferente, levanta-nos 
dúvidas que até ao momento não conseguimos esclarecer. 

1. A alteração efetuada permite a quem rejeite os duodécimos, receber um subsídio de 
valor igual ao da remuneração sem cortes? 

2. Quem está incluído?  

3. Os trabalhadores das Entidades Reguladoras, os da Assembleia da República e já agora 
os representantes do poder político também vão poder rejeitar os duodécimos? 

A alteração tem de ser explicada, até porque foi-nos garantido pelo Ministério das Finanças que 
a opção não teria impacto orçamental.  

A possibilidade de rejeição do pagamento do subsídio em duodécimos, pelos trabalhadores, 
pensionistas e reformados, foi uma das propostas do STE no caderno reivindicativo apresenta-
do ao Governo.  

Não podemos concordar com a solução encontrada. 

A história está mal contada, e exige explicações dos grupos parlamentares que votaram a 
medida. 

O STE já pediu audiência a todos os grupos parlamentares. 

  

SUBSÍDIO DE NATAL 
A ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO  

DO ESTADO PARA 2016 
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LEGISLAÇÃO - FEVEREIRO 2016 
Dia 1 
P n.º 12/2016 – alteração ao Regulamento de 
Avaliação do Mérito dos Militares do Exército 
(RAME) 
Dia 2 
RAR n.º 22/2016 – Estatuto da GNR 
Acórdão Tribunal Constitucional n.º 3/2016: 
declara a inconstitucionalidade das normas do 
art.º 80º da lei n.º 82-B/2014, que versa obre as 
subvenções mensais vitalícias atribuídas a ex-
titulares de cargos políticos 
Dia 3 
DRR n.º 6/2016/M – Aprova a orgânica da 
Direção Regional da Juventude e Desporto 
Dia 5 
Acórdão STA n.º 1/2016 (DR 1ª Série, n.º 
25/2016, de 5-02) – Uniformiza a jurisprudên-
cia nos seguintes termos: a mera possibilidade 
de uma determinada norma vir a ser considera-
da inconstitucional no processo principal, não é 
necessariamente de molde a fundar o preenchi-
mento do requisito do fumus boni júris, na sua 
formulação negativa, tal como consta da al. b) 
do n.º 1 do art.º 120.º do CPTA 
RAL da RAM n.º 6/2016/M – Apresenta à 
Assembleia da República a proposta de lei que 
reduz o horário de trabalho para as 35 horas 
semanais 
DRR n.º 7/2016/M – Aprova a orgânica da 
Direção Regional de Educação e altera a 
orgânica da Secretaria Regional da Educação 
Dia 8 
DLR n.º 6/2016/M – Cria o Instituto para a 
Qualificação, IP-RAM 
Dia 9 
RAR n.º 26/2016 – Racionalização dos 
contratos de associação com o ensino privado e 
cooperativo onde existe oferta pública 
Dia 11 
RAR n.º 28 e n.º 29/2016 – Recomenda ao 
Governo a identificação das consequências dos 
cortes orçamentais no SNS, e levantamento das 
necessidades e intervenção urgente em serviços 
do SNS com falhas graves ou em situação de 
potencial rutura 

Dia 15 
RAR n.º 30/2016 – Defende a regulamentação 
do direito de acompanhamento da mulher 
grávida durante todas as fases do trabalho de 
parto 
Dia 19 
Mapa oficial n.º 3/2016 da Comissão nacional 
de Eleições, contendo os resultados da eleição 
para O PR realizada a 24-01-2016 
Dia 22 
Acórdão STJ n.º 4/2016 (DR n.º 30/16, Série 1 
de 22-02): em julgamento de recurso interposto 
de decisão absolutória da 1.ª instância, se a 
Relação conclui pela condenação do arguido, 
deve proceder à determinação da espécie e 
medida da pena, nos termos das disposições 
conjugadas dos art.ºs 374.º/3, al. b), 368.º, 
369.º, 371.º, 379.º/1, alíneas a) e c) 1.º 
segmento, 424º/2 e 425/4, todos do CPP. 
Dia 23 
DRR n.º 8/2016/M – Aprova a orgânica da 
Direção Regional Planeamento, Recursos e 
Infraestruturas 
Dia 25 
Lei n.º 1/2016 – 25ª alteração do CPP, eliminando 
a possibilidade de aplicação do processo sumário 
a crimes puníveis com pena de prisão superior a 5 
anos 
P n.º 32/2016 – Aprova o novo modelo de 
impresso Anexo H (Benefícios fiscais e 
deduções) da Declaração Modelo 3 do IRS, e 
respetivas instruções de preenchimento 
Dia 26 
RAR n.º 37/206 – Recomenda ao Governo que 
retome a negociação do Acordo Coletivo de 
Empregador Público relativo aos trabalhadores do 
IRN, IP. 
DRR n.º 8-A/2016/M – 2.ª alteração ao DRR nº 1
-A/2016/M, de 20-01, que regula a atribuição de 
um subsídio social de mobilidade aos cidadãos 
beneficiários residentes na ilha da Madeira 
Dia 27 
Lei n.º 2/2016 – Elimina as discriminações no 
acesso à adoção, apadrinhamento civil e demais 
relações jurídico-familiares 
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A Câmara Municipal de Odivelas no passado 
dia 08 de Março, Dia Internacional da 
Mulher, atribuiu o Prémio Beatriz Ângelo a 
Eduarda Barros (a título póstumo), Fernanda 
Moroso e Maria Helena Rodrigues. Trata-se 
de um prémio municipal que anualmente dis-
tingue mulheres ou Instituições com ação de 
âmbito local ou nacional, que tenham desta-
que nos vários setores da sociedade e na pro-
moção da igualdade de género.  
No seu discurso, o Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, afirmou «[A] Dr.ª 

Maria Helena Rodrigues, a Dr.ª Fernanda 

Moroso e a Dr.ª Eduarda Barros constituem, 

sem dúvida, exemplos de extraordinárias 

mulheres que desenvolveram um papel pre-

ponderante e de excelência no desempenho 

das suas atividades profissionais, sociais e 

cívicas.» Acrescentou ainda que «[A] Dr.ª 

Maria Helena Rodrigues detém um trajeto 

profissional de relevância e de luta constan-

te pelos direitos dos trabalhadores, agora 

ainda de uma forma mais activa, com o car-

go de Presidente do Sindicato dos Quadros 

Técnicos do Estado e de Entidades com 

Fins Públicos (STE).» 

Enquanto sócios e dirigentes do STE, congratulamo-nos com a atribuição deste prémio, na medida 
em que, na pessoa da presidente, o prémio representa o espirito propositivo e dialogante do STE na 
defesa dos direitos dos trabalhadores, algo que é igualmente reconhecido pelos nossos interlocuto-
res nos diferentes palcos em que o STE desenvolve a sua ação.  
Que o caminho do STE assim continue! 
 

Paulo Bernardo e Sousa 

Prémio Beatriz 
Ângelo atribuído a 
Maria Helena  
Rodrigues,  
presidente do STE  

Presidente do STE, Presidente da CM Odivelas e Presidente 
da Assembleia Municipal de Odivelas 

Ao centro, as três distinguidas 
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P R O T O C O L O S  

ENFIS - GINÁSIO SCAPE HELTH & MEDICAL SPA 
ENFIS - Ginásio Scape Helth & 
Medical Spa - Santarém 
Os associados, trabalhadores e 
respetivos cônjuges beneficiam de 
- isenção do pagamento da jóia de 
inscrição; 
- desconto de 10% nas mensalidades 
Scape Premium e Scape Platina, 
Scape Spa e Scape Spa Platina.  
Para usufruir dos serviços, basta apresentar o cartão de associado ou uma declaração que ateste essa 
qualidade 

Contacto: Av. António Santos, 34-B – 2000-074 Santarém; Telf.24 

Serviço Médico Especial para Associa-
dos e respetivos familiares 
Contacte o STE para saber o que pode 
beneficiar ou aceda ao sítio de internet em 
http://www.ste.pt/descontos/
ste_prtcl_medicalone.html 

Os associados, trabalhadores, colaboradores e familiares directos poderão obter as seguintes descontos: 
- 30% nas Armações (excluindo aro para Sol) e Lentes Oftálmicas;  
- 20% nos Óculos de Sol; 
- 20% para Lentes de Contacto e Produtos relacionados; 
Nota: Excluem-se os objectos de campanhas promocionais. 

Contactos: 
Centro Comercial de Carcavelos, Loja 07,  
Rua Dr. Manuel de Arriaga, 72 
2775-602 Carcavelos  
 
Horário funcionamento:  
Das 09:00 às 19h00, de Segunda a Sexta, com intervalo para descanso das 13h00 às 14h00 
 
Sábados das 09h00 às 13h00.  
Encerra ao Domingo. 

CardosOptic - Sociedade Unipessoal, Lda. - Carcavelos 

MedicalOne - Saúde Infantil e Medicina Geral - Lisboa 
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ASSEMBLEIA GERAL DO STE 
29 DE MARÇO 

PARTICIPE! 
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A pobreza é uma armadilha 
mesmo para quem tem trabalho  
(jornal Público, 04-03) 

O relatório 2015 da Cáritas Europa relativo a 
Portugal centra-se “nas novas formas de 
pobreza – trabalho precário, salários baixos, 
desemprego de longa duração - e desmonta o 
discurso de que toda a gente vive melhor só 
porque o desemprego diminui”. Em declara-
ções ao jornal Público, o secretário-geral da 
Cáritas Europa é contundente na análise da 
situação social portuguesa refletida neste 
documento (que retrata também a situação de 
sete países europeus atingidos pela crise e pelas 
políticas de austeridade) e na análise da postura 
dos líderes políticos quando afirmam que se 
entrou num novo ciclo (!) e que “mais pessoas 
voltaram a trabalhar”. Pois. Em que condições? 
Ganhando muito menos do que há uns anos. E 
enfrentando os fantasmas do desemprego de 
longa duração e da idade 45+. Uma realidade 
que está a fragilizar um número crescente de 
famílias da classe média, a ponto de hoje ser 
“mais fácil cair na armadilha da pobreza”. A 
isto chamou a “precariedade da classe média”, 
fenómeno em temível crescendo. 
O secretário-geral constatou o acentuar da 
pobreza rural, fruto da concentração de 
investimento económico nas cidades, desertifi-
cação e abandono das zonas rurais, aumento de 
problemas graves entre jovens desempregados – 
alcoolismo, drogas, falta de perspetivas de vida 
e referiu-se a outro fenómeno, que atingiu 
sobretudo o período entre 2010 e 2013. A 
“pobreza dos trabalhadores que aumentou de 
9,7% para 10,5%; que mais de 42% das 
pessoas desempregadas não conseguiam, em 
2013, assegurar o pagamento imediato de bens 
necessários, ou ainda que o risco de pobreza 
subiu porque o número de casais desemprega-
dos aumentou exponencialmente, ao passar 
de 1530 para 12.065, em apenas três 
anos” (negritos nossos). 

Os pedidos de ajuda à Cáritas por milhares de 
famílias decorrem do rendimento nulo ou 
insuficiente para pagar água, gás, alimentação, 
eletricidade… As famílias atingidas por 
situações de desemprego e cortes salariais são 
de classe média e de classe baixa. 
O relatório refere-se ainda ao “aumento de 
impostos e de situações de pobreza no trabalho 
com baixas remunerações, de aumento de 
trabalho temporário e de trabalhadores que não 
estão cobertos pelas redes normais de Seguran-
ça Social” (…) Em Portugal os trabalhadores 
são mal pagos e os contratos temporários 
aumentam, sobretudo nas grandes empresas. 
(negrito nosso). 
Atenção ao que diz o secretário-geral da 
Cáritas, a propósito do novo ciclo de governa-
ção em Portugal: “Isto acontece independente-
mente do tipo de Governo (…) O importante é 
entender as políticas sociais como um investi-
mento e não como um encargo ou como uma 
despesa. 
 

Estado já gastou 8,3 milhões 
em médicos privados este ano  
(jornal i, 14-03) 

Os hospitais e os centros de saúde do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) estão a contratar 
serviços externos para compensarem a falta de 
médicos em muitas especialidades de medicina 
geral e familiar nas urgências hospitalares. O 
montante global pago este ano por esses 
serviços é bastante inferior ao de 2015, no 
entanto, como bem faz notar o jornal i, 
“convém referir que [estes valores] estão muito 
aquém da realidade em qualquer dos anos 
analisados, pois há muitos organismos que pura 
e simplesmente não publicam qualquer contrato 
no portal da Base de contratos públicos.” 
Não obstante a promessa do anterior ministro da 
Saúde – “um médico de família a cada 
português até ao final da legislatura”, prevê o 
atual titular da pasta que venham a integrar o 
SNS este ano cerca de 400 médicos, entre 

Visto na imprensa em fevereiro e março 
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jovens e aposentados. 
Esta é a realidade em números que o i apresenta 
na secção Radar-SAÚDE e que importa 
transcrever: 
“Um milhão de utentes inscritos sem médico de 
família e necessário admitir 616 clínicos. 
3,3 milhões gastos em 13 contratos pela 
Administração  Regional de Saúde (ARS)  de 
Lisboa e Vale do Tejo. Segue-se o Centro 
Hospitalar do Algarve e o Centro Hospitalar do 
Médio Tejo com 16 contratos no montante de 
1,3 milhões de euros. 
A empresa que mais recebeu foi a Kelly 

Services Healthcare Unipessoal, com um 
total de 2,7 milhões de euros em quatro 
contratos, todos eles com a ARS de Lisboa e 
Vale do Tejo. 
3,3 milhões de euros foi quanto já se gastou 
na contratação de médicos de clínica geral. A 
segunda área com mais gastos é a de médicos 
para as urgências, com um total de 1,8 
milhões. 
26 749 - número de médicos a trabalhar no 
Estado no final de 2015, de acordo com a 
síntese da Direção-Geral da Administração e 
do Emprego Público (DGAEP), número que 
representa um aumento de 1689 médicos em 
relação a dezembro de 2011. 
2619 é o valor da remuneração-base média 
mensal ilíquida dos médicos do SNS, de 
acordo com a mesma síntese.” 
Notícia que nos deve manter em alerta, 
sobretudo na atual conjuntura onde o SNS 
poderá estar ameaçado por outros interesses 
mais altos que se alevantam … 

IEFP tinha 290 dirigentes sem 
concurso 
(jornal i, 16-03) 
A auditoria da Inspeção-Geral 
de Finanças (IGF) ao Instituto 

do Emprego e Formação Profissional (IEFP) 
que consta do relatório parcial divulgado 
recentemente, refere-se, numa das principais 
conclusões, à existência de 290 dirigentes 
intermédios em regime de substituição, 
nomeados no final de 2012 “sem abertura dos 
correspondentes procedimentos concursais.” 
Anota, igualmente, “a existência de 114 

contas bancárias à ordem ativas, abertas junto 
da banca comercial, em inobservância do 
princípio da unidade de tesouraria do 
Estado”, e, ainda, o “não acatamento da 
recomendação relativa à reposição dos 
montantes pagos em excesso , formulada em 
auditoria anterior” (!), bem como “a inexis-
tência de adequada delegação de competên-
cias a dirigentes dos serviços centrais (...) e a 
deficiente identificação, nos processos de 
despesa, dos autores das autorizações, 
aprovações e conferências”. 
Algo que porventura não estará em concor-
dância com o Plano de Prevenção de Riscos 
de Gestão, “instrumento essencial para a 
minimização dos riscos de gestão e de 
práticas de corrupção ou infrações conexas”, 
acessível no sítio de internet do IEFP… 

 
Vistos Dourados 

16 de março 
 

Diário de Notícias: De Fernão 

Mendes Pinto ao 

"arrebanhador": vistos gold só daqui a um mês 
(em linha http://www.dn.pt/portugal/interior/
de-fernao-mendes-pinto-ao-arrebanhador-
vistos-gold-so-daqui-a-um-mes-
5078933.html)  
Correio da Manhã: Os vistos são só uma 

nesga de corrupção  
Jornal i : Procuradora pede mão pesada 

para esta corrupção do Estado 
Público: Procuradora fala em “problema 

endémico no aparelho do Estado   
Quatro foram os jornais que deram notícia 
sobre as críticas da procuradora do Departa-
mento Central de Investigação e Ação Penal, 
responsável pela investigação dos vistos 
dourados, durante o debate instrutório. 
Interessa-nos demais registá-las neste espaço 
porque se trata exatamente de corrupção do 
Estado, essa mesma que prejudica as 
instituições democráticas, atrasa o desenvol-
vimento econômico, desacredita a política e, 
em última análise, mina o Estado de Direito, 
com custo enorme para a sociedade. 
Neste processo estão em causa suspeitas da 

cont. na pág. 10 
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prática dos crimes de corrupção ativa e 
passiva, recebimento indevido de 
vantagem, prevaricação, peculato de 
uso, abuso de poder e tráfico de 
influência. 
O que constatou e revelou a procuradora? 
Transcrevemos na íntegra cinco excertos 
da sessão, publicados nestes jornais: 
- Que há um caos legal na concessão de 
autorizações de residência para investi-
mento e a existência de leis que são 
revogadas por despacho; 
- Que esta é apenas uma pequena parte da 
corrupção que hoje existe no Estado; 
- Que estamos perante um projeto 
corruptivo envolvendo, entre outros 
arguidos, um ex-ministro e altos 
dirigentes da administração pública, que 
criaram uma teia de cumplicidades 
criminosas que lhes permitia lucrar ao 
máximo usando prerrogativas dos cargos 
que ocupavam; 
- Que percebemos, com este processo, que 
não existe qualquer casta de puros, sendo 
esta prática um problema endémico no 
aparelho de Estado: 
- Que, recorrendo à História de Portugal 
para traçar a evolução do fenómeno [da 
corrupção] explica-se como as classes 
dirigentes trocaram o comércio de 
especiarias e armas de fogo da época dos 
Descobrimentos pelo mercadejar dos 
alicerces do aparelho de Estado ao mais 
alto nível.” 
Aplaudimos os argumentos da procurado-
ra em registo de metáforas que, recupe-
rando o nome original do processo dos 
vistos dourados ["Operação Labirinto"], 
lembra a figura mitológica do Minotauro 
no centro do labirinto, afirmando que é 
necessário dar uma "estocada" na criatura. 
Para bem da Democracia. 

SABIA QUE ... 

Alínea e) do artigo 134.º da LTFP e artigo 252.º do CT 
O trabalhador poderá faltar, justificando: 
� Até 15 dias por ano para prestar assistência inadiável e 

imprescindível a filho, a neto neto ou a membro do 
agregado familiar; 

� Até 15 dias por ano para prestar assistência inadiável e 
imprescindível, em caso de doença ou acidente, a 
cônjuge ou a pessoa que viva em união de facto ou 
economia comum com o trabalhador, parente ou afim 
na linha reta ascendente ou no 2.º grau da linha reta; 

Acrescem 15 dias por ano, no caso de prestação de 
assistência inadiável e imprescindível a pessoa com 
deficiência ou doença crónica, que seja cônjuge ou viva 
em união de facto com o trabalhador; 
No caso de assistência a parente ou afim na linha reta 
ascendente, não é exigível a pertença ao mesmo agregado 
familiar. 

FALTA POR ASSISTÊNCIA A MEMBRO 
DO AGREGADO FAMILIAR 

CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO 

cont. da pág. 9 

Visto na imprensa  
em fevereiro e março 

A cedência de interesse público é uma situação transitória 
que pode ser feita cessar, a todo o tempo, por iniciativa de 
qualquer das partes, caso em que o trabalhador regressa ao 
serviço de origem (cedente) reocupando o respectivo 
posto de trabalho no mapa de pessoal, conforme 
estipulado nos artigos 241.º a 244.º da  Lei n.º 35/2014, de 
20 de Junho - Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LGTFP). 
A cedência de interesse público pressupõe sempre que o 
serviço de origem (enquanto cedente) ceda um seu 
trabalhador para ir trabalhar na dependência de outra 
entidade (cessionário) não abrangida pela LTFP; por isso, 
é celebrado um acordo de cedência entre o cedente e o 
cessionário e que carece da aceitação do trabalhador. 
Resulta do teor do artigo 96º da LTFP que só é possível a 
dispensa do acordo do serviço de origem nas situações de 
mobilidade que ocorram no âmbito da administração 
directa e indirecta do Estado e não no âmbito da 
administração local. 
As normas legais contidas no OE2015 vigoram até à data 
da entrada em vigor do OE2016. 
O OE para 2016, aprovado na generalidade, não contém 
qualquer norma que limite ou condicione a transição (por 
mobilidade ou por procedimento concursal) de trabalhado-
res da administração autárquica para a administração 
central. A mobilidade desses trabalhadores carece, 
sempre, do acordo da Câmara Municipal ou da Junta de 
Freguesia respectiva. 
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exceção da ARSLVT. Estão por resolver 
os procedimentos concursais também de 
2009, nas Administrações Regionais de 
Saúde do Norte e Centro, no Ramo de 
Psicologia Clínica e no Centro, do Ramo 
de Nutrição. 
De referir também que, contra toda a 
lógica, existem trabalhadores no 
exercício de funções de TSS, provenien-
tes do extinto Instituto das Drogas e da 
Toxicodependência, com estágio da 
carreira efetuado no início da década de 
2000 e que aguardam desde essa altura, 
pela possibilidade de ingresso na 
respetiva carreira.  
Seria desejável que se abrissem vagas 
nos vários ramos através da realização 
de estágios de formação de Especialis-
tas, que permitissem o acesso à carreira 
dos TSS, reduzindo a sistemática 
necessidade de se abrir processos de 
equiparação, que apesar de ser uma das 
formas legais para atribuição do título, 
na realidade, impede os profissionais de 
fazerem o estágio previsto na lei e que 
ao mesmo deveriam ter direito. 

O concurso para os Técnicos Superiores de 
Saúde (TSS) - Ramo Psicologia Clínica - 
iniciado em 2009, nos cuidados de saúde 
primários na Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
(ARSLVT), teve o seu desfecho a 18 de 
fevereiro de 2016.  
Congratulamo-nos com o facto. Foram 
sete longos anos para se dar por findo 
um procedimento concursal na carreira 
dos TSS! O concurso para o ramo da 
Nutrição, aberto na mesma altura, 
terminou no final do ano de 2015.  
Se tivermos em conta que para os 
membros dos júris as tarefas relaciona-
das com os procedimentos concursais 
são prioritárias, é de todo incompreensí-
vel este arrastar no tempo por 2.554 
dias. Enquanto isto, os concursos da 
carreira médica resolvem-se em 90 dias. 
Deveras difícil de compreender. 
Acresce ainda que, esta situação na 
ARSLVT, não acontece apenas nos 
cuidados de saúde primários, uma vez 
que no Centro Hospitalar Psiquiátrico de 
Lisboa, o procedimento concursal, do 
mesmo ano, continua a aguardar o seu 
desfecho. 
E, infelizmente, esta prática não é uma 

O DESFECHO DO CONCURSO:  

SETE ANOS DE ESPERA 

Por  Tiago CaldeiraTiago CaldeiraTiago CaldeiraTiago Caldeira    
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SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS DO ESTADO E ENTIDADES COM FINS PÚBLICOS 

 

SEDESEDESEDESEDE    
R. Braamcamp, 88 - 2º andar Dto. 

1269-111 LISBOA  
Telef.:  213 860 055  
Fax: 213 860 785 

Tlm.: 96 136 41 23/96 172 41 06 
correio eletrónico: ste@ste.pt 

PORTOPORTOPORTOPORTO    
R. da Alegria, 248 - 1º andar Esq.  

 4000-034  PORTO   
 Telef.e Fax: 222 004 630  

Tlm.93 864 86 72  
correio eletrónico: porto@ste.pt 

COIMBRA COIMBRA COIMBRA 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 
ÉVORAÉVORAÉVORAÉVORA    

Alcárcova de Baixo, 54 - Sala B 
7000-841 Évora 

Telef.e Fax: 266 744 771  
Tlm.: 96 172 41 37 

correio eletrónico: evora@ste.pt 
ALGARVEALGARVEALGARVEALGARVE    

Edifício Ninho de Empresas 
Piso 2, Gab. 13-Estrada da Penha 

8000-489 FARO 
Tlm.: 92 549 40 67 

c. eletrónico: ste.algarve@gmail.com 
GUARDAGUARDAGUARDAGUARDA    

R. Almirante Gago Coutinho, 10 
1º andar - Sala J 
6300-GUARDA 

c. eletrónico: ste.guarda@sapo.pt 
Tlm.: 96 172 41 37 

VISEUVISEUVISEUVISEU    
R. do Gonçalinho, 53 - Sala 6 

3500-137 VISEU 
c. eletrónico: ste.viseu@gmail.com 

Tlm.: 96 187 97 31 
AÇORESAÇORESAÇORESAÇORES    

R. do Rego, 24 - 1º andar 
9700-161 ANGRA DO HEROISMO  

Telef.e Fax: 295 217 079 
c. eletrónico: steacores@post.com 

MADEIRAMADEIRAMADEIRAMADEIRA    
R. Câmara Pestana, 6  

1º andar - Sala D 
9050-017 FUNCHAL   

Telef. e Fax: 291 241 638 
 

Diretora 
Maria Beatriz Almeida 

 

Periodicidade: Mensal 

SINDICATO DOS QUADROS SINDICATO DOS QUADROS SINDICATO DOS QUADROS SINDICATO DOS QUADROS 

TÉCNICOS DO ESTADO E TÉCNICOS DO ESTADO E TÉCNICOS DO ESTADO E TÉCNICOS DO ESTADO E 

ENTIDADES COM FINS PÚBLICOSENTIDADES COM FINS PÚBLICOSENTIDADES COM FINS PÚBLICOSENTIDADES COM FINS PÚBLICOS    

Em consequência das obras de requalificação do Piso 3, o Museu Nacional de Arte Antiga 
– MNAA informa que as salas de Pintura e Escultura Portuguesas, Mobiliário Português, 
Ourivesaria e Joalharia, Cerâmica e Arte da Expansão estarão encerrados a partir de 15 
de março, reabrindo ao público no dia 5 de abril 
O Museu manterá abertos, no Piso 1, a Galeria de Pintura Europeia e as salas de 
Artes Decorativas Francesas, assim como todas as exposições temporárias patentes 
A célebre pintura “Painéis de São Vicente”, de Nuno Gonçalves, poderá ser vista na Sala 
55, do Piso 1. De igual modo, se manterá em exposição a pintura “A Adoração dos 
Magos”, de Domingos Sequeira, no âmbito da campanha de subscrição pública que o 
MNAA promove para a sua aquisição. Também a loja e o restaurante irão permanecer 
abertos 
Durante este período, a entrada no MNAA  será gratuita, exceto na exposição 
“Coleção Masaveu. Grandes Mestres da Pintura Espanhola: Greco, Zurbarán, Goya, 
Sorolla”.  
Entrada: Rua das Janelas Verdes 
Fonte: http://www.museudearteantiga.pt/aviso/ 
Endereço: R. das Janelas Verdes, 1249-017 Lisboa  
Telefone: 21 391 28 00 
 

Horário:  

S T E  -  P A S S E I O S  

MUSEU NACIONAL DE 
ARTE ANTIGA 
ENTRADAS GRATUITAS ATÉ 5 DE ABRIL 

Nós vamos���� 

terça-feira 10:00–18:00 

quarta-feira 10:00–18:00 

quinta-feira 10:00–18:00 

sexta-feira 
(Sexta-feira Santa) 

10:00–18:00 
O horário de funcionamento pode ser diferente 

sábado 
(Sábado de Aleluia) 

10:00–18:00 
O horário de funcionamento pode ser diferente 

domingo 
(Páscoa) 

10:00–18:00 
O horário de funcionamento pode ser diferente 

segunda-feira 
(Segunda-feira de Páscoa) 

Encerrado 
O horário de funcionamento pode ser diferente 

Contacte o MNAA para obter informação sobre o horário! 


