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O EMPREGO NAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
A 31 DE MARÇO DE 2022
A Direção-Geral da Administração e do Emprego
Público publicou a síntese estatística do emprego
público (SIEP), relativamente ao 1.º trimestre de
2022. Esta publicação trimestral informa-nos
sobre a evolução do emprego público nas Administrações Públicas.
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
Assim, de acordo com o Boletim, no final do mês
de março, o emprego nas Administrações Públicas
contava com 741 288 postos de trabalho, um
aumento de 13 587, o que corresponde a (+1,9 %),

relativamente a 31 de dezembro 2011.
Em termos homólogos o aumento do emprego
público deveu-se, principalmente, à criação de 11
365 postos de trabalho na Administração Central
(+2,1%) e à criação de 2 558 postos de trabalho
na Administração Local (+2,0%).
No 1.º trimestre de 2022 a Administração
Central contava com 561 090, um acréscimo de 6
330)postos de trabalho que no trimestre
anterior, que corresponde a (+1,1%). Em termos
homólogos
o
acréscimo
foi
de
11 365 (+ 2,1%).

Quadro 1 – Emprego no Sector das Administrações Públicas por Subsector

Fonte: SIEP. VT-variação face ao trimestre anterior. VH – variação trimestral homologa. *dados provisórios.

No final do 1.º trimestre de 2022, a distribuição
por atividade económica do emprego nas Administrações Públicas encontrava-se distribuída pelas
áreas da Administração Pública e Defesa, pela

Segurança Social Obrigatória (39,5%), pela
Educação (33,9 %), pelas Atividades de Saúde
Humana e do Apoio Social (22,9 %) e das Outras
Atividades (3,7 %).

Gráfico 1 - Estrutura por atividade

Fonte: SIEP

No 1.º trimestre o peso do emprego nas
Administrações Públicas por subsector foi de
75,3 % na Administração Central; de 17,3 % na
Administração Local; de 5,5 % na Administração
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Regional; 2,8 % na Administração Regional da
Madeira; de 2,7 % na Administração Regional dos
Açores; e de 1,5 % nos Fundos de Segurança
Social.
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Gráfico 2 – Peso do emprego público no sector das administrações públicas
por subsector de administração

As carreiras que mais contribuíram para o
aumento homólogo do emprego na administração
central foram as de Técnico Superior com um
acréscimo de 2 117 postos de trabalho, as de
assistente operacional com um acréscimo de
2 062 postos de trabalho, as de enfermeiro com

um acréscimo de 1 616 postos de trabalho, as de
Educadores de Infância e Docentes do Ensino
Básico e Secundário com acréscimo de 1 309
postos de trabalho e as de Médico com um
acréscimo de 1 185 postos de trabalho.

Gráfico - 3 Emprego por carreira

Fonte: SIEP

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
A 31 de março de 2022, a Administração Local
contava com 128 083 postos de trabalho, um
acréscimo de 685 do que no trimestre anterior,
(+0,5%). Em termos homólogos o acréscimo foi de
2 558 postos de trabalho que correspondente a
(+2,0%).
0s postos de trabalho na Administração Local
estão distribuídos da seguinte forma:
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Municípios: 107 458 postos de trabalho com um
acréscimo de 271 face ao trimestre anterior
(+0,3%). Em termos homólogos o acréscimo foi de
2 012 postos de trabalho, que corresponde a
(+1,9%);
Freguesias: 14 238 postos de trabalho um
acréscimo de 367 face ao trimestre anterior
(+2,7%). Em termos homólogos o acréscimo foi de
460 postos de trabalho, que corresponde a
(+3,3%);
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Serviços Autónomos: 5 673 postos de trabalho,
um acréscimo de 11 postos de trabalho face ao
trimestre anterior (+0,2%). Em termos homólogos
o acréscimo foi de 90 postos de trabalho, que
corresponde a (+2,2%);

Instituições sem Fins Lucrativos: 714 postos de
trabalho, um acréscimo de 36 postos de trabalho
(+5,3%. Em termos homólogos o acréscimo foi de
34 postos de trabalho, que corresponde a +
(5,0%).

Quadro 2- Emprego na Administração Local

Fonte: SIEP. VT-variação face ao trimestre anterior. VH – variação trimestral homologa. *dados provisórios.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
No primeiro trimestre na Administração Regional
dos Açores, o emprego público aumentou 146
postos de trabalho (+0.7%), comparando com o
trimestre anterior. No período homólogo

aumentou 828 postos de trabalho que
corresponde a (+4,3%). No caso da administração
Regional da Madeira, aumentou 37 postos de
trabalho (+0,2%), em comparação com o trimestre
anterior. No período homólogo aumentou 724
postos de trabalho, que corresponde a (+3,6%).

Quadro 3- Emprego nas Administração Regional

Fonte: SIEP. VT-variação face ao trimestre anterior. VH – variação trimestral homologa. *dados provisórios.

Os dados da Síntese do Empreso Público
demonstram que as entradas na Administração
Pública
são,
maioritariamente,
para
os
subsectores da Saúde e da Educação. O Governo
continua a apostar na entrada de trabalhadores
com pouca escolarização e qualificação técnica.
Demonstra, ainda, que a precariedade não tem os
dias contados. A 31 de março de 2022 existiam 3
796 postos de trabalho com contratos a termo.
A Administração Pública perdeu e continua a
perder muitos trabalhadores que saem por
cansaço ou insatisfação. No primeiro trimestre
de 2022 o fluxo de saídas definitivas das
Administrações Públicas foi de 11 495
trabalhadores, dos quais 3 079 por motivo de
aposentação/reforma. Os poucos que ingressam
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são confrontados com uma carreira nada atrativa
e sem perspetiva de atingir o topo, porque apesar
da esperança de vida ter aumentado, ninguém, que
saibamos, tem uma vida profissional de 120 anos.
Se tudo isto já era desmotivante que sobejasse,
acresce ainda, que a preocupação do Governo tem
sido a de aumentar apenas o salário mínimo,
deixando de fora os trabalhadores mais
qualificados que têm vindo a acumular perda do
poder de compra e que tem provocado um
achatamento das remunerações.
Impõe-se um aumento salarial, a revisão das
carreiras, da TRU e do SIADAP, para que se
comece a reconstruir o que se desestruturou!

INFOQUADROS

Visto na imprensa
em junho
In Jornal Económico Online (O) | 03/06/2022
Carreiras gerais sem progressões
este ano
A despesa prevista para progressões e promoções
pelo Governo aumentou este ano, mas há várias
carreiras que não terão progressões devido ao
ciclo de avaliação bienal.
In ECO - Economia Online | 01/06/2022

SNS deixa de ter taxas moderadoras a partir de hoje, mas há exceções

Já não vão ser cobradas as taxas moderadoras no
Serviço Nacional e Saúde, com exceção das
urgências não referenciadas e das que não
resultem em internamento.
In ECO - Economia Online | 01/06/2022

Função Pública queixa-se de ritmo de
trabalho elevado
In Destak | 03/06/2022

A boa saúde financeira da ADSE
A boa saúde financeira da ADSE A ADSE,
subsistema de saúde dos funcionários públicos,
tem um saldo acumulado de quase mil milhões de
euros.
In Expresso - Economia | 03/06/2022

Estado regularizou 3.231 milhões
de euros de dívida à Parpública em quatro anos
O Estado regularizou cerca de 70% da dívida que
tinha com a Parpública desde 2017, num total de 3.
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Dividendos do Estado vão dos 300
milhões da CGD aos 277 euros da Brisa
O Estado recebeu 708,6 milhões de euros em
dividendos em 2021, mais 25,8%.
In Público | 03/06/2022

Função pública pode usar reserva de
pessoal para contratar a prazo
Função pública pode usar reserva de pessoal para
contratar a prazo Governo quer discutir com os
sindicatos a simplificação dos concursos para a
administração pública.
In Público | 03/06/2022

OE: apesar dos avanços, estamos já
de olhos postos em 2023
Apesar dos avanços, estamos já de olhos postos
em 2023. Há uma semana foi aprovado, no
Parlamento, o Orçamento do Estado (OE) para
2022.
In Jornal Económico (O) | 03/06/2022

Estudo sobre semana de quatro
dias em discussão
In Negócios | 03/06/2022

Governo abre negociações
salários de licenciados e administrativos
In Dinheiro Vivo | 04/06/2022

de
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Subir salários em 20% até 2026?
"É politicamente bonito", criticam patrões
Líder da CIP acusa António Costa de só estar a
fazer propaganda política ao apontar para
aumento de 20% no salário médio até 2026,
desafiando o socialista a mexer nos ordenados
pagos pelo Estado.
In ECO - Economia Online | 05/06/2022

Descentralização
promete disponibilidade para diálogo

Governo

em julho serão publicados relatórios sobre a
execução do PRR e a gestão do Novo Banco. E
não descarta uma auditoria futura aos serviços
de urgência dos hospitais.
“Em termos mais gerais, José Tavares acredita
que a Administração Pública está a gerir melhor
os dinheiros públicos: Os números provam-no,
apontou: o ano passado foram apresentados 2200
contratos e só 7% foram rejeitados. Mas avisou
que o Tribunal de Contas continuará a fazer uma
fiscalização reforçada e mais auditorias.”

https://expresso.pt/sociedade/2022-06-18Presidente-do-Tribunal-de-Contas-Administracao
-Publica-esta-a-gastar-melhor-o-dinheiro3ecb0018 2022-06-18

In Inevitável | 06/06/2022

Atrair investimento e reforçar a
competitividade da economia portuguesa.
Só assim será possível pagar salários mais
elevados, defende o presidente executivo do
Grupo José de Mello. Neste contexto, a semana
de quatro dias não deve ser uma prioridade.
“Não me parece que a semana de quatro dias deva
ser a prioridade do país”, diz Salvador de Mello –
ECO (sapo.pt) 8.06.2022

Presidente promulgou Orçamento do
Estado de 2022, apesar de ser uma "ponte
precária" para 2023.
“Documento tem "limitações evidentes" e "acaba
por ser um conjunto de intenções num quadro de
evolução imprevisível", escreve Marcelo na nota
que acompanha a promulgação do OE”
https://expresso.pt/politica/2022-06-17Presidente-promulgou-Orcamento-do-Estado-de2022-apesar-de-ser-uma--ponte-precaria-para2023-add67737 2022-06-17

Em entrevista à Antena 1 e ao
Jornal de Negócios, José Tavares garante que
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Canais de denúncia obrigatórios.
Estarão as empresas já preparadas?
Desde sábado que as empresas são obrigadas a
ter as regras internas conformes ao novo
Estatuto do Denunciante. Canais de denúncia
obrigatórios para empresas com mais de 50
colaboradores.
https://eco.sapo.pt/2022/06/19/canais-dedenuncia-obrigatorios-estarao-as-empresas-japreparadas/ 2022-06-19

Costa garante aumento "histórico
de pensões" e de salários do Estado em 2023
apesar da inflação. Não diz quanto.
https://expresso.pt/politica/2022-06-20-Costagarante-aumento-historico-de-pensoes-e-desalarios-do-Estado-em-2023-apesar-da-inflacao.Nao-diz-quanto-733b18f9 2022-06-20

Parlamento. Partidos avançam com
propostas para reduzir horários de trabalho.
https://ionline.sapo.pt/artigo/774071/
parlamento-partidos-avancam-com-propostaspara-reduzir-horarios-de-trabalho?
seccao=Portugal_i 20.06.2022
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ministro
Abono de família vai ser pago
automaticamente com novo programa da
Segurança Social
Governo lança esta segunda-feira programa para
a transformação digital da Segurança Social.
Pagamento do abono de família e cálculo das
contribuições serão feitos de forma automática.
https://observador.pt/2022/06/20/abono-defamilia-vai-ser-pago-automaticamente-com-novoprograma-da-seguranca-social/

"Há uma doença nacional que é o
ceticismo", diz Costa, que antecipa novas
medidas de apoio sem impacto orçamental
Governo está a gerir com "tranquilidade" a
incerteza relacionada com a inflação elevada e as
dificuldades económicas. Serão anunciadas novas
medidas nas próximas semanas, sem impacto
orçamental.
https://observador.pt/2022/06/20/antoniocosta-diz-que-uma-das-maiores-frustracao-dosultimos-seis-anos-e-a-cgtp-nao-assinar-acordos/
2022-06-20

Portugal
não
é
fiscalmente
competitivo na comparação com países como a
Irlanda mas tem outros fatores, diz ministro
Costa e Silva.
"Não somos competitivos" na fiscalidade das
empresas, em comparação com países como a
Irlanda. Mas "a questão fiscal está a ser
trabalhada" e Portugal tem outras vantagens, diz
ministro Costa e Silva.
https://observador.pt/2022/06/20/portugal-nao
-e-fiscalmente-competitivo-na-comparacao-compaises-como-a-irlanda-mas-tem-outros-fatoresdiz-ministro-costa-e-silva/ 2022-06-20

Empresas dão mais tempo aos
trabalhadores "ou fecham", avisa primeiroPágina 7

As empresas que não se adaptarem às exigências
da nova geração de trabalhadores, que não está
disponível para cargas horárias elevadas, estão
em risco, avisa o primeiro-ministro. António Costa
admite que as condições de mercado - necessidade de reter trabalhadores e emprego em níveis
históricos - já estão a por salários a subir.
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/
detalhe/empresas-dao-mais-tempo-aostrabalhadores-ou-fecham-avisa-primeiro-ministro
2022-06-20

Salário de trabalhadores com curso
superior diminuiu 11% entre 2011 e 2019
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/
salario-de-trabalhadores-com-curso-superiordiminuiu-11-entre-2011-e-2019?
ref=Economia_DestaquesPrincipais 2022-06-21

DESCENTRALIZAÇÃO
Governo anuncia acordo para a descentralização este Verão
No Porto, onde esteve reunida com os presidentes de câmara da área metropolitana, a ministra
da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, revelou
que “é uma questão de tempo para fazermos um
grande acordo que estabilize, de uma vez por
todas, os valores na educação, na saúde.” Acção
social fica para depois.
https://www.publico.pt/2022/06/21/politica/
noticia/governo-anuncia-acordo-descentralizacao
-verao-2010815 2022-06-21

"Modelo económico a que as
pessoas estão habituadas vai ser bastante
diferente". Horta-Osório recomenda prudência
a famílias e empresas.
“Atualmente a taxa de juro diretora do BCE é de
-0,5% e o banco central pretende chegar aos 0%
em setembro, subindo por duas vezes, em três
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meses, 25 pontos base. Já outros bancos centrais
- europeus e não europeus - subiram as suas taxas
de juro. Horta-Osório alertou que esta subida já
não está em causa, mas sim a intensidade com que
se sobe. "É um modelo completamente diferente
do que as pessoas estavam habituadas" e implica
maiores cuidados na gestão de dinheiro pessoal e
da empresa, notou.”
https://expresso.pt/economia/2022-06-21Modelo-economico-a-que-as-pessoas-estaohabituadas-vai-ser-bastante-diferente.-HortaOsorio-recomenda-prudencia-a-familias-eempresas-c5e28823 2022-06-21

Salário de trabalhadores com
curso superior diminuiu 11% entre 2011 e
2019
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/
salario-de-trabalhadores-com-curso-superiordiminuiu-11-entre-2011-e-2019?
ref=CmaoMinuto_DestaquesPrincipais 2022-0621

Numa década, salário
portugueses com ensino superior caiu 11%

dos

De 2011 e 2019, os salários dos portugueses com
ensino superior caíram 11%, e 15% no caso dos
jovens recém-graduados. Produtividade não
acompanha aumento de qualificações.
https://eco.sapo.pt/2022/06/21/numa-decadasalario-dos-portugueses-com-ensino-superiorcaiu-11/ 2022-06-21

Finanças mantêm prémio de
produtividade máximo aos funcionários do fisco
O Governo decidiu manter em 5% o montante de
receitas de cobrança coerciva a afetar ao Fundo
de Estabilização Tributário, que cobre o pagamento de suplementos remuneratórios aos
funcionários do fisco.
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https://expresso.pt/economia/2022-06-22Financas-mantem-premio-de-produtividademaximo-aos-funcionarios-do-fisco-68746cc0
2022-06-22

José Neves: “Antes da semana
de quatro dias, temos de pensar no trabalho
remoto”
Fundador da Fundação José Neves admite bolsas
reembolsáveis para aumentar representatividade
de mulheres e de minorias na área tecnológica.
Prioridade é trabalho remoto antes da semana de
quatro dias.
https://eco.sapo.pt/entrevista/jose-neves-antes
-da-semana-de-quatro-dias-temos-de-pensar-notrabalho-remoto/ 2022-06-22

Salários. Governo só se preocupa
com salário mínimo, alertam economistas
Esta é a reação dos economistas ouvidos pelo i ao
estudo que conclui que, em dez anos, os salários
caíram e que os mais qualificados foram os mais
prejudicados. E criticam apelo de Costa ao pedir
aumento salarial de 20% nos privados para
responder à inflação.
https://ionline.sapo.pt/artigo/774249/salariosgoverno-so-se-preocupa-com-salario-minimoalertam-economistas?seccao=Dinheiro_i
202206-22

Inflação pode chegar aos 9,6%
Pior cenário pode suceder se a guerra na Ucrânia
não terminar e BCE não tomar as rédeas da
política monetária. Apesar da incerteza, os
economistas ouvidos pelo NOVO concordam que
sem aumento dos salários haverá perda de poder
de compra.
https://onovo.pt/economia/inflacao-pode-chegar
-aos-96-CA11338082 2022-06-24

INFOQUADROS

LEGISLAÇÃO - JUNHO 2022

Orçamento da Assembleia da República para
2022

Apresenta à Assembleia da República a proposta
de lei que procede à primeira alteração ao DecretoLei n.º 109-B/2021, de 7 de dezembro, que aprova
a atualização do valor da retribuição mínima mensal
garantida e cria uma medida excecional de
compensação

Resolução da Assembleia da República n.º
30/2022

Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira n.º 11/2022/M

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Resolução da Assembleia da República n.º
29/2022
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Primeiro orçamento suplementar da Assembleia
da República para o ano de 2022

Apresenta à Assembleia da República a proposta
de lei sobre a atribuição de subsídio de insularidade

Lei n.º 12/2022
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Orçamento do Estado para 2022

Portaria n.º 154-A/2022
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA
SOCIAL
Cria e regula a medida de Apoio ao Reforço de
Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde
em 2022

Portaria n.º 163/2022

FINANÇAS
Percentagem a afetar ao Fundo de Estabilização
Tributário

Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores n.º 22/2022/A
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Atualização do valor da remuneração complementar
e utilização do regime jurídico de preços como
forma de mitigar os efeitos da inflação na Região
Autónoma dos Açores

Decreto Legislativo Regional n.º 15/2022/A
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional
n.º 36/2021/A, de 30 de novembro, que estabelece
a orgânica dos serviços da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma dos Açores

Portaria n.º 164/2022
JUSTIÇA E FINANÇAS

Declaração de Retificação n.º 3/2022/A

Regula a instalação do Mecanismo Nacional
Anticorrupção

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO

Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira n.º 10/2022/M

Retifica o Decreto Regulamentar Regional n.º
6/2022/A, de 29 de abril, publicado no Diário da
República, 1.ª série, n.º 83, de 29 de abril de 2022,
«Aprova a nova orgânica do XIII Governo Regional»

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Página 9

INFOQUADROS

...

Página 10

INFOQUADROS

BRANDA DA AVELEIRA

A Branda da Aveleira é um lugar da Freguesia de Gave, concelho de Melgaço. Brandas é a designação dada
às terras altas, para onde os pastores transumavam o gado e aí passavam a primavera e o verão, deixando,
assim, as terras baixas livres para as sementeiras do milho e do feijão. Sabe-se que esta prática era já
utilizada no séc. XII que se manteve até aos anos 60-70, quando a emigração deixou estas aldeias votadas
ao abandono. Passados alguns anos, os seus habitantes voltaram e requalificaram as suas habitações,
adaptando-as ao turismo de aldeia. Hoje, podemos percorrer a aldeia e contar cerca de 80 cardenhas,
sendo que 10 estão requalificadas. Cardenhas eram as habitações onde os pastores habitavam enquanto
durava o bom tempo. Estas construções possuíam um rés do chão e um primeiro piso, sendo o piso inferior
destinado a guardar o gado que servia de aquecimento ao pastor que pernoitava no piso superior.
Na aldeia encontrará alguns cursos de água e um belíssimo lago natural onde poderá dar uns refrescantes
mergulhos nos dias quentes de verão.
Se gosta de partir numa aventura não hesite e rume este belo lugar e siga o primeiro trilho geológico
português, criado pelo Instituto Geológico e Mineiro. Há muito mais trilhos e aventura à sua espera!.
Fonte: Branda da Aveleira - Aldeias de Portugal
https://www.cm-melgaco.pt/visitar/o-que-fazer/branda-da-aveleira/
https://www.turismodealdeia.com/PT/aldeias.php?aldeiaid=10009
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gave
Página 11

PROTOCOLOS
Termas de São Pedro do Sul
Os associados, após comprovação dessa qualidade,
poderão beneficiar de:
-20% de desconto nos tratamentos termais nos
meses de dezembro, janeiro e fevereiro
(época baixa)
-5% nos restantes meses do ano (épocas média e alta)
Contactos:
Termalistur – Termas de S. Pedro do Sul . E.M. S.A. 3660-692 Várzea
Telf. 232 720 300 | Fax 232 712 152 | www.termas-spsul.com | Formulário de contacto

Termas de Monção- Centro Tesal
Os associados e seus familiares diretos, designadamente, pais, cônjuges e filhos, desde devidamente
identificados, poderão beneficiar de:
10% no alojamento;
30% entre 1 de novembro e 31 de maio,
(exceptuando Semana Santa);
15% entre 1 de junho e 31 de outubro, nos Programas das Termas de Monção, nos:
Clube termal; Tratamentos de massoterapia; Tratamentos complementares;
Tratamentos Termais; Estética Corporal; Fisioterapia.
Nota: Estes descontos não são acumuláveis com outros disponíveis no Centro Tesal Termas de Monção
Contactos:
Avenida das Caldas -4950- 405 Monção | T 251 648 367 | F 251 648 367
| Reservas | http://www.termasdemoncao.com | Latitude: 42,07843, Longitude: -8,47529

Termas de Vizela – Centro Tesal
Os associados, colaboradores, cônjuges e filhos poderão beneficiar
dos seguintes serviços:
Tratamentos termais (dos foros reumatológico, pele, lesões
desportivas, etc.); Tratamentos de lazer e bem-estar na área
das piscinas lúdico-terapêuticas; SPA (tratamentos estéticos,
massagens, etc.); Restauração; Alojamento.
São, ainda, concedidos:
25 % em todos os serviços prestados pelas Termas e Hotel Bienestar Termas de Vizela
sobre o preço de tabela;
Em época baixa, serão concedidas ofertas especiais superiores a 25 %;
Tratamento vip e diferenciado em todos os serviços prestados pelo grupo TESAL;

Nota: os associados terão de se identificar com o cartão de associado do STE ou declaração que comprove essa qualidade.
Contactos:
Rua das Termas, 37 - 4815-416 Vizela - Tel. 253 565 117
Centro Tesal
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Lisboa - Sede
Campo Grande, 382 C 3ºD
1700-097 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 - 9:00-20:00
Sec. Regional do Porto
R. Fernandes Tomás, 424,
5.º andar - Sala 12
4000-210 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
Ed. 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

