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MEDIDAS PARA TRAVAR  

          A INFLAÇÃO 
 

 

 

I - Reunião com o Governo Regional dos Açores 

Revisão da Remuneração Complementar em 2022 

(Paga Mensalmente) 

I N F O Q U A D R O S  

O Secretário Regional das Finanças, do Plano e da 

Administração Pública da Região Autónoma dos 

Açores convocou o STE para uma reunião negocial 

que decorreu hoje, dia 30 de agosto, tendo em 

vista a revisão extraordinária da remuneração 

complementar, e a reativação do Conselho 

Consultivo da Administração Pública Regional 

como fórum de reflexão e debate sobre as linhas 

de orientação a implementar na administração 

pública regional. 

  

No âmbito do primeiro ponto da ordem de 

trabalhos, o Senhor Secretário de Estado referiu 

a intenção de o Governo Regional proceder à 

revisão extraordinária da remuneração comple-

mentar que tenha em consideração a inflação 

atualmente registada. 

 

O STE louvou a disponibilidade demonstrada, 

congratulando-se com o espaço para a negociação 

coletiva, propondo a atualização da remuneração 

complementar de 69,65€ mensais para 75€. 

Acompanhando esta atualização de valores, 

propusemos ainda: 

 A revisão e o alargamento da remuneração 

complementar até ao valor de 1.632,82€; 

 Estender a atribuição da remuneração 

complementar aos trabalhadores da administra-

ção pública central que exercem funções na 

Região Autónoma dos Açores, como por exemplo, 

na Universidade dos Açores, nos serviços do 

Ministério da Justiça, nas Finanças, entre outros, 

que sentem também o aumento do custo de vida e 

pagam impostos na região; 

 

O Senhor Secretário Regional tomou boa nota das 

propostas apresentadas pelo STE, tendo 

afirmado que os valores se encontram ainda em 

negociação. Informou, também, que é compromis-

so do Governo que as alterações ao pagamento da 

remuneração complementar produzam efeitos a 1 

de julho de 2022, uma vez que a inflação média na 

região ultrapassa já os 2,5%. 

 

A próxima ronda negocial está marcada para o 

próximo dia 19 de setembro. 
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Para 2023, o Governo afastou a regra de 

atualização automática das pensões criando novas 

percentagens de atualização:  

 

a) 4,43% para as pensões até 886€; 

b) 4,07% para as pensões entre 886€ e 

2659€; 

c) 3,53% para as restantes pensões sujeitas a 

atualização. 

 

Para além de não se garantir a manutenção do 

poder de compra, o Governo afasta regras que 

se pretendem estáveis e duradouras. A sua 

alteração prejudica ainda os pensionistas/

aposentados nos anos subsequentes. Há uma 

regra que se altera sempre que se quer! 

 

Ora, o combate à inflação não deve fazer-se 

com “vouchers”, pagamentos e suplementos 

extraordinários.  

Deve fazer-se com salários e pensões dignos,  

com contas rigorosas na distribuição de fundos 

públicos, com combate às rendas imobiliárias 

especulativas visando o lucro rápido com o 

turismo e tributando os lucros excessivos de 

quem lucra à custa da inflação. 

 

O pacote de medidas apresentado a 6 de 

setembro pelo Governo, num país onde as 

remunerações do trabalho e as pensões são de 

um modo geral baixas, fica-se apenas pelas 

boas intenções. 

II- Pacote de Medidas 
do Governo:  
 

O QUE DIZER? 
 

O Governo anunciou, dia 6 de outubro, as novas 

medidas de apoio ao rendimento disponível para 

as famílias: 

 

Para os trabalhadores, um pagamento extraordi-

nário, no mês de outubro, de 125€ a cada cidadão 

com rendimento até 2700€ mensais. É,  ainda,  

atribuído um pagamento extraordinário de 50€ 

por cada descendente, criança ou jovem, que 

tenha a cargo. 

 

Com estes valores o Governo parece ignorar a 

realidade económica atual. 

Considerando o universo dos trabalhadores 

públicos, se no conjunto do ano, a taxa de inflação 

subir, em média, para 6,8% em 2022 (valor 

previsto pela CE no passado mês de julho) cerca 

de 630 mil funcionários públicos vão perder 

cerca de 6% do poder de compra só este ano. 

Não serão certamente os 125€ agora atribuí-

dos que permitirão a retoma do poder de 

compra. 

Para os pensionistas/aposentados, a atribuição, 

no mês de outubro, de um suplemento extraordi-

nário equivalente a meio mês de pensão, 

sujeito a descontos. 

A palavra aos associados 

O que dizer quando no próximo dia 12 de 

setembro celebrarei 25 anos a desempenhar 

funções no mesmo serviço, na categoria de 

Técnica Superior, e encontro-me na 4ª posição 

remuneratória (1632,82)? 

Tenho licenciatura, pós-graduação, mestrado e 

várias formações efetuadas ao longo da vida, 

sempre realizadas para desempenhar o meu 

trabalho com maior qualidade, o que é reconheci-

do pela chefia, mas que não chega para o 

relevante porque as quotas são limitadas. 

 

Sócio devidamente identificado 
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https://eco.sapo.pt/2022/07/01/inflacao-na-

zona-euro-dispara-para-86-em-junho-um-recorde

-desde-a-introducao-da-moeda-unica/ 

- Inflação média já atingiu meta do Governo 

para o ano 

 

A variação média da taxa de inflação 

dos últimos 12 meses superou os 4% em junho, 

meta prevista pelo Executivo para o conjunto do 

ano. Energia superou os 30%, o valor mais alto 

desde agosto de 1984. E já não estamos abaixo 

da média da Zona Euro. 

https://www.jornaldenegocios.pt/economia/

detalhe/inflacao-media-ja-atingiu-meta-do-

governo-para-o-ano - 03.07.2022 

 

- Tarefeiros da saúde dão 54 milhões 

de euros a quatro empresas 

Falta de médicos nos quadros obriga Estado a 

gastar fortuna. 

https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/

tarefeiros-da-saude-dao-54-milhoes-de-euros-a-

quatro-empresas?ref=HP_PrimeirosDestaques - 

04.07.2022 

 

- FMI quer mexidas no sistema de 

pensões e Governo concorda 

A instituição que ajudou a desenhar o programa 

de ajustamento defende novas medidas que 

passem por alterações ao cálculo da pensão e pelo 

aumento da idade de acesso à pensão antecipada. 

Governo quer “explorar opções” para reforçar a 

sustentabilidade, mas não explica o que está ou 

não a ser feito 

- Concorrência decreta coima de 190 

milhões a grupos hospitalares por concertação 

na ADSE 

A Autoridade da Concorrência sancionou vários 

grupos privados de saúde por “prática concerta-

da, restritiva da concorrência, na contratação de 

serviços de saúde hospitalares por parte do 

subsistema de saúde público ADSE”. Associação 

de hospitais privados tem a coima menor, grupo 

Mello a maior. Visados vão recorrer. 

https://www.publico.pt/2022/07/01/economia/

noticia/concorrencia-decreta-coima-190-milhoes-

grupos-hospitalares-concertacao-adse-2012182 -

01.07.2022 

 

- Inflação muda consumo em Portugal: 

mais marcas brancas, promoções e menos 

produtos 

Os portugueses estão a tornar-se cada vez mais 

criteriosos na gestão do orçamento familiar. 

Marcas próprias e procura por promoções estão a 

ganhar terreno e há quem compre menos produtos 

de cada vez. 

https://eco.sapo.pt/2022/07/04/inflacao-muda-

consumo-em-portugal-mais-marcas-brancas-

promocoes-e-menos-produtos/ 

 

- Inflação na Zona Euro dispara para 

8,6% em junho. Um recorde desde a introdu-

ção da moeda única 

Consumidores continuam a sentir forte aperto no 

custo de vida, com inflação a escalar para 8,6% 

em junho, o valor mais elevado desde a criação da 

moeda única e acima do esperado pelos analistas. 

Visto na imprensa  
em  julho 

https://eco.sapo.pt/2022/07/01/inflacao-na-zona-euro-dispara-para-86-em-junho-um-recorde-desde-a-introducao-da-moeda-unica/
https://eco.sapo.pt/2022/07/01/inflacao-na-zona-euro-dispara-para-86-em-junho-um-recorde-desde-a-introducao-da-moeda-unica/
https://eco.sapo.pt/2022/07/01/inflacao-na-zona-euro-dispara-para-86-em-junho-um-recorde-desde-a-introducao-da-moeda-unica/
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/inflacao-media-ja-atingiu-meta-do-governo-para-o-ano
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/inflacao-media-ja-atingiu-meta-do-governo-para-o-ano
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/inflacao-media-ja-atingiu-meta-do-governo-para-o-ano
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/tarefeiros-da-saude-dao-54-milhoes-de-euros-a-quatro-empresas?ref=HP_PrimeirosDestaques
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/tarefeiros-da-saude-dao-54-milhoes-de-euros-a-quatro-empresas?ref=HP_PrimeirosDestaques
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/tarefeiros-da-saude-dao-54-milhoes-de-euros-a-quatro-empresas?ref=HP_PrimeirosDestaques
https://www.publico.pt/2022/07/01/economia/noticia/concorrencia-decreta-coima-190-milhoes-grupos-hospitalares-concertacao-adse-2012182
https://www.publico.pt/2022/07/01/economia/noticia/concorrencia-decreta-coima-190-milhoes-grupos-hospitalares-concertacao-adse-2012182
https://www.publico.pt/2022/07/01/economia/noticia/concorrencia-decreta-coima-190-milhoes-grupos-hospitalares-concertacao-adse-2012182
https://eco.sapo.pt/2022/07/04/inflacao-muda-consumo-em-portugal-mais-marcas-brancas-promocoes-e-menos-produtos/
https://eco.sapo.pt/2022/07/04/inflacao-muda-consumo-em-portugal-mais-marcas-brancas-promocoes-e-menos-produtos/
https://eco.sapo.pt/2022/07/04/inflacao-muda-consumo-em-portugal-mais-marcas-brancas-promocoes-e-menos-produtos/
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- Empresas têm de abrir a porta a 

sindicatos mas haverá exceções 

Em causa está um artigo que atualmente refere 

que “os trabalhadores e os sindicatos têm direito 

a desenvolver atividade sindical na empresa, 

nomeadamente através de delegados sindicais, 

comissões sindicais e comissões intersindicais”. 

https://www.jornaldenegocios.pt/economia/

detalhe/empresas-tem-de-abrir-a-porta-a-

sindicatos-mas-havera-excecoes - 07-07-2022 

 

- Pandemia teve “impactos profundos” 

nos restantes cuidados de saúde 

Um relatório do Conselho Nacional da Saúde 

(CNS) revela que houve uma "redução das 

atividades relacionadas com a prevenção da 

doença ou promoção da saúde" durante a 

pandemia de Covid-19. 

https://eco.sapo.pt/2022/07/11/pandemia-teve-

impactos-profundos-nos-restantes-cuidados-de-

saude/ - 11-07-2022 

 

- Poupança dos portugueses é das 

mais vulneráveis à inflação 

Portugueses arriscam uma maior perda de valor 

das suas poupanças em comparação com os outros 

países da Zona Euro. Maioria das famílias tem as 

poupanças aplicadas em depósitos bancários, que 

podem sofrer uma perda real de 8% devido à 

escalada da inflação. 

https://www.jornaldenegocios.pt/economia/

detalhe/poupanca-dos-portugueses-e-das-mais-

vulneraveis-a-inflacao - 11-07-2022 

 

- Hospitais privados só contam 4% 

na despesa do Estado com Saúde 

Conta satélite do INE. Mais de 70% dos custos 

do SNS são afetos diretamente aos prestadores 

públicos e 13% respeitam comparticipação de 

https://www.jornaldenegocios.pt/economia/

seguranca-social/detalhe/fmi-quer-mexidas-no-

sistema-de-pensoes-e-governo-concorda - 

04.07.2022 

 

- Há avanços nas negociações sobre 

a descentralização. Regionalização parece cada 

vez mais distante 

Conselho geral da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses esteve reunido esta-feira 

e há avanços nas negociações com vista à 

transferência de competências para as autarqui-

as. 

https://www.publico.pt/2022/07/05/politica/

noticia/avancos-negociacoes-descentralizacao-

regionalizacao-distante-2012621 

 

- DESCENTRALIZAÇÃO 

Como o Governo está a tentar convencer os 

autarcas na descentralização 

Acordo de compromisso entre Governo e ANMP 

diz que as câmaras passam a poder alargar 

horários dos centros de saúde. 

https://www.publico.pt/2022/07/06/politica/

noticia/governo-tentar-convencer-autarcas-

descentralizacao-2012753 

 

- Portugal é dos países onde o duplo 

emprego mais cresce 

Entre o primeiro trimestre do ano passado e o 

mesmo período deste ano, o número de trabalha-

dores com um segundo emprego aumentou para 

247,8 mil pessoas, um crescimento de 23%. As 

horas trabalhadas também tiveram das maiores 

subidas da União Europeia. 

https://www.jornaldenegocios.pt/economia/

emprego/mercado-de-trabalho/detalhe/portugal-

e-dos-paises-onde-o-duplo-emprego-mais-cresce 

- 06-07-2022 

 

https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/empresas-tem-de-abrir-a-porta-a-sindicatos-mas-havera-excecoes
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/empresas-tem-de-abrir-a-porta-a-sindicatos-mas-havera-excecoes
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/empresas-tem-de-abrir-a-porta-a-sindicatos-mas-havera-excecoes
https://eco.sapo.pt/2022/07/11/pandemia-teve-impactos-profundos-nos-restantes-cuidados-de-saude/
https://eco.sapo.pt/2022/07/11/pandemia-teve-impactos-profundos-nos-restantes-cuidados-de-saude/
https://eco.sapo.pt/2022/07/11/pandemia-teve-impactos-profundos-nos-restantes-cuidados-de-saude/
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/poupanca-dos-portugueses-e-das-mais-vulneraveis-a-inflacao
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/poupanca-dos-portugueses-e-das-mais-vulneraveis-a-inflacao
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/poupanca-dos-portugueses-e-das-mais-vulneraveis-a-inflacao
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/seguranca-social/detalhe/fmi-quer-mexidas-no-sistema-de-pensoes-e-governo-concorda
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/seguranca-social/detalhe/fmi-quer-mexidas-no-sistema-de-pensoes-e-governo-concorda
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/seguranca-social/detalhe/fmi-quer-mexidas-no-sistema-de-pensoes-e-governo-concorda
https://www.publico.pt/2022/07/05/politica/noticia/avancos-negociacoes-descentralizacao-regionalizacao-distante-2012621
https://www.publico.pt/2022/07/05/politica/noticia/avancos-negociacoes-descentralizacao-regionalizacao-distante-2012621
https://www.publico.pt/2022/07/05/politica/noticia/avancos-negociacoes-descentralizacao-regionalizacao-distante-2012621
https://www.publico.pt/2022/07/06/politica/noticia/governo-tentar-convencer-autarcas-descentralizacao-2012753
https://www.publico.pt/2022/07/06/politica/noticia/governo-tentar-convencer-autarcas-descentralizacao-2012753
https://www.publico.pt/2022/07/06/politica/noticia/governo-tentar-convencer-autarcas-descentralizacao-2012753
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/mercado-de-trabalho/detalhe/portugal-e-dos-paises-onde-o-duplo-emprego-mais-cresce
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/mercado-de-trabalho/detalhe/portugal-e-dos-paises-onde-o-duplo-emprego-mais-cresce
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/mercado-de-trabalho/detalhe/portugal-e-dos-paises-onde-o-duplo-emprego-mais-cresce
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medicamentos de ambulatório. 

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/12-jul-2022/

hospitais-privados-so-contam-4-na-despesa-do-

estado-com-saude-15011017.html 

- Tribunal Constitucional considera 

inconstitucionais confinamentos fora do estado 

de emergência 

A alternativa para o Parlamento poder declarar 

quarentenas fora do estado de emergência é uma 

alteração na Constituição 

https://expresso.pt/sociedade/2022-07-13-

Tribunal-Constitucional-considera-

inconstitucionais-confinamentos-fora-do-estado-

de-emergencia-8fd68f06 

 

- Governo manifesta abertura para 

aplicar aumentos dos técnicos superiores este 

ano 

Governo deverá analisar a alteração da posição do 

nível remuneratório da carreira de técnico 

superior no Estado esta quinta-feira, em Conselho 

de Ministros 

https://expresso.pt/economia/2022-07-13-

Governo-manifesta-abertura-para-aplicar-

aumentos-dos-tecnicos-superiores-este-ano-

f9bbfd7f~ 

 

Governo disponível para aplicar 

aumentos dos técnicos superiores em 2022 

Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado saiu 

hoje da reunião com o Governo com a esperança 

de que o Conselho de Ministros de amanhã dará 

luz verde à valorização do salário de entrada com 

efeitos desde Janeiro 

https://www.publico.pt/2022/07/13/economia/

noticia/governo-disponivel-aplicar-aumentos-

tecnicos-superiores-2022-2013507 

 

- Governo manifesta abertura para 

aplicar aumentos aos técnicos superiores este 

ano 

Executivo manifestou abertura para que os 

aumentos nos salários de entrada dos técnicos 

superiores entrem em vigor este ano com 

retroativos janeiro e não apenas em 2023. 

https://eco.sapo.pt/2022/07/13/governo-

manifesta-abertura-para-aplicar-aumentos-dos-

tecnicos-superiores-este-ano/ 

 

 Mais de 40 mil trabalhadores 

terão aumento extra de 4,7% a 34,3% 

A reformulação da tabela salarial dos assistentes 

técnicos, dos técnicos superiores e dos doutora-

dos tem efeitos desde 1 de Janeiro de 2022 e 

custará 40 milhões de euros. 

https://www.publico.pt/2022/07/15/economia/

noticia/40-mil-trabalhadores-terao-aumento-

extra-47-343-2013714 

 

- Governo clarifica como câmaras 

podem pedir mais dinheiro na descentralização 

Autarcas querem mais informação para prepara-

rem o seu orçamento do próximo ano. Ministério 

aponta para possibilidade de câmaras alterarem 

ou reverem contas. 

https://www.publico.pt/2022/07/15/politica/

noticia/governo-clarifica-camaras-podem-pedir-

dinheiro-descentralizacao-2013753 

 

- ANMP aprova acordo de 

descentralização de competências com o 

Governo 

Depois de uma longa ronda de negociações, 

marcada por muitas cedências por parte do 

Governo, a associação nacional de municípios 

aprova a transferência de competências da 

administração central para as autarquias. 

https://www.publico.pt/2022/07/18/politica/

noticia/-anmp-aprova-acordo-descentralizacao-

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/12-jul-2022/hospitais-privados-so-contam-4-na-despesa-do-estado-com-saude-15011017.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/12-jul-2022/hospitais-privados-so-contam-4-na-despesa-do-estado-com-saude-15011017.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/12-jul-2022/hospitais-privados-so-contam-4-na-despesa-do-estado-com-saude-15011017.html
https://expresso.pt/sociedade/2022-07-13-Tribunal-Constitucional-considera-inconstitucionais-confinamentos-fora-do-estado-de-emergencia-8fd68f06
https://expresso.pt/sociedade/2022-07-13-Tribunal-Constitucional-considera-inconstitucionais-confinamentos-fora-do-estado-de-emergencia-8fd68f06
https://expresso.pt/sociedade/2022-07-13-Tribunal-Constitucional-considera-inconstitucionais-confinamentos-fora-do-estado-de-emergencia-8fd68f06
https://expresso.pt/sociedade/2022-07-13-Tribunal-Constitucional-considera-inconstitucionais-confinamentos-fora-do-estado-de-emergencia-8fd68f06
https://expresso.pt/economia/2022-07-13-Governo-manifesta-abertura-para-aplicar-aumentos-dos-tecnicos-superiores-este-ano-f9bbfd7f~
https://expresso.pt/economia/2022-07-13-Governo-manifesta-abertura-para-aplicar-aumentos-dos-tecnicos-superiores-este-ano-f9bbfd7f~
https://expresso.pt/economia/2022-07-13-Governo-manifesta-abertura-para-aplicar-aumentos-dos-tecnicos-superiores-este-ano-f9bbfd7f~
https://expresso.pt/economia/2022-07-13-Governo-manifesta-abertura-para-aplicar-aumentos-dos-tecnicos-superiores-este-ano-f9bbfd7f~
https://www.publico.pt/2022/07/13/economia/noticia/governo-disponivel-aplicar-aumentos-tecnicos-superiores-2022-2013507
https://www.publico.pt/2022/07/13/economia/noticia/governo-disponivel-aplicar-aumentos-tecnicos-superiores-2022-2013507
https://www.publico.pt/2022/07/13/economia/noticia/governo-disponivel-aplicar-aumentos-tecnicos-superiores-2022-2013507
https://eco.sapo.pt/2022/07/13/governo-manifesta-abertura-para-aplicar-aumentos-dos-tecnicos-superiores-este-ano/
https://eco.sapo.pt/2022/07/13/governo-manifesta-abertura-para-aplicar-aumentos-dos-tecnicos-superiores-este-ano/
https://eco.sapo.pt/2022/07/13/governo-manifesta-abertura-para-aplicar-aumentos-dos-tecnicos-superiores-este-ano/
https://www.publico.pt/2022/07/15/economia/noticia/40-mil-trabalhadores-terao-aumento-extra-47-343-2013714
https://www.publico.pt/2022/07/15/economia/noticia/40-mil-trabalhadores-terao-aumento-extra-47-343-2013714
https://www.publico.pt/2022/07/15/economia/noticia/40-mil-trabalhadores-terao-aumento-extra-47-343-2013714
https://www.publico.pt/2022/07/15/politica/noticia/governo-clarifica-camaras-podem-pedir-dinheiro-descentralizacao-2013753
https://www.publico.pt/2022/07/15/politica/noticia/governo-clarifica-camaras-podem-pedir-dinheiro-descentralizacao-2013753
https://www.publico.pt/2022/07/15/politica/noticia/governo-clarifica-camaras-podem-pedir-dinheiro-descentralizacao-2013753
https://www.publico.pt/2022/07/18/politica/noticia/-anmp-aprova-acordo-descentralizacao-competencias-governo-2014064
https://www.publico.pt/2022/07/18/politica/noticia/-anmp-aprova-acordo-descentralizacao-competencias-governo-2014064
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competencias-governo-2014064 

- Simplex 2022 tem 48 medidas e 

inclui exames de saúde digitalizados 

O Simplex 2022 tem 48 medidas e o objetivo 

"não é só simplificar", mas dizer "sim" às pessoas 

e empresas, disse o secretário de Estado da 

Digitalização à Lusa 

https://expresso.pt/economia/2022-07-19-

Simplex-2022-tem-48-medidas-e-inclui-exames-

de-saude-digitalizados-64dcb154 

As 48 medidas encontram-se disponíveis no site 

da AMA em https://www.simplex.gov.pt/ 

 

- ANMP aprova acordo de descen-

tralização e consegue financiamento a 100% 

das obras de centros de saúde 

ANMP aprova acordo para a descentralização, nas 

áreas da educação e saúde, que ainda vai ser 

assinado com o Governo. Uma das novidades é o 

financiamento a 100% das obras nos centros de 

saúde. 

https://eco.sapo.pt/2022/07/18/anmp-aprova-

acordo-de-descentralizacao-e-consegue-

financiamento-a-100-das-obras-de-centros-de-

saude/ 

 

- UTAO aponta para novo 

brilharete no défice. Inflação dá uma ajuda 

Análise dos técnicos que dão apoio aos deputados 

no Parlamento apontam "indicações positivas de 

superação da meta orçamental" de 1,9% do PIB 

para este ano. Receitas de IVA e IRS já 

superaram níveis pré-pandemia.  

https://www.jornaldenegocios.pt/economia/

financas-publicas/orcamento-do-estado/detalhe/

utao-aponta-para-novo-brilharete-no-defice-

inflacao-da-uma-ajuda - 18.07.2022 

- Teremos pensões de jeito no 

futuro? Nove peritos vão estudar meios para 

garantir que sim 

Chama-se "comissão para a sustentabilidade da 

Segurança Social", tem nove pessoas, e um ano 

para apresentar propostas para garantir a 

adequação e equilíbrio financeiro do sistema de 

pensões. 

https://expresso.pt/economia/2022-07-20-

Teremos-pensoes-de-jeito-no-futuro--Nove-

peritos-vao-estudar-meios-para-garantir-que-sim

-fd6e731b 

 

- Municípios do continente são 

muito assimétricos em relação ao bem-estar 

dos cidadãos 

Territórios de baixa densidade têm apenas 8% da 

população, mas apresentam maiores índices de 

bem-estar, revela estudo da FFMS. Já os seis 

concelhos mais ricos são os mais desiguais. 

https://eco.sapo.pt/2022/07/25/municipios-do-

continente-sao-muito-assimetricos-em-relacao-ao

-bem-estar-dos-cidadaos/ 

 

 Orçamento: Estado regista 

excedente de €1.113 milhões no primeiro 

semestre de 2022, receita fiscal sobe mais de 

28% 

O Ministério das Finanças explica que a melhoria 

homóloga do saldo orçamental nos primeiros seis 

meses do ano resulta do dinamismo da atividade 

económica e do mercado de trabalho e do efeito 

base do lado da despesa. De acordo com os dados 

divulgados pelo Governo, a receita cresceu 19,7% 

face ao período homólogo e 14% face a 2019 

https://expresso.pt/economia/2022-07-26-

Orcamento-Estado-regista-excedente-de-1.113-

milhoes-no-primeiro-semestre-de-2022-receita-

fiscal-sobe-mais-de-28-6ec0af4f 

 

https://www.publico.pt/2022/07/18/politica/noticia/-anmp-aprova-acordo-descentralizacao-competencias-governo-2014064
https://expresso.pt/economia/2022-07-19-Simplex-2022-tem-48-medidas-e-inclui-exames-de-saude-digitalizados-64dcb154
https://expresso.pt/economia/2022-07-19-Simplex-2022-tem-48-medidas-e-inclui-exames-de-saude-digitalizados-64dcb154
https://expresso.pt/economia/2022-07-19-Simplex-2022-tem-48-medidas-e-inclui-exames-de-saude-digitalizados-64dcb154
https://www.simplex.gov.pt/
https://eco.sapo.pt/2022/07/18/anmp-aprova-acordo-de-descentralizacao-e-consegue-financiamento-a-100-das-obras-de-centros-de-saude/
https://eco.sapo.pt/2022/07/18/anmp-aprova-acordo-de-descentralizacao-e-consegue-financiamento-a-100-das-obras-de-centros-de-saude/
https://eco.sapo.pt/2022/07/18/anmp-aprova-acordo-de-descentralizacao-e-consegue-financiamento-a-100-das-obras-de-centros-de-saude/
https://eco.sapo.pt/2022/07/18/anmp-aprova-acordo-de-descentralizacao-e-consegue-financiamento-a-100-das-obras-de-centros-de-saude/
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/financas-publicas/orcamento-do-estado/detalhe/utao-aponta-para-novo-brilharete-no-defice-inflacao-da-uma-ajuda
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/financas-publicas/orcamento-do-estado/detalhe/utao-aponta-para-novo-brilharete-no-defice-inflacao-da-uma-ajuda
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/financas-publicas/orcamento-do-estado/detalhe/utao-aponta-para-novo-brilharete-no-defice-inflacao-da-uma-ajuda
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/financas-publicas/orcamento-do-estado/detalhe/utao-aponta-para-novo-brilharete-no-defice-inflacao-da-uma-ajuda
https://expresso.pt/economia/2022-07-20-Teremos-pensoes-de-jeito-no-futuro--Nove-peritos-vao-estudar-meios-para-garantir-que-sim-fd6e731b
https://expresso.pt/economia/2022-07-20-Teremos-pensoes-de-jeito-no-futuro--Nove-peritos-vao-estudar-meios-para-garantir-que-sim-fd6e731b
https://expresso.pt/economia/2022-07-20-Teremos-pensoes-de-jeito-no-futuro--Nove-peritos-vao-estudar-meios-para-garantir-que-sim-fd6e731b
https://expresso.pt/economia/2022-07-20-Teremos-pensoes-de-jeito-no-futuro--Nove-peritos-vao-estudar-meios-para-garantir-que-sim-fd6e731b
https://eco.sapo.pt/2022/07/25/municipios-do-continente-sao-muito-assimetricos-em-relacao-ao-bem-estar-dos-cidadaos/
https://eco.sapo.pt/2022/07/25/municipios-do-continente-sao-muito-assimetricos-em-relacao-ao-bem-estar-dos-cidadaos/
https://eco.sapo.pt/2022/07/25/municipios-do-continente-sao-muito-assimetricos-em-relacao-ao-bem-estar-dos-cidadaos/
https://expresso.pt/economia/2022-07-26-Orcamento-Estado-regista-excedente-de-1.113-milhoes-no-primeiro-semestre-de-2022-receita-fiscal-sobe-mais-de-28-6ec0af4f
https://expresso.pt/economia/2022-07-26-Orcamento-Estado-regista-excedente-de-1.113-milhoes-no-primeiro-semestre-de-2022-receita-fiscal-sobe-mais-de-28-6ec0af4f
https://expresso.pt/economia/2022-07-26-Orcamento-Estado-regista-excedente-de-1.113-milhoes-no-primeiro-semestre-de-2022-receita-fiscal-sobe-mais-de-28-6ec0af4f
https://expresso.pt/economia/2022-07-26-Orcamento-Estado-regista-excedente-de-1.113-milhoes-no-primeiro-semestre-de-2022-receita-fiscal-sobe-mais-de-28-6ec0af4f
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RESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Regulamenta a atualização extraordinária das 

pensões prevista na Lei do Orçamento do Estado 

de 2022. 

Decreto-Lei n.º 44/2022, de 8 de julho 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Dispensa da nomeação de representante fiscal e 

da obrigatoriedade de adesão à caixa postal 

eletrónica os contribuintes que adiram a canais 

de notificação desmaterializados 

Decreto-Lei n.º 46/2022, de 12 de julho 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Habilita a condução de veículos a motor pelos 

detentores de títulos de condução emitidos por 

Estados-Membros da Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa e da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico 

Decreto-Lei n.º 50/2022, de 19 de julho 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Clarifica os termos em que os gestores públicos 

podem optar pela remuneração média dos 

últimos três anos 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 28/2022/A, de 7 de 

julho 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

1.º Orçamento Suplementar da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores para o 

ano de 2022 

Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2022/A 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESI-

DÊNCIA DO GOVERNO 

Aprova a orgânica e o quadro de pessoal dirigente, 

de direção específica e de chefia da Vice-

Presidência do Governo Regional 

Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2022/M, 

de 5 de julho 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Primeira alteração ao Decreto Regulamentar 

Regional n.º 10/2020/M, de 21 de janeiro, que 

LEGISLAÇÃO - JULHO 2022 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

56/2022, de 5 de julho 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Nomeia o presidente do Mecanismo Nacional 

Anticorrupção 

Resolução da Assembleia da República n.º 

33/2022, de 8 de julho 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Parecer sobre a proposta de Regulamento do 

Parlamento Europeu e do Conselho sobre a 

transparência e o direcionamento da propaganda 

política 

Resolução da Assembleia da República n.º 

35/2022, de 11 de julho 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a reativação da Comissão 

de Acompanhamento da Descentralização 

Resolução da Assembleia da República n.º 

37/2022, de 18 de julho 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a regulamentação urgente 

do Decreto-Lei n.º 14/2021, de 12 de fevereiro, que 

«Altera o regime jurídico de entrada, permanência, 

saída e afastamento de estrangeiros do território 

nacional», permitindo a operacionalização da 

plataforma e da submissão online de requerimentos 

de Vistos Gold para fins imobiliários 

Resolução da Assembleia da República n.º 

38/2022, de 18 de julho 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que tome iniciativas para 

formar um instituto europeu com o estatuto de 

laboratório associado ou do Estado 

Declaração de Retificação n.º 19/2022 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Retificação à Lei n.º 12/2022, de 27 de junho, 

«Orçamento do Estado para 2022» 

Decreto-Lei n.º 51/2022 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova medidas de valorização remuneratória de 

trabalhadores em funções públicas 

Decreto Regulamentar n.º 2/2022, de 7 de julho 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/44-2022-185838981
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/46-2022-185971761
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/50-2022-186307879
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-acores/28-2022-185667614
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-acores/28-2022-185667614
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-acores/28-2022-185667614
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/9-2022-186362062
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/11-2022-185601685
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/11-2022-185601685
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/10-2020-128326624
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/10-2020-128326624
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/56-2022-185669164
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/56-2022-185669164
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/33-2022-185838979
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/33-2022-185838979
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/35-2022-185839054
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/35-2022-185839054
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/37-2022-186223186
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/37-2022-186223186
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/14-2021-157236756
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/38-2022-186223187
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/38-2022-186223187
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/19-2022-186663180
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/12-2022-185224662
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/51-2022-186663181
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar/2-2022-185719065
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Aprova a Conta da Região Autónoma da Madeira 

referente ao ano de 2020 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira n.º 16/2022/M, de 5 de 

julho 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Aprova o Relatório e a Conta da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma da Madeira 

referentes ao ano de 2020 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira n.º 17/2022/M, de 6 de 

julho 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Apresenta à Assembleia da República a proposta 

de lei sobre a regionalização dos serviços de 

registo e notariado - alteração do Decreto-Lei n.º 

247/2003, de 8 de outubro, e da Lei n.º 7/2007, de 5 

de fevereiro 

aprova a orgânica da Secretaria Regional de 

Inclusão Social e Cidadania, ao Decreto Regula-

mentar Regional n.º 23/2020/M, de 18 de março, 

que aprova a orgânica da Direção Regional dos 

Assuntos Sociais, e ao Decreto Regulamentar 

Regional n.º 8/2021/M, de 4 de agosto, que aprova 

a orgânica da Direção Regional para as Políticas 

Públicas Integradas e Longevidade 

Decreto Legislativo Regional n.º 14/2022/M 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Procede à primeira alteração ao Decreto 

Legislativo Regional n.º 28-A/2021/M, de 30 de 

dezembro, que aprova o Orçamento da Região 

Autónoma da Madeira para 2022 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira n.º 15/2022/M, de 5 de 

julho 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

FORMAÇÃO 
 

4.º TRIMESTRE 

Ações de Formação Disponíveis 

https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-madeira/16-2022-185669171
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-madeira/16-2022-185669171
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-madeira/16-2022-185669171
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-madeira/17-2022-185667615
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-madeira/17-2022-185667615
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-madeira/17-2022-185667615
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-madeira/17-2022-185667615
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/247-2003-482474
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/247-2003-482474
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/7-2007-518073
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/23-2020-130350400
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/23-2020-130350400
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/8-2021-169057078
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/8-2021-169057078
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/14-2022-186721644
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/28-a-2021-176800365
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/28-a-2021-176800365
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-madeira/15-2022-185669170
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-madeira/15-2022-185669170
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-madeira/15-2022-185669170
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Tem dúvidas sobre a sua situação laboral? 
  

O jurista responde 

Sou Técnico superior num serviço público e fui convidado para exercer funções de docente numa 

instituição de Ensino Superior Público. Posso acumular o trabalho de técnico superior com o de 

docente, atividade também ela remunerada? 
 

O artigo 21º nº 2 alínea c) da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (anexa à Lei nº 35/2014) 

estabelece, que o exercício de funções públicas pode ser acumulado com outras funções públicas remune-

radas, desde que a acumulação revista manifesto interesse público, nomeadamente no caso de atividades 

docentes ou de investigação de duração não superior à fixada em despacho dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas das Finanças, da Administração Pública e da Educação e que, sem prejuízo do 

cumprimento da duração semanal do trabalho, não se sobreponha em mais de um quarto ao horário 

inerente à função principal (ver Despacho Conjunto nº 41/ME/90, publicado no DR-II de 28/3/90). 

Portanto, se houver manifesto interesse público na acumulação, pode autorizar-se a acumulação das suas 

funções de Técnico Superior com a atividade de Docente do Ensino Superior Público, desde que esta 

atividade docente não ultrapasse as 18 horas por semana e não se sobreponha em mais de um quarto ao 

seu horário de Técnico Superior. 

O reconhecimento ou não do manifesto interesse público na acumulação de funções cabe à entidade 

empregadora que é competente para decidir sobre a autorização, com base, preferencialmente, nos 

fundamentos invocados pelo próprio Estabelecimento de Ensino interessado. 
 

Tenho um filho com três anos e pretendo exercer as minhas funções em regime de teletrabalho, já 

que a minha atividade é passível de ser exercida nesse regime ao contrário da atividade da minha 

mulher. Posso eu ficar em regime de teletrabalho? Qual o período máximo em que posso ficar nesse 

regime? Como o devo solicitar? 
 

À situação que descreve aplica-se o disposto no artigo 166º-A do Código do Trabalho, o qual estabelece o 

seguinte: 

- O trabalhador com filho com idade até 3 anos tem direito a exercer a atividade em regime de teletra-

balho, quando este seja compatível com a atividade desempenhada e o empregador disponha de recursos e 

meios para o efeito. 

- O referido direito pode ser estendido até aos 8 anos de idade nas seguintes situações: 

a) Nos casos em que ambos os progenitores reúnem condições para o exercício da atividade em regime de 

teletrabalho, desde que este seja exercido por ambos em períodos sucessivos de igual duração num prazo 

de referência máxima de 12 meses; 

b) Famílias monoparentais ou situações em que apenas um dos progenitores, comprovadamente, reúne 

condições para o exercício da atividade em regime de teletrabalho. 

- O empregador não pode opor-se ao pedido do trabalhador efetuado nos termos dos números anteriores. 

Pelo que nos diz, no seu caso apenas o colega reúne condições para o exercício da atividade em regime de 

teletrabalho. Assim, ao abrigo do referido artigo 166º-A deve pedir solicitar a passagem ao regime de 

teletrabalho, uma vez que ás funções que exerce são compatíveis com esse regime, seja por tempo 

determinado ou indeterminado nos termos do artigo 167º do mesmo Código. 

Todavia, deve anexar ao seu pedido de teletrabalho uma declaração da entidade empregadora da sua 

mulher a comprovar que esta não pode praticar o teletrabalho. 
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I N F O Q U A D R O S  

A Aldeia do Castelo pertence à freguesia de Arnoia, concelho de Celorico de Basto, Distrito de Braga. A 

aldeia cresceu nas imediações do Castelo, que lhe deu o nome e remonta, provavelmente, ao Séc-X-XI, à 

altura da reconquista. O Castelo. 

A Aldeia foi em tempos sede do conselho por foral de D. Manuel I, em 1520, designada Villa de Basto e 

manteve o seu estatuto até 1719, ao tempo de D. João V.  

Ao chegar a esta histórica aldeia comece por visitar o Castelo, que integra a rota do românico, e deslum-

bre-se com a vista panorâmica sobre o rio Tâmega e o Vale de Infesta. Depois, desça ao povoado e 

percorra a rua Direita e conheça o património edificado como Casa da Justiça, a Cadeia, a antiga Casa da 

Botica e o Pelourinho. Não de fique por aí e pergunte onde fica o Convento de Arnoia, o Castro de Barrega 

e os solares de Arnoia, do Casal, do Telhô e de Toiande, que não se irá arrepender de os conhecer. 

No final da visita irá precisar, certamente, de um belo repasto e não lhe faltarão alternativas gastronómi-

cas como o arroz de cabidela, feijoada de chispe, couves com feijão, vitela e bacalhau assado, de entre 

outros. 

Fonte: Castelo - Aldeias de Portugal 

Castelo de Arnoia - Rota do Românico (rotadoromanico.com) 

https://www.mun-celoricodebasto.pt/visite-celorico/patrimonio/romanico-de-celorico-de-basto/castelo-de-arnoia/  

   

CASTELO 

https://www.aldeiasdeportugal.pt/aldeia/castelo/
https://www.rotadoromanico.com/pt/monumentos/castelo-de-arnoia/
https://www.mun-celoricodebasto.pt/visite-celorico/patrimonio/romanico-de-celorico-de-basto/castelo-de-arnoia/
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SINDICATO DOS 

QUADROS TÉCNICOS DO 

ESTADO E ENTIDADES 

COM FINS PÚBLICOS 

 

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 

PROTOCOLOS 
 

 

 
 

 

Agora com 2 noites de oferta 

- Pack 7+2 noites grátis de alojamento, 2 pessoas, por apenas 34,00€ pouco mais 3€/

noite em dezenas de hotéis em Portugal e Espanha 

- Pack 9+2 noites grátis de alojamento, 2 pessoas, por apenas 39,00€ pouco mais 3€/

noite em dezenas de hotéis em Portugal e Espanha 

Saiba mais (clique aqui) : www.lugaraosol.pt/lp/protocolos/?e=STE   

Informações:  919 803 610 / info@lugaraosol.pt 

Fonte: https://ctalmada.pt/ 

CULTURA E LAZER  

http://www.lugaraosol.pt/lp/protocolos/?e=STE
mailto:info@lugaraosol.pt
https://ctalmada.pt/

