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Nota prévia: 

No seguimento do atual momento, onde ao 

rescaldo da ainda não resolvida epidemia de Covid

-19, seguiu-se a guerra na Ucrânia, e, a subse-

quente crise dos combustíveis e elevada inflação, 

face às parcas e espúrias medidas tomadas pelo 

Governo português, elaborámos umas breves 

notas de análise crítica dedicadas ao impacto da 

subida das taxas Euribor e a algumas medidas 

tomadas no DL n.º 57-C/2022, de 6 de setembro.  

Neste exercício, ignorámos o que já foi desmon-

tado por outros e publicitado na comunicação 

social. Entre essas “lebres”, já desmascaradas, 

destacam-se o esbulho dos aumentos das pensões 

para 2024 (possivelmente já com uma nova lei que 

regule os aumentos), o questionamento da 

evolução do indexante de apoios sociais (IAS) 

para 2023 (dado que as pensões para esse ano, já 

foram desacopladas da fórmula, falta ver o que 

se passará com o resto) e inclusive a questão do 

impacto do abono extraordinário aos pensionistas 

de Outubro de 2022 em sede de IRS (o governo 

prometeu medidas, mas ainda nada se conhece; 

Devem ter sido apanhados de surpresa…). 

Posto isto, esperamos que o nosso fruste 

contributo seja útil para antecipar o futuro e 

desconstruir o ilusionismo governamental. 

Ademais, fazemos nossas as palavras do Doutor 

João Duque, colunista regular do Expresso que na 

sua rubrica habitual, numa edição recente do 

suplemento de economia desse jornal, apresentou 

para memória dos leitores mais distraídos o 

montante de apoios concedidos pelo Governo às 

famílias e o dinheiro injetado na TAP. Como disse, 

Euribor e por aí fora…  

Breves notas 

na ocasião, António Guterres: “É só fazer as 

contas.”. 

 

I - Euribor positiva: 

Depois de longos anos com as taxas Euribor em 

valores negativos, nos quais em função do spread 

o pagamento do crédito à habitação esteve 

reduzido à amortização de capital (uma medida 

que ajudou a aliviar os encargos dos trabalhado-

res, nomeadamente na função pública, vitimados 

por persistentes aumentos abaixo do valor da 

inflação), eis que fruto da atual situação, as taxas 

Euribor atingiram valores positivos. 

Ora, sendo que as prestações dos contratos de 

crédito à habitação, a taxa variável, são atualiza-

das face à média mensal das taxas Euribor do 

mês anterior à revisão (ex: as prestações 

revistas em outubro, utilizam a média de 

setembro), quanto tempo decorrerá até todos os 

clientes com empréstimo à habitação ficarem a 

pagar juros na prestação? 

Para este exercício, considerámos os derradeiros 

clientes que estão a começar a pagar juros pelos 

empréstimos, a saber, aqueles que têm contratos 

com spread a 0%; para todos os demais, o 

momento do pagamento de juros inicia-se 

anteriormente, quando a soma do spread e da 

Euribor já alcançam valores positivos. 

A fim de realizar este exercício, considerámos o 

valor da Euribor no mês em que se tornou positiva 

e no último mês completo (agosto/2022), 

conforme indicado na caixa infra, e, para 

caracterizar o universo dos detentores de 

crédito à habitação, recolhemos os dados do 

Por  
Miguel Lobato 
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julho de 2022. (Vd. https://www.bportugal.pt/

sites/default/files/anexos/pdf-boletim/

Relatório de Acompanhamento dos Mercados de 

Crédito 2021 (RAMC 21), publicado pelo BdP em 

Média mensal das taxas Euribor (positivas desde; valor catual): 

12 meses - 0.013% (Abr/2022); 1.250% (Ago/2022); 5 meses positiva 

6 meses - 0.162% (Jun/2022); 0.837% (Ago/2022); 3 meses positiva 

3 meses - 0.037% (Jul/2022); 0.395% (Ago/2022); 2 meses positiva 

Fonte: https://www.doutorfinancas.pt/media-mensal-da-taxa-euribor/ [Acedido a 12.09.2022] 

Segundo o RAMC 21, em 31/12/2021, havia 

1.433.983 contratos de crédito à habitação (1); 

destes, em 31/12/2021, 93% (ou 1.333.604) 

eram a taxa variável; 5,6% (ou 80.303) a taxa 

mista; e, 1,4% (ou 20.076) a taxa fixa (RAMC 21, 

p. 27);  

Os 1.333.604 contratos com taxa variável, a 

31/12/2021, dividiam-se entre os 40,5% (ou 

540.110) a Euribor a 6 meses; os 30,0% (ou 

400.081) a 3 meses; os 28,1% (ou 374.743) a 12 

meses; e, os 1,4% (ou 18.670) a outros prazos ou 

indexantes (RAMC 21, p. 29), ou seja, um 

universo de 1.314.934 contratos indexados à 

Euribor a 3, 6 e 12 meses, doravante designado 

por universo Euribor, por oposição ao conjunto 

global que se designará universo de taxas 

variáveis. 

Logo, como a média mensal da Euribor a 3 meses 

ficou positiva em julho, as revisões de agosto e 

setembro já são oneradas pelos juros, e, ao 

longo de outubro, deixará de haver prestações 

que só amortizam capital; serão afetados cerca 

de 400 mil contratos (30% do total com taxas 

variáveis), e, no mês de novembro, o ciclo 

reinicia-se com os revistos de agosto, que 

sofrerão nova escalada... 

Já a média mensal da Euribor a 6 meses, estando 

positiva desde junho, já onerou as revisões de 

julho a setembro, completando o ciclo até ao 

Natal… No réveillon o ciclo reinicia-se… Assim 

sendo, até dezembro, serão afetados cerca de 

540 mil contratos (40,5% do conjunto das taxas 

variáveis), o que somado à taxa a 3 meses, dá um 

total de 70,5% ou mais de 940 mil contratos. 

Por fim, a Euribor a 12 meses, positiva desde 

abril, já abrange as renovações de maio a 

setembro, ainda que o seu ciclo que responde por 

cerca de 374 mil contratos (21,5% do conjunto 

das taxas variáveis), só se complete em maio de 

2023… 

Porém, partindo da hipótese de trabalho que a 

distribuição das revisões é igual todos os meses, 

teríamos os seguintes valores, até ao presente 

mês de setembro: Euribor a 3 meses (266.721 

contratos, ou 66,7% do conjunto); Euribor a 6 

meses (270.055 contratos ou 50% do grupo); e, 

Euribor a 12 meses (156.143 contratos ou 41,7% 

do agregado), num total de 692.919 contratos 

(ou 52% do universo das taxas variáveis). 

Arrastando estes cálculos até às revisões de 

dezembro, passamos a contemplar a totalidade 

dos contratos Euribor a 3 e 6 meses (940.191, 

i.e., 70,5% dos contratos), acrescidos de 

249.829 (ou 66,7%) dos contratos a 12 meses, o 

que soma 1.190.020 contratos, ou seja, 90,5% do 

universo... 

Numa perspetiva complementar, pode-se 

arriscar o número de famílias e pessoas que 

serão abrangidas por estes aumentos. Assim, 

considerando que todos os contratos à habitação 

foram firmados por famílias (unipessoais, 

monoparentais ou casais com ou sem filhos), e, 

considerando-se que o balanço entre o número 

de elementos de cada agregado familiar dê um 

total que varie entre 2 e 2,3 pessoas, o universo 

Euribor abrangido, em setembro de 2022 

rondará entre as 1.385.838 e as 1.593.714 

pessoas, passando em dezembro de 2022 a 

abranger entre 2.380.040 a 2.737.046 almas. 

Ora, extrapolando para a população portuguesa 

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/ram2021.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/ram2021.pdf
https://www.doutorfinancas.pt/media-mensal-da-taxa-euribor/
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Portugal o abono de família pré-natal, do qual 

podem usufruir grávidas a partir da 13.ª semana 

de gestação.  

Fora isso, mesmo que viessem a ser inscritos 

retrospetivamente na Segurança Social os 

bebés, ainda que prematuros, nascidos até às 

23:59H de sexta-feira, 30 de setembro de 2022 

(e que como tal recebessem o cheque só em 

novembro ou dezembro), continuarão a estar em 

falta aqueles que derem o seu primeiro grito a 

partir de 1 de outubro. É triste. Não serão os 

fetos a partir dos 3 meses, de mulheres 

residentes em Portugal, que vão ameaçar a 

sustentabilidade das contas públicas. 

Já sobre os pensionistas, embora tenhamos 

procurado se haveria algum titular de pensões 

mínimas de sobrevivência que eventualmente 

estivesse abaixo dos 125 euros com o apoio 

extraordinário, a resposta foi negativa, salvo no 

caso de algum que seja porventura titular apenas 

de pensão de aposentação ou de sobrevivência de 

ex-subscritor da CGA, com menos de 5 anos de 

descontos, que auferisse um valor sumamente 

baixo (que os poderá haver, pelo menos em 

teoria). Foi, pois, uma boa notícia. 

Porém, deparamo-nos com a seguinte situação: 

quem entre na situação de reformado ou 

pensionista, por velhice ou sobrevivência, a 

partir de 1 de outubro, terá recebido em 

setembro os 125 euros, mas em janeiro de 2023, 

auferirá uma pensão calculada de acordo com as 

novas regras, ou seja, poderá ter recebido em 

setembro, menos do que auferiria caso, à data, 

já estivesse reformado.  

Haveria bancarrota se a esse universo 

(reformados entre 1 de outubro e 31 de 

dezembro de 2022) fosse concedido, até março 

de 2023 a diferença (desde que positiva…) entre 

os 125 euros e o que receberiam se já estives-

sem reformados em setembro? 

 

Nota de rodapé: (1 ).  Eram 1 . 447. 868 em 

31/12/2019. Assim, no triénio, caíram 0,96% (-

13.885 contratos) (RAMC 21, p. 23). Seguindo 

esta lógica, atualmente o número de contratos 

deverá ser um pouco inferior ao final de 2021, 

mas na falta de dados mais atualizados, serão 

estes a que vamos recorrer. 

(10.344.802 habitantes, segundo os dados 

provisórios dos Censos 2021), conclui-se que em 

dezembro de 2022, as almas implicadas poderão 

ascender a um máximo de 26,5% dos residen-

tes… 

II – Deserdados das medidas excecionais (DL 

57-C/2022): 

Embora as preocupações do risco moral (moral 

hazard) sobre os putativos beneficiários de 

prestações sociais sejam uma prerrogativa 

normalmente assumida pelos espectro político à 

direita do PS (aos quais curiosamente pouca 

desconfiança assumem perante os detentores de 

capital), não quis o Governo deixar de excluir do 

apoio extraordinário aos titulares de rendimen-

tos e prestações sociais uma ainda que pequena 

franja dos portugueses, afastando dos 125,00€ 

os inscritos no IEFP que estejam na situação de 

desemprego voluntário (cf. Art.º 2.º, n.º 3, al. d), 

in fine). 

Logo, dentro dessa categoria do “Vai trabalhar 

malandro!”, incluem-se indistintamente tanto os 

que se fartaram do patrão ou do trabalho como 

aqueles que se despediram por não aguentar mais 

o assédio moral, mas que nem assim tomaram 

medidas contra os abusos sofridos. Estivessem 

no RSI, independentemente dos motivos (que se 

nem tudo é santo como fazem crer uns, nem 

todos são malandros, como insinuam outros), e, 

esse problema não se colocaria. Em suma, havia 

necessidade de excluir o desemprego voluntário? 

Também excluídos da prestação de 50,00€ a 

todas as crianças e jovens, independentemente 

do rendimento dos pais, ficam todos aqueles que 

não nasceram até setembro de 2022 ou que já 

tendo vindo ao mundo, não estejam ainda 

inscritos no sistema de Informação da Seguran-

ça Social (o que já agora deixa-nos a pergunta de 

como se resolve a questão de quem é filho de 

trabalhadores inscritos no regime de proteção 

social convergente, para quem os apoios sociais 

são pagos pela entidade empregadora? (acho que 

não me engano…). Espero que não haja esqueci-

mentos!) 

Parece uma afirmação deslocada? A quem assim 

pensar, devo lembrar que (ainda que restrita na 

sua aplicação, mediante sujeição a baixos 

rendimentos e condição de recursos), temos em 



Página 5 

 
I N F O Q U A D R O S  

 Poupança de energia: Governo 

prepara medidas obrigatórias para casas, 

comércio, transportes e indústria 

O Ministério do Ambiente pediu à Agência para a 

Energia um plano pormenorizado de poupança de 

energia com vista ao cumprimento das metas 

acordadas em Bruxelas. Plano estará pronto no 

final de agosto com vista a aumentar as reservas 

de gás para o inverno. Medidas serão de caráter 

obrigatório e terão coimas associadas 

“À semelhança do que está a ser feito em todos 

os Estados-membros da União Europeia, e na 

semana em que Espanha aprovou, em Conselho de 

Ministros, um pacote agressivo de poupança de 

energia para fazer face a uma possível situação 

de carência energética, Portugal vai também 

adoptar medidas de caráter obrigatório para 

fazer a sua parte no cumprimento das metas 

acordadas. As medidas, apurou o Expresso, terão 

impacto não só ao nível dos serviços da 

Administração Pública, como também nas 

empresas privadas, comércio, serviços, na 

indústria e nos consumidores individuais.” 

https://expresso.pt/politica/2022-08-03-

Poupanca-de-energia-Governo-prepara-medidas-

obrigatorias-para-casas-comercio-transportes-e-

industria-447a7271 

 

 BCP, Montepio, Santander… Banca 

rende-se aos modelos de trabalho flexível 

Apesar de não favoráveis ao trabalho 100% 

remoto, as instituições bancárias contactadas 

pela Pessoas querem manter alguma flexibilidade, 

optando, sobretudo, por regimes de trabalho 

híbrido. 

https://eco.sapo.pt/2022/08/03/bcp-montepio-

santander-banca-rende-se-aos-modelos-de-

trabalho-flexivel/ 

 

 Cativações penalizam organismos 

públicos mais afetados pela pandemia 

Cativações são automáticas quando a despesa fica 

2% abaixo do valor que estava inicialmente 

orçamentado. 

04-08-22 

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

detalhe/cativacoes-penalizam-organismos-

publicos-mais-afetados-pela-pandemia 

 

 Alta inflação rouba 4,6% aos 

salários reais no 2º trimestre 

Remuneração bruta mensal média aumentou 3,1%, 

para 1.439 euros, mas em termos reais os 

portugueses têm menos dinheiro disponível. 

https://www.idealista.pt/news/financas/mercado

-laboral/2022/08/11/53574-inflacao-faz-descer

-salarios-em-portugal-caem-4-6-no-2o-trimestre 

 

 Salário médio do Estado cai 

6,2% em termos reais 

O salário médio desvalorizou 4,6% no segundo 

trimestre, em termos reais. Cálculos solicitados 

Visto na imprensa  
em  agosto 

https://expresso.pt/politica/2022-08-03-Poupanca-de-energia-Governo-prepara-medidas-obrigatorias-para-casas-comercio-transportes-e-industria-447a7271
https://expresso.pt/politica/2022-08-03-Poupanca-de-energia-Governo-prepara-medidas-obrigatorias-para-casas-comercio-transportes-e-industria-447a7271
https://expresso.pt/politica/2022-08-03-Poupanca-de-energia-Governo-prepara-medidas-obrigatorias-para-casas-comercio-transportes-e-industria-447a7271
https://expresso.pt/politica/2022-08-03-Poupanca-de-energia-Governo-prepara-medidas-obrigatorias-para-casas-comercio-transportes-e-industria-447a7271
https://eco.sapo.pt/2022/08/03/bcp-montepio-santander-banca-rende-se-aos-modelos-de-trabalho-flexivel/
https://eco.sapo.pt/2022/08/03/bcp-montepio-santander-banca-rende-se-aos-modelos-de-trabalho-flexivel/
https://eco.sapo.pt/2022/08/03/bcp-montepio-santander-banca-rende-se-aos-modelos-de-trabalho-flexivel/
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/cativacoes-penalizam-organismos-publicos-mais-afetados-pela-pandemia
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/cativacoes-penalizam-organismos-publicos-mais-afetados-pela-pandemia
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/cativacoes-penalizam-organismos-publicos-mais-afetados-pela-pandemia
https://www.idealista.pt/news/financas/mercado-laboral/2022/08/11/53574-inflacao-faz-descer-salarios-em-portugal-caem-4-6-no-2o-trimestre
https://www.idealista.pt/news/financas/mercado-laboral/2022/08/11/53574-inflacao-faz-descer-salarios-em-portugal-caem-4-6-no-2o-trimestre
https://www.idealista.pt/news/financas/mercado-laboral/2022/08/11/53574-inflacao-faz-descer-salarios-em-portugal-caem-4-6-no-2o-trimestre
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pelo Negócios mostram que nas administrações 

públicas a quebra foi de 6,2%. Nos dois casos, a 

maior desde o início da série em pelo menos oito 

anos. 

11-08-2022 

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

funcao-publica/detalhe/salario-medio-do-estado-

cai-62-em-termos-reais 

 

 Emprego público abranda mas 

atinge novo máximo 

O emprego público continua a crescer, embora 

agora ao ritmo mais lento em quase quatro anos. 

No segundo trimestre, subiu 1,5% em termos 

homólogos, com a administração local e regional a 

criar mais emprego do que a administração 

central. 

16-08-2022 

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

funcao-publica/detalhe/emprego-publico-abranda

-mas-atinge-novo-maximo 

 

 Governo dá mais autonomia aos 

serviços para fazerem valorizações salariais 

Os serviços deixam de precisar de autorização do 

Ministério das Finanças quando estiverem em 

causa ajustamentos remuneratórios por mobilida-

de ou por decisão gestionária. 

17.08.2022 – Conteúdo exclusivo 

https://www.publico.pt/2022/08/17/economia/

noticia/governo-autonomia-servicos-fazerem-

valorizacoes-salariais-2017268 

 

 Inflação em Portugal supera 

média da Zona Euro em julho 

Variação de preços harmonizada na Zona Euro 

atingiu 8,9% em julho. Com 9,4%, Portugal teve a 

nona menor subida de preços, mas está acima da 

média da Zona Euro. 

https://eco.sapo.pt/2022/08/18/inflacao-em-

portugal-supera-media-da-zona-euro-em-julho/ 

 

 Administração no limite para 

apresentar projetos orçamentais 

O prazo para os serviços da Administração 

Pública submeterem os projetos orçamentais no 

âmbito do Orçamento do Estado para 2023 

(OE2023) termina esta quinta-feira, de acordo 

com as instruções da Direção-Geral do Orçamen-

to (DGO). 

18-08-2022 

https://www.rtp.pt/noticias/pais/administracao-

no-limite-para-apresentar-projetos-

orcamentais_n1426966 

 

 Publicado regulamento eleitoral 

dos representantes dos beneficiários da ADSE 

no CGS 

O regulamento do processo eleitoral dos 

representantes dos beneficiários da ADSE no 

Conselho Geral e de Supervisão foi publicado em 

Diário da República. Entra em vigor no sábado. 

https://observador.pt/2022/08/19/publicado-

regulamento-eleitoral-dos-representantes-dos-

beneficiarios-da-adse-no-cgs/ 

 

 Preços dos combustíveis na 

semana que vem 

A informação dos preços dos combustíveis é 

baseada nos cálculos que têm em conta a cotação 

nos mercados internacionais e outros fatores que 

são considerados na formação do preço dos 

combustíveis em Portugal. São dados que recolho 

semanalmente junto das minhas fontes no 

https://www.jornaldenegocios.pt/economia/funcao-publica/detalhe/salario-medio-do-estado-cai-62-em-termos-reais
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/funcao-publica/detalhe/salario-medio-do-estado-cai-62-em-termos-reais
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/funcao-publica/detalhe/salario-medio-do-estado-cai-62-em-termos-reais
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/funcao-publica/detalhe/emprego-publico-abranda-mas-atinge-novo-maximo
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/funcao-publica/detalhe/emprego-publico-abranda-mas-atinge-novo-maximo
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/funcao-publica/detalhe/emprego-publico-abranda-mas-atinge-novo-maximo
https://www.publico.pt/2022/08/17/economia/noticia/governo-autonomia-servicos-fazerem-valorizacoes-salariais-2017268
https://www.publico.pt/2022/08/17/economia/noticia/governo-autonomia-servicos-fazerem-valorizacoes-salariais-2017268
https://www.publico.pt/2022/08/17/economia/noticia/governo-autonomia-servicos-fazerem-valorizacoes-salariais-2017268
https://eco.sapo.pt/2022/08/18/inflacao-em-portugal-supera-media-da-zona-euro-em-julho/
https://eco.sapo.pt/2022/08/18/inflacao-em-portugal-supera-media-da-zona-euro-em-julho/
https://www.rtp.pt/noticias/pais/administracao-no-limite-para-apresentar-projetos-orcamentais_n1426966
https://www.rtp.pt/noticias/pais/administracao-no-limite-para-apresentar-projetos-orcamentais_n1426966
https://www.rtp.pt/noticias/pais/administracao-no-limite-para-apresentar-projetos-orcamentais_n1426966
https://observador.pt/2022/08/19/publicado-regulamento-eleitoral-dos-representantes-dos-beneficiarios-da-adse-no-cgs/
https://observador.pt/2022/08/19/publicado-regulamento-eleitoral-dos-representantes-dos-beneficiarios-da-adse-no-cgs/
https://observador.pt/2022/08/19/publicado-regulamento-eleitoral-dos-representantes-dos-beneficiarios-da-adse-no-cgs/
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mercado dos combustíveis. 

https://contaspoupanca.pt/2022/08/19/

combustiveis-precos-na-proxima-semana-22-a-28

-de-agosto/ 

 

Partidos “afinam” prioridades 

para OE, com esquerda a pedir controlo de 

preços e direita redução de impostos 

A bancada parlamentar socialista, que detém 

actualmente a maioria absoluta, quer medidas de 

apoio às famílias e às empresas e repete o 

objectivo traçado por Fernando Medina de 

manter a dívida pública em trajectória descen-

dente. 

20.08.2022 

https://www.publico.pt/2022/08/20/politica/

noticia/partidos-afinam-prioridades-oe-esquerda

-pedir-controlo-precos-direita-reducao-impostos

-2017786 

 

 Peso de contratos precários 

ainda é o quarto maior da UE 

O peso dos contratos a termo já caiu para 16%. 

Há dez anos e até à covid-19, Portugal era o 

terceiro país da Europa com maior peso. Agora, 

depois de ter ultrapassado a Polónia e de ter sido 

ultrapassado por Itália e pelos Países Baixos, é o 

quarto. 

29-08-2022 

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

emprego/mercado-de-trabalho/detalhe/peso-de-

contratos-precarios-ainda-e-o-quarto-maior-da-

ue 

 

 Taxa de inflação desacelerou de 

9,1% em julho para 9% em agosto, adianta o 

INE. Menor pressão dos preços da energia 

ajuda a explicar evolução. 

A taxa de inflação em Portugal desacelerou muito 

ligeiramente em agosto, recuando 0,1 pontos 

percentuais para 9%, em termos anuais, mas 

continua em níveis nunca registados nas últimas 

três décadas. 

31-08-2022 

https://eco.sapo.pt/2022/08/31/inflacao-em-

portugal-recua-para-9-em-agosto/ 

 

 Inflação abranda em Agosto 

mas continua alta, em 9% 

Estimativa do INE revela ligeira desaceleração 

de Julho para Agosto. Variação do índice dos 

preços energéticos face a Agosto de 2021 é de 

24%. 

31-08-2022 

https://www.publico.pt/2022/08/31/economia/

noticia/inflacao-abranda-agosto-continua-alta-89

-2018861 

 

 Estratégia para a Transfor-

mação Digital da Administração Pública 2021-

2026 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 

131/2021 vem aprovar a Estratégia para a 

Transformação Digital da Administração Pública 

2021-2026 e consequente Plano de Ação 

Transversal, em alinhamento com o calendário de 

execução do Plano de Recuperação e Resiliência 

(PRR), mandatando o grupo de projeto denomina-

do «Conselho para as Tecnologias de Informação 

e Comunicação na Administração Pública» (CTIC) 

para a implementação da mesma.  

https://tic.gov.pt/pt/web/tic/estrategia-para-a-

transformacao-digital-da-administracao-publica-

2021-2026 

 

https://contaspoupanca.pt/2022/08/19/combustiveis-precos-na-proxima-semana-22-a-28-de-agosto/
https://contaspoupanca.pt/2022/08/19/combustiveis-precos-na-proxima-semana-22-a-28-de-agosto/
https://contaspoupanca.pt/2022/08/19/combustiveis-precos-na-proxima-semana-22-a-28-de-agosto/
https://www.publico.pt/2022/08/20/politica/noticia/partidos-afinam-prioridades-oe-esquerda-pedir-controlo-precos-direita-reducao-impostos-2017786
https://www.publico.pt/2022/08/20/politica/noticia/partidos-afinam-prioridades-oe-esquerda-pedir-controlo-precos-direita-reducao-impostos-2017786
https://www.publico.pt/2022/08/20/politica/noticia/partidos-afinam-prioridades-oe-esquerda-pedir-controlo-precos-direita-reducao-impostos-2017786
https://www.publico.pt/2022/08/20/politica/noticia/partidos-afinam-prioridades-oe-esquerda-pedir-controlo-precos-direita-reducao-impostos-2017786
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/mercado-de-trabalho/detalhe/peso-de-contratos-precarios-ainda-e-o-quarto-maior-da-ue
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/mercado-de-trabalho/detalhe/peso-de-contratos-precarios-ainda-e-o-quarto-maior-da-ue
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/mercado-de-trabalho/detalhe/peso-de-contratos-precarios-ainda-e-o-quarto-maior-da-ue
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/mercado-de-trabalho/detalhe/peso-de-contratos-precarios-ainda-e-o-quarto-maior-da-ue
https://eco.sapo.pt/2022/08/31/inflacao-em-portugal-recua-para-9-em-agosto/
https://eco.sapo.pt/2022/08/31/inflacao-em-portugal-recua-para-9-em-agosto/
https://www.publico.pt/2022/08/31/economia/noticia/inflacao-abranda-agosto-continua-alta-89-2018861
https://www.publico.pt/2022/08/31/economia/noticia/inflacao-abranda-agosto-continua-alta-89-2018861
https://www.publico.pt/2022/08/31/economia/noticia/inflacao-abranda-agosto-continua-alta-89-2018861
https://tic.gov.pt/pt/web/tic/estrategia-para-a-transformacao-digital-da-administracao-publica-2021-2026
https://tic.gov.pt/pt/web/tic/estrategia-para-a-transformacao-digital-da-administracao-publica-2021-2026
https://tic.gov.pt/pt/web/tic/estrategia-para-a-transformacao-digital-da-administracao-publica-2021-2026
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Reforça o abono de família e altera os respetivos 

escalões de acesso 

Decreto Regulamentar n.º 3/2022 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Regulamenta a Garantia para a Infância 

Portaria n.º 201/2022 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS, 

FINANÇAS E CULTURA 

Procede à segunda alteração da Portaria n.º 

223/2012, de 24 de julho, que aprova a estrutura 

nuclear da Direção-Geral do Património Cultural 

Portaria n.º 204/2022 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS E 

FINANÇAS 

Fixa a estrutura nuclear da Direção-Geral do 

Orçamento 

Portaria n.º 205-A/2022 

ECONOMIA E MAR E AMBIENTE E AÇÃO 

CLIMÁTICA 

Estabelece as margens máximas e o respetivo 

preço de venda ao público do gás de petróleo 

liquefeito (GPL) engarrafado 

Portaria n.º 207-A/2022 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova o Regulamento do Processo Eleitoral dos 

Membros Representantes dos Beneficiários 

Titulares do Instituto de Proteção e Assistência na 

Doença, I. P. (ADSE, I. P.), no Conselho Geral e de 

Supervisão desta entidade 

Declaração de Retificação n.º 20/2022 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - 

SECRETARIA-GERAL 

Retifica a Portaria n.º 167-B/2022, de 30 de junho, 

que estabelece as regras quanto à elegibilidade, 

LEGISLAÇÃO - AGOSTO 2022 

Resolução da Assembleia da República n.º 

49/2022 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que incentive a 

reconversão de moinhos e azenhas para 

produção de eletricidade e valorização do 

património cultural 

Resolução da Assembleia da República n.º 

50/2022 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que promova uma 

campanha de sensibilização para a poupança de 

água e energia 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2022 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera algumas regras da segunda edição do 

programa extraordinário de estágios na administra-

ção direta e indireta do Estado 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 69/2022 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova a Estratégia Nacional de Prevenção e 

Combate ao Branqueamento de Capitais, ao 

Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento 

da Proliferação de Armas de Destruição em Massa 

Decreto-Lei n.º 52/2022 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde 

Decreto-Lei n.º 53/2022 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece as normas de execução do Orçamento 

do Estado para 2022 

Decreto-Lei n.º 56/2022 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar/3-2022-192209137
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/201-2022-186995873
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/223-2012-179365
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/223-2012-179365
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/204-2022-187154279
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/205-a-2022-187403726
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/207-a-2022-196158291
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/20-2022-186949307
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/167-b-2022-185452473
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/49-2022-187049879
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/49-2022-187049879
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/50-2022-187049880
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/50-2022-187049880
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/68-2022-186869047
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/69-2022-187137368
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/52-2022-187049881
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/53-2022-187413389
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/56-2022-192209136
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REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Conta da Região Autónoma dos Açores relativa ao 

ano de 2020 

Decreto Legislativo Regional n.º 17/2022/M 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Terceira alteração à orgânica do Serviço Regional 

de Proteção Civil, IP-RAM, aprovada em anexo 

ao Decreto Legislativo Regional n.º 17/2009/M, de 

30 de junho 

Decreto Legislativo Regional n.º 18/2022/M 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Estabelece as condições necessárias à concretiza-

ção dos investimentos previstos no Plano de 

Recuperação e Resiliência (PRR) para a Rede de 

Cuidados Continuados Integrados da Região 

Autónoma da Madeira (REDE) 

Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2022/M 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Estabelece as disposições necessárias à execução 

do Orçamento da Região Autónoma da Madeira 

para o ano de 2022 

composição, determinação e atribuição aos 

gestores públicos, que exerçam funções executivas 

em entidades públicas empresariais integradas no 

Serviço Nacional de Saúde, de uma remuneração 

variável associada ao reconhecimento e incentivo 

da boa gestão 

Decreto Legislativo Regional n.º 19/2022/A 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Terceira alteração ao Decreto Legislativo Regional 

n.º 26/2008/A, de 24 de julho, alterado pelos 

Decretos Legislativos Regionais n.os 17/2009/A, de 

14 de outubro, e 12/2018/A, de 22 de outubro, que 

adapta à administração pública regional dos Açores 

a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (estabelece 

os regimes de vinculação, de carreiras e de 

remunerações dos trabalhadores que exercem 

funções públicas) 

Decreto Legislativo Regional n.º 21/2022/A 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Estabelece as regras e procedimentos relativos ao 

processo de descongelamento da carreira especial 

de técnico superior das áreas de diagnóstico e 

terapêutica 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 30/2022/A 

ACTUALIZE  OS SEUS DADOS PESSOAIS 
 

UTILIZE O FORMULÁRIO  DO STE EM           
WWW.STE.PT ou através do 

email ste@ste.pt 
 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/17-2022-186869052
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/17-2009-491927
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/18-2022-187049946
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/12-2022-200360491
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/19-2022-186869051
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/26-2008-454496
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/26-2008-454496
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/17-2009-491435
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/12-2018-116747928
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/12-a-2008-468663
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/21-2022-200308688
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-acores/30-2022-186949308
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-acores/30-2022-186949308
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Tem dúvidas sobre a sua situação laboral? 
  

O jurista responde 

 

 

 

Estou a terminar a minha licença parental e pretendo continuar a amamentar. Posso manter a 

jornada contínua e a dispensa para a amamentação? 

 

A dispensa para amamentação ou aleitação é um direito seu que não lhe pode ser retirado, mesmo que 

pratique a jornada contínua 

Todavia, cabe à sua entidade empregadora decidir se lhe mantém agora ou não essa modalidade de 

horário.  

 

Solicitei, superiormente, a passagem ao regime de meia jornada. Reparo agora que no recibo do 

vencimento os descontos para a ADSE foram feitos como se auferisse a totalidade da remuneração. 

Está correto?  

 

Sim, está correto o procedimento do seu serviço. 

O desconto para a ADSE incide sempre sobre a remuneração base mensal que é o montante pecuniário 

correspondente ao nível da sua posição remuneratória. 

Por isso, apesar de receber apenas uma remuneração proporcional ao trabalho que presta a tempo parcial, 

o desconto em causa incide sobre a remuneração mensal por inteiro. 

 

Estou interessado em sair, por mobilidade, do serviço onde trabalho. No entanto, o meu serviço 

tem colocado alguns obstáculos à minha saída. Estou sempre dependente da sua concordância? 

 

Não, De acordo com o artigo 96.º da LTFP existem casos em que não é necessário o acordo do serviço de 

origem: 

 

1 - No âmbito da administração direta e indireta do Estado, é dispensado o acordo do órgão ou serviço de 

origem do trabalhador, para efeitos de mobilidade, quando: 

a) A mobilidade opere para serviço ou unidade orgânica situados fora das áreas metropolitanas de Lisboa 

e do Porto; 

b) Tiverem decorrido seis meses sobre recusa de acordo do órgão ou serviço de origem, numa situação de 

mobilidade relativa ao mesmo trabalhador, ainda que para outro serviço de destino. 

2 - Operada a mobilidade nos termos previstos na alínea b) do número anterior, não pode o trabalhador 

voltar a beneficiar da dispensa de acordo do órgão ou serviço de origem nos três anos subsequentes. 
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Germil é uma típica aldeia de montanha a cerca de 600 metros de altitude, no Parque Nacional da Peneda 

Gerês, pertencente ao Concelho de Ponte da Barca, Distrito de Viana do Castelo. A aldeia nasceu e 

cresceu encaixada no rio Germil, onde a topografia o permitiu. Os difíceis acessos ditaram a sua autossu-

ficiência, a conservação e a vivência dos tempos passados. Estes são mais do que bons argumentos para 

que se aventure pelas ruas estreitas cobertas de vinhas, casas de granito, calçadas de pedra e água 

fresca a jorrar por todo o lado. Observe os espigueiros de granito e comtemple a igreja matriz do final 

do séc. XIX e espere um pouco… pode ser que tenha a sorte de ver passar um carro de bois puxado por 

barrosãs. 

Aproveite esta acalmia e opte por ficar numa das unidades de turismo rural e retempere forças. Prove a 

comida saborosa como a chanfana de cabra à moda de Germil, o queijo e o mel. Poderá ainda encontrar 

artesanato como as tamancas, a cestaria, e as peças de linho e lã. 

Agora é consigo, parta à descoberta, porque muito mais terá para descobrir! 

Germil - Aldeias de Portugal 

Germil - Aldeias de Portugal 

http://www.portoenorte.pt/pt/o-que-fazer/aldeia-de-germil/ 

https://www.turismodealdeia.com/PT/aldeias.php?aldeiaid=10008 

https://www.walkingpenedageres.pt/pt/germil/ 

   

Germil 

https://www.aldeiasdeportugal.pt/aldeia/germil-2/
http://www.portoenorte.pt/pt/o-que-fazer/aldeia-de-germil/
https://www.turismodealdeia.com/PT/aldeias.php?aldeiaid=10008
https://www.walkingpenedageres.pt/pt/germil/


Página 12 

 

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 
Condições especiais para os associados: 

 

 Fisioterapia: Desconto de 10%* nas sessões de fisioterapia (não aplicável a sessões de RPG, 

Biofeedback, Avaliação Isocinética, EPI, Drenagem Linfática, Ondas de Choque, Palmilhas, Mesoterapia, 

Classes de Performance e Treino Postural, produtos ou acessórios de utilização individual). 

 Hidroterapia: Desconto de 10%* nas sessões de hidroterapia (não aplicável a classes de hidro, 

produtos ou acessórios de utilização individual). 

 Medical Spa: Desconto de 10%* em tratamentos ou massagens (não aplicável a Terapias MTC, 

“Detalhes Spa”, vouchers, packs de tratamentos ou packs de múltiplos serviços. Podem excluir-se ainda 

algumas referências quando mencionadas nas brochuras ou divulgações Fisiogaspar). 

 Private Gym: 
 

Opção a): Desconto de 10%* na mensalidade aquando da subscrição “12 meses – Fidelização”, inclui 

oferta de avaliação e inscrição. No caso do pagamento adiantado dos 12 meses da fidelização, acrescem 

mais 5%* de desconto na mensalidade. 

Opção b): Desconto de 15%* na mensalidade aquando da subscrição “Sem Fidelização”. Desconto 

aplicável à “sessão de avaliação”. 
 

Às opções a) e b), não se aplicam os descontos nas Aulas de Grupo, “add on” Personal Trainer e “add on” 

Preparação Específica para Modalidades, produtos ou acessórios de utilização individual. Em ambas as 

opções acresce o valor de seguro anual. 

NOTA: Todos os descontos apresentados não são acumuláveis com outros em vigor, campanhas, 

promoções, programas, outros descontos pontuais, e não se aplicam a produtos de loja, apenas aos 

serviços mencionados. 
 

Morada: 

Av. Estados Unidos da América, 2C/2E – 1700-174 Lisboa - (+351) 217 279 000 

fisiogaspar@fisiogaspar.pt   --  www.fisiogaspar.pt 
 

Horário: 

Seg-Sex: 7h às 22h    ——   Sábado: 9h às 17h 
 

Parque de Estacionamento 

CULTURA E LAZER  

EXPOSIÇÃO | 30 jun. - 7 out. ’22 | Sala de Exposições Piso 3 | 
Entrada livre 
 

Rituais públicos no império português 1640-1821  

https://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1711%3Arituais-publicos-
imperio-portugues&catid=173%3A2022&Itemid=1715&lang=pt 

mailto:fisiogaspar@fisiogaspar.pt
https://www.fisiogaspar.pt/
https://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1711%3Arituais-publicos-imperio-portugues&catid=173%3A2022&Itemid=1715&lang=pt
https://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1711%3Arituais-publicos-imperio-portugues&catid=173%3A2022&Itemid=1715&lang=pt

