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PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E
RESILIÊNCIA (PRR) E O PAPEL DO BANCO
EUROPEU DE INVESTIMENTO (BEI)
AFINAL, O QUE QUER O GOVERNO PORTUGUÊS?
Muito se tem falado e escrito sobre o PRR.

portuguesa, nomeadamente, através do BEI

Há pouco mais de um mês ficámos a saber

tem efeitos positivos no desenvolvimento

do interesse do BEI em participar na

futuro do país, desde que cheguem às

aplicação dos seus fundos, tendo criado

empresas

dois

foram brutalmente atingidas por esta crise

mecanismos

que

os

países

devem

subscrever se pretenderem o seu apoio.

vice-presidente,

necessitem

e

que

de COVID-19.

Mourinho

Parece-nos que, para além das 3 linhas

Félix, ex-secretário de estado Adjunto e

específicas de financiamento de projetos

das

(1)

Finanças,

do

Ricardo

deles

sem precedentes, provocada pela pandemia

Este envolvimento do BEI foi revelado pelo
seu

que

atual

Governo,

em

em

instrumentos

de

capital,

que

entrevista ao jornal negócios, no passado

resultam do reforço da parceria entre o

dia 9 de agosto, mas cujos contornos nos

BEI e o Banco Português de Fomento (BPF)

deixam dúvidas e nos merecem comentá-

está a ser criado um Fundo de Capitali-

rios, que agora vamos partilhar convosco.

zação e Resiliência (FCR), sobre um pacote

Revelou que no processo gizado age ainda o
novo Banco Português de Fomento (BPF) e
um conjunto de gestores de fundos que
venham a ser escolhidos.

sua boa aplicação impõe-se e a todos
no

seu

capital e quase capital, decorrente das
conversações entre o Governo e o BPF, com
vista à capitalização das empresas. E, é
aqui, que entra a criação pelo BEI de um

O PRR vincula o país. A transparência na
convoca

de financiamento destinado a produtos de

acompanhamento

e

escrutínio.

Fundo de fundos.
E então, começam a surgir algumas dúvidas
acerca

deste

novo

mecanismo

de

financiamento. O BEI escolhe um conjunto
de gestores de fundos no mercado que
têm um registo de bom na sua capacidade

PARTE I

de gestão (entidades que devem pertencer

1. Em princípio, a disponibilidade de mais

ao sector financeiro e não à atividade

meios

empresarial
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de

financiamento

à

economia

propriamente

dita),

define
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montantes e entra com capital em cada um

financiamento sob a forma de empréstimos

desses fundos (20%, por exemplo).

(2,7 mil milhões de euros), até pelo elevado

Estamos

assim

triangulação

de

em

presença

financiamento,

participam o BEI; gestoras
(entidades

de

privadas

de

uma
onde

fundos

interessadas

em

peso da dívida pública no PIB; pretendendo
utilizar sobretudo as subvenções a fundo
perdido (13,9 mil milhões de euros até
2026).

investir em empresas), que não sabemos se

Mourinho Félix

são nacionais ou estrangeiras e o BPF. As

europeus

empresas, por sua vez, serão participadas

entregar

por esses fundos. As gestoras de fundos

definição de um montante e objetivos

fazem “due diligence” e escolhem as PME

para a gestão desses fundos.

viáveis e constituem uma peça-chave, sendo
os verdadeiros protagonistas e intermediários neste esquema de financiamento.
Ademais, como as gestoras de fundos
vão, também, querer lucros baseados

salienta que

(incluindo
ao

BEI

os

Portugal)

um

mandato

países
podem
com

a

Qual é a posição do Governo português
nesta matéria?
Vai

entregar

parte

da

gestão

dos

fundos do PRR ao BEI?

nos resultados das empresas participa-

A outra modalidade de intervenção do BEI

das, espera-se e é desejável que haja

resulta do financiamento, misturando-se os

um controlo apertado sobre estas, por

fundos do PRR (a fundo perdido) com

parte das entidades que regulam este

financiamento do BEI (empréstimos) por

sector, sob pena de se estar a criar

forma

“monstros financeiros” como já se viu por

financiamento da economia. Aqui, nova-

ocasião da crise financeira de há uma

mente nos questionamos: qual é a posição

década.

do Governo português?

2. Na parte final da entrevista de Ricardo

Será que

Mourinho Félix revela que existe interesse

mecanismos de intervenção do BEI, sem

do Governo em aceder a mecanismos do

qualquer consulta pública no seio dos

BEI para aplicar os fundos do PRR (Plano

países?

a

aumentar

estão

a

a

ser

capacidade

criados

de

novos

de recuperação e Resiliência). É caso para
perguntar: em que modalidade?
Ficou-se, ainda, a saber que o BEI pode
ajudar os estados membros na gestão dos
novos fundos europeus e no aumento da
capacidade de financiamento.
Ora, é do conhecimento geral que Portugal
foi um dos países europeus que menos
apresentou
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interesse

em

recorrer

a

Notas de Rodapé:
(1)Fundo Portugal Blue (financiamento à
economia azul);

Fundo Portugal

Growth

(financiamento às empresas em crescimento); Fundo Portugal Tech (financiamento a
empresas de transição tecnológica)

INFOQUADROS

Visto na imprensa
em agosto
técnicos superiores.
In ECO - Economia Online | 02/08/2021

Função pública envelhecida
Portugal é o quarto país com a função pública mais
envelhecida entre os 37 membros da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

Governo estuda aumentos na Função
Pública. "Melhorias serão alargadas a técnicos

In CM TV - CM Jornal - 20h | 01/08/2021

superiores já contratados"
Ministra da Modernização do Estado e da
Administração Pública adianta que as propostas
de alterações à tabela salarial da Administração

Função Pública está envelhecida

Pública vão ser estudadas para o próximo
Orçamento do Estado.

In Correio da Manhã | 01/08/2021

In Observador Online | 03-08-2021

50 funcionário públicos querem ir
trabalhar para o interior
O programa para levar os funcionários públicos a
trabalhar no interior arrancou no mês passado e
até agora 50 funcionários já manifestaram o
interesse em mudar de vida, revelou Alexandra
Leitão.

Função

Pública.

Governo

estuda

aumentar tabela salarial, mas 475 técnicos
superiores que entram agora não recebem já
Em entrevista à Rádio Observador, a ministra da
Modernização do Estado e da Administração
Pública, Alexandra Leitão, adianta a medida que o
Governo quer pôr em prática. O Governo está a

In ECO - Economia Online | 02/08/2021

estudar aumentar a tabela salarial dos técnicos
superiores com mestrado ou doutoramento que
entrem na administração pública

Governo

prepara

nova

vaga

de

In Observador Online | 03-08-2021

contratações na Função Pública
Uma semana depois de Marcelo ter dito que a
Função Pública estava "desfalcada", Governo
revela ao ECO os planos para contratar mais
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Cartão de Cidadão: Identifique-
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se através do telemóvel

Social, o que deverá implicar uma subida do valor

Há uma "app" do Estado Português onde pode
guardar o cartão de cidadão ou a carta de

da pensão e, por isso, o pagamento de retroativos
In ECO - Economia Online | 05-08-2021

condução. É daquelas pessoas que não saem de
casa sem o telemóvel, mas nem sempre têm a
mesma preocupação com a carteira? Afinal, o
smartphone serve para muito: aceder à internet,
fotografar, fazer pagamentos ou, até, telefonar

Centrais sindicais avisam que
"o pior pode estar para vir"

In Correio da Manhã Online | 03-08-2021

In Correio da Manhã | 05/08/2021

Sindicatos desafiam "medidas
isoladas" para aumentar salários

ADSE já soma 84,5 milhões em
regularizações a exigir a privados

Em público | 03/08/2021

Valor ainda está a ser conferido e deve ser
regularizado após setembro, quando entrarem em
vigor novas tabelas.
In Dinheiro Vivo Online | 06/08/2021

Sistema

de

avaliação

da

Função Pública em stand by
António Pedro Santos / Lusa Alexandra Leitão,
Bazuca

ministra da Modernização do Estado e da
Administração Pública As negociações em torno
da revisão do sistema de avaliação de desempenho dos funcionários públicos estão paradas

já

tem

"buraco"

de

1.600 milhões de euros
As candidaturas ao PRR para a habitação de
famílias

com

carências

previstos.

já

ultrapassam

Executivo

vai

ter

os

In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online | 05-08

montantes

de

-2021

encontrar "outras fontes de financiamento", diz
Carlos Carreiras. As candidaturas ao Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR) para a área da
habitação já ultrapassam o montante previsto,
Pensões

iniciadas

em

2021

recalculadas com retroativos

existindo um "buraco" de 1
In ECO - Economia Online | 16-08-2021

O Governo publicou a portaria que atualiza os
salários que contam para o cálculo das pensões.
Deverá ser um pequeno acerto que será pago com
retroativos a quem se tornou pensionista este
ano. Quem se tornou pensionista este ano vai ver
os rendimentos que servem de cálculo para a sua
pensão serem ajustados face à evolução da
inflação e das contribuições para a Segurança
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PRR:

pedidos

de

apoio

à

habitação já ultrapassam total previsto até
2026
Secretária de Estado da Habitação Marina
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Gonçalves admitiu, em declarações por escrito ao

segurança" a despesa envolvida em novos atos. A

Correio da Manhã, que apenas haverá dinheiro

ADSE considera "prematuro" divulgar o impacto

para financiar a 100% 26 mil famílias no período

das tabelas de preços do regime convencionado

previsto. Admite prolongar o programa com

que anunciou que entram em vigor a 1 de

fontes de financiamento adicionais

setembro

In Negócios Online | 16-08-2021

In Negócios Online | 20-08-2021

Ministério das Finanças divulga

Municípios enchem-se de funcioná-

hoje a síntese de execução orçamental até

rios nos quadros em ano de eleições
Mais de 84% dos novos empregos criados no

julho

setor das autarquias foram por vínculo sem

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga

termo. A nível nacional, foram menos de metade,

hoje a síntese de execução orçamental até julho,

apenas 36%. O emprego público total, de junho de

depois de ter registado um défice de 7.060

2020 a igual mês deste ano, aumentou a um ritmo

milhões de euros no primeiro semestre impactado

significativo, mas foi pautado por um aumento da

pela terceira vaga da pandemia

precariedade, ou seja, quase 60% do novo

In Executive Digest Online | 25-08-2021

emprego criado foi através de contratos a prazo
In Jornal de Notícias Online | 18-08-2021

Marcelo

de vida em Portugal era de 67, 1 anos. Em 2019, a
mesma atinge os 81 anos. Vivemos mais. Esta é
alterações

mais

significativas

que

perdoava

Economia Local

Vivemos mais tempo. Em 1970 a esperança média

das

lei

Câmaras que não cumpriram regras do Apoio à

Os desafios da longevidade

uma

veta

que

ocorreram na sociedade portuguesa nos últimos
50 anos No que diz respeito à qualidade de vida,
os séniores portugueses vivem sem incapacidade
física até aos 72 anos, no caso das mulheres e até

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, devolveu, esta terça-feira, o decreto
aprovado em Assembleia da República que altera
as regras do Programa de Apoio à Economia Local
(PAEL) e pediu para se pronunciar depois das
eleições autárquicas
In Jornal de Notícias Online | 25-08-2021

aos 73, no caso dos homens
In Diário do Sul | 18-08-2021
Segurança Social com défice de
445,7 milhões de euros até Julho
ADSE

diz

ser

"prematuro"

revelar impacto das tabelas
Questionada sobre o impacto das novas tabelas
para a ADSE, os prestadores e os beneficiários, a
ADSE responde que não é possível antecipar "com
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A Segurança Social registou um saldo negativo de
445,7 milhões de euros até julho, inferior em 2,7
milhões ao valor registado no mesmo período do
ano passado, depois de um excedente de 299,1
milhões de euros em junho
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In Diário de Notícias da Madeira Online | 26-082021

Executivo deve uma explicação ao país
In Notícias ao Minuto Online | 30/08/2021

Autorizados

três

milhões

de

euros até 2025 para veículos eléctricos na
Administração Pública
Os 3,090 milhões de euros, segundo o despacho
publicado em Diário da República, não podem
ultrapassar, em cada ano económico, os seguintes
montantes: 150 mil euros este ano e 735 mil
euros em cada um dos anos seguintes, até 2025

País há dois anos sem decreto-lei de
Execução

Orçamental.

Marques

Mendes

defende que "o governo deve uma explicação
imediata ao país"
Ministério das Finanças disse em junho que
estava a concluir o diploma, mas segundo Luís
Marques Mendes, ainda não foi publicado o
documento que reúne as normas de execução do

In Diário dos Açores | 27-08-2021

Orçamento do Estado Há dois anos que não existe
decreto-lei

de

Execução

Orçamental,

o

documento que reúne as normas de execução do
Orçamento do Estado
Governo aprova Estratégia para a

In Expresso Online | 29/08/2021

Transformação Digital na Administração Pública
Foi aprovada pelo Conselho de Ministros a
Estratégia para a Transformação Digital da
Administração
medidas

Pública

2021-2026,

para um melhor

que

visa

funcionamento da

Administração Pública. O Conselho de Ministros
aprovou

esta

quinta-feira,

através

de

uma

E-mails, SMS, telefonemas A que
horas posso desligar?
Parceiros sociais entendem que o direito dos

resolução, a Estratégia para a Transformação

trabalhadores

a

ignorar

comunicações

das

Digital da Administração Pública 2021-2026 que

empresas fora do seu horário já está previsto no

visa contribuir para um funcionamento mais

Código do Trabalho, mas a maioria dos partidos

eficiente, inteligente e transparente dos serviços

quer clarificá-lo por causa do teletrabalho. Pense

da Administração Pública

na última vez em que um/a superior hierárquico/a
lhe enviou um e-mail fora de horas com um

In Observador Online | 27-08-2021

assunto de trabalho que requeria a sua atenção
imediata
In Expresso Online | 29/08/2021

Decreto

de

execução

orçamental:

Governo está a "furtar informação"
Ataque à Administração Pública

Marques Mendes critica a falta do Decreto-Lei
de Execução Orçamental e diz que se trata de
uma situação "inédita, irregular e ilegal em
termos
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orçamentais",

justificando

que

o

A utilização da manipulação e da mentira para
atacar

a

Administração

trabalhadores.

Pública

e

os

seus
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LEGISLAÇÃO - SETEMBRO 2021
Lei n.º 57/2021169602019

246/2021169709473

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Alarga a proteção das vítimas de violência
doméstica, alterando a Lei n.º 112/2009, de 16
de setembro, o Código Penal e o Código de
Processo Penal

Apreciação da aplicação do estado de emergência que vigorou entre 9 de novembro de 2020 e
30 de abril de 2021, declarado pelo Decreto do
Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de
novembro, e sucessivamente renovado até 30 de
abril de 2021

Lei n.º 58/2021169780049
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Introduz alterações nas obrigações declarativas
quanto à pertença ou desempenho de funções
em entidades de natureza associativa, alterando
a Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, e o Estatuto
dos Deputados
Lei n.º 61/2021169832468
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Simplifica procedimentos de emissão, entrega e
utilização do cartão de cidadão e concretiza o
direito ao cartão de cidadão para pessoas em
situação de sem-abrigo, alterando a Lei n.º
7/2007, de 5 de fevereiro, e o Decreto-Lei n.º
135/99, de 22 de abril
Lei n.º 67/2021170175410
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Alteração à Lei-Quadro das Fundações

Decreto-Lei n.º 70-A/2021169269295
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece as regras de garantia de fornecimento
de serviços essenciais
Decreto-Lei n.º 70-B/2021169269296
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece medidas de proteção para os clientes
bancários abrangidos pelas medidas excecionais
e temporárias de proteção de créditos e altera o
regime relativo à prevenção e regularização das
situações de incumprimento de contratos de
crédito
Resolução da Assembleia da República n.º
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Resolução da Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores n.º 50/2021/
A169832474
REGIÃO
AUTÓNOMA DOS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

AÇORES

-

1.º Orçamento Suplementar da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores para
o ano de 2021
Portaria n.º 169/2021169132316
FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E
SEGURANÇA SOCIAL
Determina os coeficientes de revalorização das
remunerações anuais
Declaração de
A170175416

Retificação

REGIÃO
AUTÓNOMA DOS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

n.º

12/2021/

AÇORES

-

Retifica e procede à republicação da Resolução
da Assembleia Legislativa da Região Autónoma
dos Açores n.º 50/2021/A, de 19 de agosto, «1.º
Orçamento Suplementar da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores para
o ano de 2021», publicada no Diário da
República, 1.ª série, n.º 161, de 19 de agosto de
2021
Decreto Regulamentar Regional n.º 21/2021/
A170514957
REGIÃO
AUTÓNOMA DOS
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Primeira alteração ao
Regional n.º 3/2020/A,
aprova a orgânica e
dirigente dos serviços
Regional da Cultura

AÇORES

-

Decreto Regulamentar
de 27 de janeiro, que
o quadro de pessoal
externos da Direção
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Tem dúvidas sobre a sua
situação laboral?
O jurista responde

O teletrabalho é obrigatório apenas para quem

A/2020 e nas Resoluções

trabalha nos concelhos com nível elevado e

Ministros nºs 87/2020 e 70-B/2021.

muito elevado ou para quem também reside

Da aplicação dessas normas resulta, na prática,

nesses concelhos?

que o teletrabalho que não assenta num contrato

A aplicação prática do teletrabalho na Adminis-

celebrado nos termos dos artigos 165º a 171º do

tração Público não depende do grau de risco em

Código do Trabalho pode ser feito cessar

que cada concelho é colocado em face da

unilateralmente

pandemia. O regime de teletrabalho na Adminis-

pública, se esta entender que o mesmo deixou de

tração Pública aplica-se, na prática, da mesma

ser adequado ou compatível com as actividades do

forma em todos os concelhos, independentemente

trabalhador e com o melhor funcionamento do

do grau de risco em que cada um deles é colocado

serviço.

no âmbito da pandemia.

Mas, sempre que não for adoptado o teletrabalho,

Portanto, não interessa se o concelho está em

o empregador deve organizar de forma desfasada

alerta, se é de risco elevado ou muito elevado, e

as horas de entrada e saída dos locais de

se nele trabalha ou apenas reside. O teletrabalho

trabalho, bem como adotar as medidas técnicas e

que não assenta num contrato celebrado nos

organizacionais que garantam o distanciamento

termos dos artigos 165º a 171º do Código do

físico e a proteção dos trabalhadores.

pela

do Conselho

entidade

de

empregadora

Trabalho pode ser feito cessar unilateralmente
pela entidade pública, se esta entender que o

Tenho o meu pai com grau de incapacidade

mesmo deixou de ser adequado ou compatível com

superior a 80% e a meu cargo, houve alguma

as actividades do trabalhador e com o melhor

alteração

funcionamento do serviço.

teletrabalho?

Mas, sempre que não for adoptado o teletrabalho,

Não houve qualquer alteração legislativa em

o empregador deve organizar de forma desfasada

matéria de teletrabalho, o qual está regulado nos

as horas de entrada e saída dos locais de

artigos 165º a 171º do Código do Trabalho, cuja

trabalho, bem como adotar as medidas técnicas e

leitura atenta sugerimos. Nos termos dessas

organizacionais que garantam o distanciamento

normas legais, e com a fundamentação que

físico e a proteção dos trabalhadores.

entender pertinente, pode propor à sua entidade

legislativa

no

que

respeita

ao

empregadora a celebração de um contrato de
Qual a legislação que suporta o exercício do

teletrabalho que terá a duração inicial máxima de

teletrabalho no atual contexto de pandemia?

três anos.

O teletrabalho está regulado no Dec-Lei nº 10Página 9
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FORMAÇÃO 4.º TRIMESTRE DE 2021

em setembro
1. 1911. Portaria que regulamenta a reforma ortográfica proposta pela comissão nomeada em
fevereiro de 1911.
2. 31 a.c. Octávio, um dos membros do triunvirato que governava Roma, derrotou as forças navais de
Marco António e de Cleópatra, rainha do Egipto, na Batalha de Actium, ao largo da costa do Épiro na
parte ocidental da Grécia.
3. 1939. A França e a Grã-Bretanha declaram a guerra à Alemanha, dando início à Segunda Guerra
Mundial.
Página 10

INFOQUADROS

4. 1870. A República é proclama em França. É o nascimento da 3.ª República, depois das duas
anteriores experiências de 1792 a 1804 e de 1848 a 1854.
5. 1997. Madre Teresa de Calcutá morre em Calcutá, na Índia, com 87 anos de idade. Criou a
congregação das Missionárias da Caridade.
6. 1991. A cidade de Leningrado, na Rússia, voltou à sua antiga designação de São Petersburgo. O
regime republicano instaurado no princípio de 1917, e destruído pela revolução bolchevique de
novembro, tinha-lhe dado o nome de Petrogrado.
7. 1091. Os invasores almorávidas ocupam Sevilha
8. 1883. A linha de caminho de ferro que atravessa os Estados Unidos da América de costa a costa a Northern Pacific Railroad - é concluída.
9. 1438. O rei D. Duarte (1391-1438) morre em Tomar. O seu filho sobe ao trono com o nome de
Afonso V.
10.1765. A liberdade do comércio com todos os domínios é estabelecida em Portugal.
11. 1891. O poeta Antero de Quental (1842-1891) suicida-se num banco de jardim em Ponta Delgada.
12.1383. Criação dos Quadrilheiros por D. Fernando. É a institucionalização da obrigação dos
proprietários dos concelhos participarem na manutenção da ordem nos burgos medievais.
13.1788. O Congresso dos Estados Unidos da América, criado devido à aprovação da Constituição,
escolheu Nova Iorque como capital federal.
14.1930. O Partido Nacional-Sindicalista torna-se o segundo maior partido alemão, mostrando que a sua
chamada ao poder estava para breve. O que acontecerá em janeiro de 1933.
15.1935. Aprovação das Leis de Nuremberga, que retiram aos Judeus a cidadania alemã, e proíbem o
seu casamento com outros alemães não judeus.
16.1837. Nascimento de D. Pedro V (1837-1861), rei em 1853, com 16 anos, governará pessoalmente a
partir de 1855, quando completou 18 anos.
17.1480. Estabelecimento do Tribunal da Inquisição em Espanha, a pedido dos Reis Católicos.
18.1865. O Palácio de Cristal é inaugurado, no Porto.
19.1761. O transporte de escravos para Portugal, é proibido; assim como o tráfico de escravos no país.
20.1870. Aproveitando a guerra franco-prussiana, e a saída das tropas francesas que protegiam os
Estados do Papa, o exército italiano ocupa Roma, terminando com o poder temporal do Papa.
21.1831. O Papa reconhece D. Miguel como rei de Portugal.
22.1942. Aparecimento nas bancas do primeiro número do jornal «Diário Popular».
23.1991. A Arménia declara a independência da União Soviética.
24.1850. A hierarquia católica em Inglaterra é restabelecida por determinação do Papa Pio IX.
25.1789. As primeiras dez emendas à Constituição dos Estados Unidos da América são aprovadas,
incluindo aqueles que constituem a Bill of Rights.
26.1984. O governo britânico aceitou o regresso de Hong-Kong à soberania Chinesa em 1997.
27.1540. O Papa Paulo III aprova a constituição da Companhia de Jesus.
28.1978. O papa João Paulo I morre em Roma. Foi papa por 33 dias. Sucedeu-lhe João Paulo II.
29.1992. Primeiras eleições em Angola cujos resultados não são aceites pela UNITA.
30. 1808. Com o fim do domínio francês em Portugal, o exército português é restabelecido oficialmente, por meio de um Edital onde se informa os oficiais, sargentos e soldados dos locais onde se estão a
reorganizar os antigos corpos.
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CULTURA E LAZER
SINDICATO DOS
QUADROS TÉCNICOS DO
ESTADO E ENTIDADES
COM FINS PÚBLICOS

PROTOCOLOS
Condições preferenciais aos associados, familiares diretos
(cônjuge e filhos) nas lojas Chiado Eyeglass Factory Ray-Ban
Concept Store e Fábrica de Óculos do Cacém, mediante a
apresentação de cartão de associado ou de outro meio que
comprove a filiação no STE:
– Consulta de Optometria gratuita;
– Consulta de Oftalmologia no valor de 15 Euros;
– 10% em lentes de contacto com oferta de 1 óculo de sol marca Kost;
– 10% em óculos de Sol e restantes produtos/bens; 50% no conjunto de armações + lentes graduadas,
para longe, perto, lentes bifocais e lentes progressivas;
– 50% no conjunto de armações de sol + lentes graduadas.

Contactos: fabricadosoculos@sapo.pt | chiadoeyeglassfactory@sapo.pt
Sede: Av. dos Bons Amigos, Nº 38 A, 2735-100 Agualva-Cacém
Telefone: 914 717 817
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Lisboa - Sede
R. Braamcamp,88,2º Dto.
1269-111 Lisboa
Tel.: 213 860 055
(3 linhas)
Tel. Móvel: 961724106/
961880239/963773017
Fax: 213 860 785
ste@ste.pt
Horário de atendimento:
2ª a 6ª - 9:00-21:00
Sec. Regional do Porto
R. da Alegria, 248,1º Esq.
4000-034 Porto
Tel./Fax: 222 004 630
Tel. Móvel: 938648672
porto@ste.pt
Horário de atendimento:
2ª, 4ª e 6ª - 10:00-18:00
3ª e 5ª - 11:00-19:00
Sec. Regional de Coimbra
Av. Fernão de Magalhães,
676, 3º andar - Sala 3
3000-174 Coimbra
Telef.: 239 838 176
Fax: 239 825 186
Tel. Móvel: 925783119
coimbra@ste.pt
Horário de atendimento:
2ª,a 6ª - 14:00-19:00
Sec. Regional de Évora
Alcárcova de Baixo, 54
Sala B
7000-841 Évora
Tel.e Fax: 266 744 771
evora@ste.pt
Sec. Regional do Algarve
Edifício Ninho de
Empresas
Piso 2, Gab. 13
Estrada da Penha
8000-489 Faro
Tel. Móvel:
925494067/925494065
algarve@ste.pt
Sec. Regional da Guarda
R. Alm. Gago Coutinho,
10, 1º - Centro Dto. Fte.
6300-Guarda
guarda@ste.pt
Tel. Móvel: 961724137
Sec. Regional de Viseu
R. do Gonçalinho, 53
Sala 6
3500-137 Viseu
viseu@ste.pt
Tel. Móvel: 961879731
Sec. Regional dos Açores
R. do Rego, 24 - 1º andar
9700-161 Angra do
Heroismo
Tel.e Fax: 295 217 079
acores@ste.pt
Sec. Regional da Madeira
R. Câmara Pestana, 6
1º andar - Sala D
9000-043 Funchal
Tel. Móvel:
925494067/925494065
madeira@ste.pt
Diretora
Rosa Sousa
Periodicidade: Mensal

