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O NOVO REGIME DO
TELETRABALHO
PUBLICAÇÃO
Foi publicado em Diário da República, a Lei n.º
83/2021 (poderá consultar aqui) que altera o Código
do Trabalho e que contém as alterações ao regime
do teletrabalho.
O novo regime entra em vigor a 1 de janeiro de
2022.
a) À semelhança do regime atual a implementação
do regime do teletrabalho depende sempre de
acordo escrito, prevendo-se agora que este
acordo regule o regime de permanência ou
alternância de períodos de trabalho à distância
ou de trabalho presencial.
b) Passa a prever-se que se a proposta de
acordo de teletrabalho partir do empregador,
a oposição do trabalhador não tem de ser
fundamentada e a recusa do trabalhador não
pode ser fundamento de despedimento ou de
aplicação de qualquer sanção.
No caso de a atividade exercida ser compatível
com o teletrabalho a proposta de acordo feita
pelo trabalhador só pode ser recusada pelo
por

escrito

e

O direito ao exercício de funções em regime de
teletrabalho é ainda alargado aos cuidadores
informais não principal, pelo período de 4 anos
seguidos ou interpolados.
d) Contrariamente ao regime atual em que o

Do novo regime destacamos o seguinte:

empregador

atividade em regime de teletrabalho.

devidamente

fundamentada.
c) Para além das situações de transferência do
trabalhador vítima de violência doméstica e de
trabalhador com filho até três anos, o trabalhador com filho até 8 anos passa a ter o
direito de poder exercer as suas funções em
regime de teletrabalho, desde que reunidas
as seguintes condições:

teletrabalho

não

pode

exceder

três

anos,

determina-se agora que o acordo de teletrabalho pode ter duração determinada (limitada a 6
meses, renováveis) ou indeterminada.
e) Quanto aos equipamentos e sistemas a regra
continua a ser a disponibilização pelo empregador, devendo agora o acordo especificar se são
fornecidos

diretamente

ou

adquiridos

pelo

trabalhador, com concordância do empregador
acerca das características e preços.
f) Determina-se que “são integralmente compensadas pelo empregador todas as despesas
adicionais que, comprovadamente o trabalhador
suporte como direta consequência da aquisição,
(…), ou do uso de equipamentos e sistemas
informáticos ou telemáticos na realização do
trabalho, incluindo os acréscimos de custos de
energia e da rede instalada no local de trabalho
em condições de velocidade compatível com as
necessidades de comunicação de serviço, assim
como os de manutenção dos mesmos equipamentos e sistemas”.
g) É reforçada a igualdade de tratamento dos
trabalhadores em regime de teletrabalho e o seu
direito à privacidade, dispondo-se agora que “ é

i) Nos casos em que ambos os progenitores

vedada a captura e utilização de imagens, de som,

reúnam

de

de escrita, de histórico, ou de recurso a outros

teletrabalho, desde que este seja exercido por

meios de controlo que possam afetar o direito à

ambos em períodos sucessivos de igual duração

privacidade

num prazo de referência máxima se 12 meses;

proibido impor a conexão permanente, durante a

ii) Famílias monoparentais ou situações em que

jornada de trabalho, por meio de imagem ou som.

apenas um dos progenitores, comprovadamen-

h) O trabalhador é obrigado a comparecer nas

te, reúne condições para o exercício da

instalações da empresa ou outro empregador
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designado pelo empregador para reuniões, ações

pode contactar o trabalhador no período de

de formação ou outras situações que exijam

descanso, à exceção das situações de força

presença

maior. Constitui ação discriminatória qualquer

física, para as quais tenha sido

convocado com, pelo

menos,

24

horas

de

antecedência.

tratamento menos favorável dado ao trabalhador
que exerça este direito.

Prevê-se ainda que as reuniões de trabalho à
distância e as tarefas que tenham de ser

Quanto ao regime do teletrabalho recordamos

realizadas em tempos precisos e em articulação

ainda que, no âmbito das medidas de combate à

com outros trabalhadores devem

lugar

pandemia Covid-19, o mesmo será obrigatório em

dentro do horário de trabalho e ser agendadas

todo o território nacional, entre os dias 2 e 9 de

preferencialmente com 24 horas de antece-

janeiro, sempre que as funções em causa o

dência.

permitam e o trabalhador disponha de condições

ter

i) Passa a especificar-se que o empregador não

para as exercer.

COMO VAI A E(IN)VOLUÇÃO DO EMPREGO
NAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS?
A Direção-Geral da Administração e do Emprego

e com mais 4 917 postos de trabalho, respetivamente.

Público publicou a síntese estatística do emprego

Na Administração Central foram criados os postos

público (SIEP), relativamente ao 3.º trimestre de

de trabalho, nas seguintes entidades:

2021. Esta publicação trimestral informa-nos sobre
a evolução do emprego público nas Administrações
Públicas.
Assim, de acordo com o Boletim, no final do mês de
junho, o emprego nas Administrações Públicas
contava com 724 673 postos de trabalho, uma
diminuição de 3 112 postos de trabalho, o que
corresponde a -0,4 %, relativamente a 31 de
dezembro 2011. No entanto, no 3.º trimestre de

 Nas Entidades Públicas Empresariais (EPE) do

SNS: 6 298);
 Nos Estabelecimentos de Educação e Ensino

Básico e Secundários: 5 905);
 Nas

unidades

Orgânicas

de

Ensino

e

Investigação: 1 838;
 Nos Agrupamentos de Centro de Saúde: 1 253;
 Nas Forças Armadas: 836.

2021, o emprego público aumentou 3,4 % em termos

O crescimento do emprego público foi sobretudo

homólogos, mas diminuiu 0,9 % relativamente ao

nos sectores da Saúde, da Educação, da Investiga-

trimestre anterior (Quadro 1).

ção e das Forças Armadas. No entanto, se

O aumento, em termos homólogos é quase todo da

compararmos

responsabilidade

emprego no sector das Administrações Públicas

da

Administração

Central

e

da

Administração Local com mais 17 193 postos de trabalho

com

o

trimestre

diminuiu 6 453 postos de trabalho (Quadro 1).

Quadro 1 – Emprego no Sector das Administrações Públicas por Subsector

Fonte: DGAEP-SIOE (dados disponíveis em 25-10-2021). VT-variação face ao trimestre anterior. VH-variação trimestral homóloga. p- dados provisórios
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No final do 3.º trimestre a distribuição por

Social Obrigatória (40 5), da Educação 33 %), das

atividade económica do emprego nas Administrações

Atividades de Saúde Humana e do Apoio Social

Públicas encontrava-se distribuída pelas áreas da

(22,9 %) e das Outras Atividades (3,9 %).

Administração Pública, da Defesa e da Segurança

(gráfico 1)

Gráfico 1 - Estrutura por atividade a 30 de setembro de 2021

Fonte: DGAEP –SIOE (dados disponíveis em 25-10-2021)

No 3.º trimestre o peso do emprego nas Adminis-

Administração Regional da Madeira e 2,7 % na

trações Públicas por subsector representa 75,3 %

Administração Regional dos Açores) e 1,5 % nos

na Administração Central, 17,6 % na Administração

Fundos de Segurança Social (Gráfico 1.2).

Local, 5,5 % na Administração Regional (2,8 % na
Gráfico 1.2 – Peso do emprego público no sector das administrações públicas na população total, na
população ativa e na população empregada, a 30 de setembro de 2021.

Fontes: INE, IP-Estatísticas do Emprego, 3.º trimestre 2021; DGAEP-SIOE (dados disponíveis em 25-10-2021)
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Neste trimestre, o emprego por carreira apresen-

Operacional;51 101

Forças

Segurança;

50

345

tava-se distribuído pelos seguintes postos de traba-

Assistente Técnico; 49 465 Enfermeiro; 41 025

lho: 129 047 Educador de Infância e Docente do

Técnico Superior; 31 352 Médico e 26 614 Forças

Ensino Básico e Secundário; 95 596 Assistente

Armadas (Gráfico 1.3).

Gráfico 1.3 Emprego por carreira

Fonte: DGAEP-SIOE (dados disponíveis em 25-10-2021)

Os dados do relatório traduzem, sem margem para

história, da sua cultura, dos seus valores, e

qualquer dúvida, a escolha governativa para a área do

pugnamos

trabalho: há menos emprego que no final de 2011, e o

contribuímos na medida da dimensão do nosso

que existe é, na maior parte, preenchido por

trabalho – igual à de qualquer outro país. O

trabalhadores com baixos níveis de escolarização e

trabalhador português não é menos inteligente nem

de qualificação, e consequentemente, com baixos

menos profícuo que os demais colegas europeus, e

salários.

quando, não raras vezes, se destaca torna-se

Numa altura em que a Administração Pública está

referência positiva.

carente de recursos humanos em todas as áreas,

Acudimos com o nosso salário às consequências da

onde a prioridade deveria ser a de reforçar os

crise financeira mundial de 2008, empenhámo-nos

seus quadros técnicos para fazer face aos novos

na urgência à crise pandémica de 2019 e que ainda

desafios com a digitalização da Administração

não vislumbramos o seu fim, solidarizámo-nos com

Pública, constatamos, com pena, que não é esse, por

os órgãos do poder político na resposta à crise

enquanto, o caminho que está a ser trilhado, porque

política de 2021. Já lá vai mais de uma década em

onde escasseia a oferta de trabalho este tende a

crise, e a nenhuma demos causa.

ser ocupado por trabalhadores menos exigentes;

É por isso que dizemos: não podemos continuar, e

onde o mercado de trabalho é mal remunerado os

não

trabalhadores tendem a abandoná-lo. A consequên-

essencial para a economia portuguesa e para os

cia é o embaratecimento da economia. Cada qual

seus trabalhadores – o salário.

pode ajuizar a quem tal aproveita, mas seguramen-

A convergência real impõe-se. É esta a nossa

te convergimos no pensamento que não beneficia

ambição para os próximos anos.

Portugal nem as suas gentes que vivem do trabalho.

Da nossa parte é o que podem contar.

Não estamos no espaço europeu apenas pela
partilha do seu território. Partilhamos da sua
Página 6
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Visto na imprensa
em outubro

Negociação anual entre Governo e
Sindicatos da Função Pública arranca hoje
Estruturas sindicais querem discutir a Tabela
Remuneratória Única e a valorização dos técnicos
superiores.
In Correio da Manhã Online | 04/10/2021
Negociação
entre
Governo
sindicatos da função pública arranca hoje

OE2022: Partidos conhecem hoje
linhas gerais da proposta do Governo
O PSD será o primeiro partido a ser recebido para
conhecer as linhas gerais da proposta orçamental do
Governo.
In Dinheiro Vivo Online | 06/10/2021

e

A negociação coletiva anual entre o Governo e os
sindicatos da administração pública arranca hoje,
uma semana antes da entrega da proposta de
Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) no
parlamento, com as estruturas sindicais a reivindicarem aumentos salariais
In Notícias ao Minuto Online | 04/10/2021
OE2022: Negociação entre Governo e
sindicatos da função pública arranca hoje
A negociação coletiva anual entre o Governo e os
sindicatos da administração pública arranca hoje,
uma semana antes da entrega da proposta de
Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) no
parlamento, com as estruturas sindicais a reivindicarem aumentos salariais
In Sapo Online - Sapo 24 Online | 04/10/2021

Governo e sindicatos da função
pública voltam a reunir-se esta quinta-feira
É a segunda ronda negocial entre o Ministério da
Modernização do Estado e da Administração Pública
e três estruturas sindicais, depois de, na segundafeira, as negociações terem arrancado sem que o
Governo tenha apresentado uma proposta de
aumentos salariais O Governo e os sindicatos da
administração pública voltam, esta quinta-feira, a
reunir-se no âmbito da negociação coletiva anual, na
qual estão a ser discutidas matérias que constam da
proposta de Orçamento do Estado para 2022
(OE2022)
In Expresso Online | 07/10/2021

OE2022: Governo e sindicatos da
função pública voltam a reunir-se hoje

"Por interesses políticos, as leis
anticorrupção ficam sempre pelos mínimos" Entrevista a Luís de Sousa

O Governo e os sindicatos da administração pública
voltam hoje reunir-se no âmbito da negociação
coletiva anual, na qual estão a ser discutidas
matérias que constam da proposta de Orçamento do
Estado para 2022 (OE2022)

In Diário de Notícias | 06/10/2021

In Jornal Económico Online (O) | 07/10/2021
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Governo volta atrás e já admite
aumentos de 0,9% na Função Pública

Técnicos do Estado critica falta de estímulos
para trabalhadores

A ministra da Modernização do Estado e da
Administração Pública, Alexandra Leitão, propôs
ontem aos sindicatos uma atualização salarial da
Função Pública de 0,9% em 2022.

Lisboa, 12 out 2021 (Lusa) - O Sindicato dos
Quadros Técnicos do Estado (STE) considerou
hoje que a proposta de Orçamento do Estado
para 2022 (OE2022) não contém estímulos para
os funcionários públicos, que continuam a ser
penalizados nas remunerações e a perder poder
de compra

0,9

%

In Jornal Económico (O) | 08/10/2021

0,9

O Sindicato dos Quadros Técnicos do
Estado diz que os valores apresentados
pelo Governo são muito abaixo dos pretendidos.
%

In RTP1 - Bom Dia Portugal | 08/10/2021

0,9

Governo propõe atualizações salariais de
% 0,9% para toda a função pública em
2022

Aumento proposto está em linha com a inflação
prevista para este ano, mas sindicatos consideram
insuficiente por não permitir recuperar da perda do
poder de compra dos últimos anos.
In Observador Online | 07/10/2021

0,9

In Porto Canal Online | 13/10/2021

Orçamento de 2022 tem almofada
de 243 milhões para novos funcionários públicos
In Jornal de Notícias | 14/10/2021

do Leitor 46 Cent Correio
para a função pública

46 cêntimos

A Função Pública vai ter um aumento médio mensal
de 13,8 €, ou seja, 46 cêntimos/dia.
In Correio da Manhã | 15/10/2021

Aumentos salariais da função pública vão
% custar 225 ME brutos revela STE

A proposta de aumentos salariais para a
função pública em 2022, apresentada aos sindicatos,
vai custar cerca de 225 milhões de euros brutos, disse
hoje a presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos,
Helena Rodrigues, citando dados do Governo
In RTP Online | 07/10/2021

OE2022: sindicato dos Quadros
Técnicos do Estado critica falta de estímulos
para trabalhadores
Segundo Maria Helena Rodrigues, os aumentos
salariais de 0,9% que vão ser aplicados em janeiro
na administração pública "são um passo, mas são
necessários passos mais significativos".
In Observador Online | 13/10/2021

OE2022: Sindicato dos Quadros
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"Não há trabalhadores a mais na
Administração Pública"
António Cotrim / Lusa A ministra da Modernização
do Estado assegura que não há trabalhadores a mais
na Administração Pública e assume toda a abertura
do Governo para negociar, "com humildade e
responsabilidade", medidas adicionais às inscritas
no OE2022
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online |
17/10/2021

ADSE passou a comparticipar
consultas de psicologia sem prescrição médica
Anualmente, um beneficiário pode ter até 12
consultas de psicologia comparticipadas Os
beneficiários da ADSE passaram a poder ter
consultas de psicologia comparticipadas sem
prescrição médica.
In Expresso Online | 18/10/2021
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beneficiários ADSE volta a pagar consultas de
Um Orçamento da "bazuca" e de
"navegar à Costa"

médicos que saíram da convenção A ADSE decidiu
suspender, até ao final do ano, a aplicação de uma
das regras prevista na nova tabela de preços do
regime convencionado onde se previa que a ADSE

Um OE em linha com os anteriores.

deixava de comparticipar, através do regime livre,

In Expresso Online | 18/10/2021

as consultas com médicos que se desassociaram da
convenção
In Público | 19/10/2021

Greves pressionam Orçamento do
Estado
In Correio da Manhã | 19/10/2021

Portugal é dos países da UE com
menor redução do défice em 2022
Porém, Portugal é dos países da Zona Euro onde o

ADSE volta a pagar consultas de

rácio da dívida pública mais vai encolher entre 2021

médicos que desistiram

e 2022, graças ao crescimento da economia.

Economia Decisão foi tomada após queixas dos

In ECO - Economia Online | 19/10/2021

LEGISLAÇÃO - OUTUBRO 2021
Resolução da Assembleia
253/2021172420960

da

República

n.º

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Aprova o relatório e a conta de gerência da Assembleia da República relativos ao ano de 2020
Resolução da Assembleia
258/2021172809419

da

República

n.º

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Eleição para a Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de
Contratação Pública
Declaração n.º 16/2021173109861
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Conta de gerência da Assembleia da República
referente ao ano de 2020
Decreto-Lei n.º 80/2021172420961

Decreto Regulamentar
A172266414

Regional

n.º

25/2021/

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Aprova a orgânica e o quadro do pessoal dirigente e
de chefia da Presidência do Governo Regional
Decreto Legislativo
A173452292

Regional

n.º

31/2021/

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Aprova o quadro plurianual de programação orçamental para o período de 2022 a 2025
Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores n.º 55/2021/A173452293
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Aprova a orgânica da Provedoria de Justiça

Criação de um Grupo de Trabalho para o Acompanhamento e Fiscalização da Execução dos Fundos
Europeus na Região Autónoma dos Açores

Portaria n.º 205/2021172684602

Declaração n.º 1/2021/M173109867

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA
SOCIAL

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA

Regulamenta a criação e o funcionamento das
Incubadoras Sociais de Emprego

Publicação de mapas da conta de 2019 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
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Tem dúvidas sobre a sua
situação laboral?
O jurista responde

Sou trabalhadora pública e desconto para CGA.

Sou

Tenho estado de baixa médica e, neste momento,

solicitar uma licença sem vencimento?

aguardo a convocatória da Junta Médica. Neste
intervalo de espera o atestado terminou. Tenho
de entregar novo atestado enquanto aguardo a

trabalhador

público

há

um

ano.

Posso

Pode requerer uma licença sem remuneração logo
que quiser, porque a lei não fixa qualquer tempo

Junta Médica?

mínimo de antiguidade como condição para esse

Sendo uma trabalhadora pública que desconta para

A licença sem remuneração está regulada nos

a CGA é, portanto, abrangida pelo regime da
proteção social convergente.
Assim, todas as faltas por doença que continuou a
dar a partir do 61.º dia, e as que der até à data em
que se apresentar à Junta da ADSE, são automaticamente justificadas por esta Junta e não por
qualquer atestado que tenha apresentado.
Por isso, deve é aguardar fora todo o tempo que for
necessário até que a Junta a convoque para avaliar o

efeito.
artigos 280º a 283º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, anexa à Lei nº 35/2014.
O trabalhador que pretenda uma licença sem
remuneração tem de a requerer expressamente com a maior antecedência possível - ao dirigente
máximo do seu organismo ao abrigo do nº 1 do
artigo 280º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, indicando as datas de início e termo da

seu estado de saúde.

mesma e a respetiva fundamentação, que será

Com a avaliação do desempenho no biénio 2017-

requerimento pode ser deferido ou não.

aquela que o trabalhador entender invocar; o

2018 acumulei 11 pontos. No entanto, ainda não

O tempo de duração da licença não conta para

remuneratória.

efeitos de antiguidade, reforma, aposentação e

Quando me pagarem terei direito a retrativos

fruição de benefícios sociais, ou seja, para a CGA

desde o início de 2019?

e ADSE; só assim não será no caso das licenças

se

concretizou

a

alteração

Está correto o seu entendimento.
Tendo acumulado 11 pontos com a avaliação do biénio
2017/2018, tem direito a uma nova alteração da
posição remuneratória com todos os efeitos legais
desde 1/1/2019; mas o ponto em excesso (para além
dos 10) já não releva para efeitos de futura
alteração dessa posição.

previstas no nº 3 do artigo 281º que contam para
efeitos de antiguidade e em que se pode continuar a descontar para a ADSE
Mas importa ter em atenção que, nas licenças sem
remuneração de duração igual ou superior a um
ano, em regra o trabalhador só poderá regressar
ao serviço se houver um posto de trabalho vago

Tal alteração traduz-se numa nova remuneração

no mapa de pessoal do respetivo serviço, o que

base mensal, que lhe é paga 14 meses por ano

pode não acontecer; e, nesse caso, terá de

(portanto, nos subsídios de férias e de Natal) e

continuar na situação de licença até que a vaga

sobre a qual incide a percentagem do suplemento de

ocorra.

ónus de função, se a tiver.
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O relatório da deputada europeia Gaby Bischoff “Mais Democracia no trabalho” (aqui)
foi votado no Parlamento Europeu no dia 22/11/2021 e será novamente votado em plenário na semana de 13 a 17 de Dezembro de 2021.
A ETUC (European Trade Union Confederation/CES (Centro de Estudos Sociais) apelam à
nossa mobilização no apoio ao relatório do Parlamento Europeu sobre Democracia no Trabalho, com ações nas redes sociais.
E como podemos participar nesta ação da ETUC/CES??
Espalhem a palavra, partilhem….
Consulte o Relatório https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/EMPL-PR689592_PT.pdf
Podem encontrar mais informações sobre a questão da democracia no trabalho e o que a
ETUC/CES está a fazer para proteger os nossos direitos, no site dedicado a este tema www.democracyatwork.eu.
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CULTURA E LAZER
SINDICATO DOS
QUADROS TÉCNICOS DO
ESTADO E ENTIDADES
COM FINS PÚBLICOS

http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1630%3Aexposicao-abibliotheca-iluminada-28-out-21-22-jan-22&catid=172%3A2021&Itemid=1634&lang=pt

PROTOCOLOS
Condições preferenciais aos associados, familiares
diretos (cônjuge e filhos) nas lojas Chiado 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, (junto à estação) 2735-100 Agualva-Cacém | Tel: |
219 180 122 - Chiado: R. Garrett, 33 | Tel 213420996: Seg a Sáb. das 10:00 às 19:30 |
Almoço das 13:00 às 14:30.
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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

