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PROPOSTAS PARA 2023 

Atualização dos salários e 

das pensões acima de 7% 

Revisão SIADAP 

Reposição 3 dias 

férias 

ADSE: 12 meses 

e a 2,5% 

Atualização 

das Ajudas de 

custo 

Subsídio Refeição 

10 Euros 

Revisão  

das carreiras 
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I N F O Q U A D R O S  

As organizações sindicais signatárias exercem o 

seu direito à negociação coletiva geral anual 

reconhecido no artigo 56.º da Constituição da 

República Portuguesa,  no art. 7.º da Convenção  

n.º 151 da Organização Internacional de Trabalho, 

aprovada pela Lei n.º 17/80, de 15 de julho, e nos 

artigos 350.º e 351.º da Lei n.º 35/2014, de 15 de 

junho, com a apresentação do caderno reivindica-

tivo com as medidas necessárias para a melhoria 

das condições de trabalho e de vida em 2023 

para os trabalhadores da Administração Pública. 

 

As nossas maiores preocupações vão para o 

empobrecimento generalizado dos trabalhadores, 

dos pensionistas e dos reformados.  

O nosso objetivo é negociar para chegar a Acordo 

com o Governo que, sem tibiezas, encare a 

necessidade urgente de uma repartição mais 

equitativa do rendimento nacional e, consequente-

mente, uma atualização dos salários e das pensões 

condizente com o atual estado inflacionário.  

 

ENQUADRAMENTO 

Salários 
Após 12 anos de congelamento salarial dos 

técnicos superiores da AP e de um grande número 

de assistentes técnicos, constata-se que o 

aumento salarial de 0,9% em 2022 sem qualquer 

correção intercalar até ao momento (1) foi 

manifestamente insuficiente; já que a taxa de 

inflação tem estado a registar níveis muito 

elevados (tendo aumentado para 9% em termos 

homólogos e para 5,3% em média anual em agosto 

de 2022) devido ao conflito militar Rússia/

Ucrânia. A aceleração dos preços é extensível à 

generalidade dos produtos, com destaque para a 

energia (combustíveis, gás e eletricidade) e os 

produtos alimentares, afetando bens essenciais 

que levarão ao empobrecimento de trabalhadores, 

reformados e aposentados.  

CADERNO REIVINDICATIVO 

—–— propostas 2023 —–— 

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, enfraquecendo a 

situação financeira de muitas famílias. Por outro 

lado, persistem sérias preocupações quanto à 

rápida subida das taxas de juro do crédito e o 

seu impacto nas famílias endividadas, tornando 

mais difícil o pagamento das prestações dos 

empréstimos.  

Convém relembrar que a remuneração bruta 

média anual da função pública (quase 34 mil euros 

em 2021) apenas aumentou 1,1% em termos 

nominais face a 2010 (+371€) e, a preços de 2010, 

representou uma quebra homóloga real de quase 

10% na última década (-3.271€). Esta evolução diz 

muito sobre a evolução dos salários da AP nos 

últimos 10 anos, sobretudo para os trabalhadores 

que possuem elevadas qualificações, altos níveis 

de escolaridade e enormes responsabilidades no 

desempenho das suas tarefas profissionais.  

 

 

Se a previsão da CE para a taxa de inflação se 
concretizar para 2022 (6,8%), o salário médio 
da função pública terá uma quebra real 
acumulada de 16% entre 2010 e 2022. 

Remuneração Bruta Média Anual da Função Pública  
(Em euros) 

 
     Nota: Cálculos baseados nos dados do INE e da DGAEP 

30 327 €

33 969 €

26 000 €

27 000 €

28 000 €

29 000 €

30 000 €

31 000 €

32 000 €

33 000 €

34 000 €

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

reais nominais
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Aliás, a remuneração bruta média anual da AP 

nos últimos dois anos (2020 e 2021), 

registou uma quebra de 0,3% em termos 

homólogos reais em 2021 (comparado com um 

crescimento de 2,5% do total da economia). 

E, como a taxa de inflação disparou para 

6,1% neste período, a quebra homóloga do 

salário real do funcionário público foi de 

4,8% no 1º semestre de 2022, muito mais 

acentuada do que para o total da economia e 

para o sector privado (-3,4% e -2,3%, 

respetivamente). 

Evolução das remunerações médias mensais por trabalhador   

(Variação Homóloga em termos reais) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
1º

Sem
22

Total 0,9% 0,3% 1,1% 2,5% 3,1% 2,1% -3,4%

Privado 0,9% 0,7% 1,5% 2,8% 2,9% 2,9% -2,3%

Público 1,4% 0,4% 1,1% 2,4% 2,7% -0,4% -4,8%

-0,4%

-4,8%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Total Privado Público

 

Pensões 
Nos últimos dois anos (2021 e 2022) houve 

uma quebra significativa do poder de compra, 

verificada, especialmente em 2022, devido à 

escalada da taxa de inflação, mesmo levando 

em linha de conta a atualização extraordinária 

de 10€ em 2021 e 2022.  

2016 2017 2018 2019 2020 2021
1º

Sem
22

Total 0,9% 0,3% 1,1% 2,5% 3,1% 2,1% -3,4%

Privado 0,9% 0,7% 1,5% 2,8% 2,9% 2,9% -2,3%

Público 1,4% 0,4% 1,1% 2,4% 2,7% -0,4% -4,8%

-0,4%

-4,8%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Total Privado Público

 

Perda do poder de compra acumulada dos pensionistas em 2021-2022 

-6,2%

-6,7%

-7,0%

-7,2%
-7,4%

-7,2%

-7,0%

-6,8%

-6,6%

-6,4%

-6,2%

-6,0%

-5,8%

-5,6%

valor mensal
da pensão

de 658€ até 
886,4€ 

>886,4€ até 
2.659,2€

>2.659,2€ até 
5318,4€ > 5.318,4€ 

 

Esquema Geral das Pensões em 2022 

valor mensal da pensão variação nominal variação real 

até 886,40€ 1,0% -4,9%

>886,40€ até 2.659,20€ 0,49% -5,4%

>2.659,20€ até 5318,40€ 0,24% -5,7%

> 5.318,40€ 0,0% -5,9%

(I.A.S. = 443,20€ e Taxa de Inflação Anual Prevista = 5,9%)

 
Nota: A previsão da taxa de inflação para 2022 é do Banco de Portugal (Boletim Económico de Junho de 2022).   
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A carreira Técnica Superior tem também de 

ser revista e valorizada tornando-a realmente 

atrativa, concedendo-lhe uma remuneração 

compatível com as funções que lhes são exigidas.  

Avaliação do Desempenho  

A avaliação de desempenho anual deve garantir a 

justiça, ser proporcional, transparente e 

verdadeiramente sindicável, que sirva para 

premiar o bom desempenho dos trabalhadores e 

dos serviços, eliminando os bloqueios que 

impedem o normal desenvolvimento da carreira, é 

também uma forma de valorização das carreiras.  

Diminuição da taxa de desconto para a ADSE 

para 2,5% para fazer face ao aumento 

recente dos custos com o regime convencionado, 

suportados pelos beneficiários.  

Reposição dos 25 dias de férias adotando 

solução semelhante à que vigora em organiza-

ções internacionais, e que vigorou na Adminis-

tração Pública a partir de 1 janeiro de 1996, 

decorrente do compromisso em sede de acordo 

salarial em 1996, assinado a 10 de janeiro. 

Sugestões fiscais e outras 

Uma das principais alterações do IRS em 2022 

foi o desdobramento dos 3º e 6º escalão, 

resultando na criação de mais 2 escalões, 

perfazendo no total 9 (em vez de 7). Os dois 

primeiros escalões mantiveram as mesmas 

taxas; embora com alguns ajustamentos nos 

intervalos dos limites. O impacto destas 

alterações nas famílias portuguesas depende 

muito do seu rendimento e da sua situação 

familiar.   

PROPOSTAS 

Salários e Pensões 

A taxa de inflação prevista para Portugal em 

2023 é que esta possa atingir entre 2,7% 

(previsão do Banco de Portugal de junho/22) e 

3,6% (prevista pela CE em julho/22). Assim, 

reivindica-se a atualização dos salários e das 

pensões acima de 7%. Estes valores visam 

também compensar parte da perda do poder de 

compra que será registada em 2022. 

Igualmente se reivindica a atualização do 

subsídio diário de refeição para 10€ (tendo-se 

mantido em 4,77€ desde  agosto de 2017) apesar 

dos preços da classe “restaurantes e hotéis”  ter  

acelerado  significativamente nos últimos meses 

(em consequência da subida dos preços dos 

alimentos) para um aumento médio de 9,3% no 

conjunto dos 7 primeiros meses de 2022 (-2% no 

período homólogo de 2021).  

Atualização das ajudas de custos para valores 

que acompanhem o aumento dos combustíveis e da 

hotelaria.  

Revisão de Carreiras. Rever carreiras perma-

nece uma reivindicação justa dos trabalhadores 

para uma prestação de serviço público efetiva 

e de qualidade. 

É urgente a revisão das carreiras de Técnico 

Superior de Saúde, criada há 31 anos, ou a de 

Administradores Hospitalares criada há 42 

anos, e, ainda, a de Investigação Científica, 

Oficiais de Justiça, Inspeção, Carreiras 

Específicas do Tribunal de Contas, entre 

outras. 

Escalões do IRS em 2022 (artº 68º do Código do IRS) 

Normal (A) Média(B)

Até 11220 Até 7116 14,5 14,500

>11220 até 14840 >7116 até 10736 23,0 17,366

>14840 até 19320 >10736 até 15216 26,5 20,055

>19320 até 23800 >15216 até 19696 28,5 21,976

>23800 até 29180 >19696 até 25076 35,0 24,770

>29180 até 40861 >25076 até 36757 37,0 28,657

>40861 até 52137 >36757 até 48033 43,5 32,141

>52137 até 79113 >48033 até 75009 45,0 36,766

>79113 >75009 48,0 -

Rendimento Bruto Anual (€) Rendimento Coletável Anual (€)
Taxas (%)
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Propõe-se: 
 

Atualização dos escalões do IRS no mínimo de 

2,7% para 2023, em linha com a taxa de inflação 

prevista para esse ano (2,7%, segundo o Banco de 

Portugal).  

Aumento da dedução específica em sede do 

IRS (que permanece em 4. 1 04€ desde 2010),  

que permitiria diminuir o rendimento coletável 

(sujeito a imposto) e pagar menos IRS, com vista 

a aliviar a carga fiscal da classe média, demasiado 

elevada para os rendimentos do trabalho. 

Descida da taxa do IVA da eletricidade e do 

gás para 6% (substituindo as taxas de 13 % e 

23%, respetivamente, aplicadas atualmente) a 

fim de aliviar os custos energéticos suportados 

pelas famílias. 

Combate à fraude e evasão fiscais de forma 

mais célere e eficaz; uma revisão do sistema 

de benefícios fiscais do país, caracterizado 

pela UE por ser bastante complexo e pouco 

transparente, e o reforço do investimento da 

administração fiscal (AT) em informática. Com 

efeito, a receita por cobrar pela AT ascendeu a 

23 261 milhões de euros em 2021 (11% do PIB) 

tendo aumentado 1200 milhões de euros face a 

2020 (+5,6%) devido sobretudo ao acréscimo da 

dívida ativa em 710,5 milhões de euros (+11,5%), 

pesando 3,3% do PIB. 

Evolução da Carteira da Dívida (Fiscal e não Fiscal) no final do ano* (milhões de euros) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dívida Ativa 6740 7093 7638 7720 7293 7195 6914 6157 6355 6224 6193 6900

Dívida Suspensa 7602 7248 7001 6501 7434 8348 8563 9123 8664 8497 8436 8573

Dívida Declarada em Falhas 3056 3472 3466 3863 3437 3116 3213 4166 5034 6422 7404 7789

Total 17398 17813 18105 18084 18164 18659 18690 19446 20053 21143 22033 23261  
* Receita por cobrar pela AT e abrange toda a dívida em cobrança coerciva (passado o prazo de cobrança 

voluntária).  

Carteira da Dívida de 2021 = Carteira da Dívida de final de 2020 + Aumentos da Dívida de 2021 (Instauração de 

Dívida) – Redução da dívida (Cobrança coerciva + Anulação e Prescrição de Dívida). 

Dívida Ativa = cobrável em tramitação corrente; Dívida Suspensa = inserida em processo judicial; Dívida Declarada 

em Falhas = incobrável. Fontes: Relatório sobre o Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras de 2020 e CGE 

de 2021.   

Evolução da Carteira da Dívida (Fiscal e não Fiscal) no final do ano (% do PIB) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dívida Ativa 3,8% 4,0% 4,5% 4,5% 4,2% 4,0% 3,7% 3,1% 3,1% 2,9% 3,1% 3,3%

Dívida Suspensa 4,2% 4,1% 4,2% 3,8% 4,3% 4,6% 4,6% 4,7% 4,2% 4,0% 4,2% 4,1%

Dívida Declarada em Falhas 1,7% 2,0% 2,1% 2,3% 2,0% 1,7% 1,7% 2,1% 2,5% 3,0% 3,7% 3,7%

Total 9,7% 10,1% 10,8% 10,6% 10,5% 10,4% 10,0% 9,9% 9,8% 9,9% 11,0% 11,0%  

Finalmente, no atual cenário de pressão altista dos preços, sugere-se que o Estado através do 
Governo reforce as estruturas públicas, com vista a uma maior fiscalização dos mesmos.  
 
Nota de rodapé- (1) -Com exceção das duas primeiras posições do Técnico Superior; da primeira posição do 
Assistente Técnico e dos detentores de um doutoramento, os quais tiveram um acerto do seu vencimento com 
efeitos retroativos desde o início do ano de 2022 (DL nº 51/2022, de 26 de julho). 

ATUALIZE  OS SEUS DADOS PESSOAIS 
 

UTILIZE O FORMULÁRIO  DO STE EM          
 www.ste.pt  ou  através  do  email ste@ste.pt 
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 "Número de funcionários públicos 

aumentou 30% desde 2016", alega-se nas redes 

sociais 

O QUE ESTÁ EM CAUSA? 

Em Portugal, de acordo com uma publicação que 

está a ser partilhada no Facebook, "o número de 

pessoas a entrar na Função Pública aumentou 30% 

desde o ano de 2016". O Polígrafo analisa os 

últimos dados da DGAEP sobre o emprego no setor 

das Administrações Públicas. 

https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/numero-de-

funcionarios-publicos-aumentou-30-desde-2016-

alega-se-nas-redes-sociais 01-09-2022 

 

Descida do IVA do gás: 

Marcelo diz que "deve ponderar-se um conjunto 

de medidas" 

O Presidente da República volta a pressionar o 

Governo para que apresente um pacote de medidas 

que alivie as famílias e empresas da subida dos 

preços. Espera pelo plano que o Executivo deverá 

apresentar na próxima semana, mas avisa que "há 

medidas muito urgentes". 

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

conjuntura/detalhe/descida-do-iva-do-gas-

0marcelo-diz-que-deve-ponderar-se-um-conjunto-

de-medidas 01.09.2022 

 

 Mundo regrediu cinco anos com a 

Covid-19 e guerra pode piorar cenário 

Relatório das Nações Unidas culpabiliza espiral de 

crises que começou com a pandemia e tem como 

pano de fundo a guerra na Ucrânia. 

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

Rendas vão ter aumento de 5,4% 

em 2023 

A atualização das rendas tem por base a inflação 

média dos últimos 12 meses com referência a 

agosto do ano anterior. Valor é depois confirmado 

pelo INE que tem de determinar o coeficiente de 

atualização. 

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

rendas-vao-ter-aumento-de-54-em-2023?

ref=HP_OutrasNoticias2  01-09-2022 

 

 Meio milhão de famílias vão ter 

aumentos de 11 a 35 euros nas rendas 

Os proprietários vão poder aumentar as rendas em 

5,43% em janeiro. Governo diz que está preocupa-

do e inquilinos pedem norma travão igual à de 

Espanha. 

https://eco.sapo.pt/2022/09/01/meio-milhao-de-

familias-vao-ter-aumentos-de-11-a-35-euros-nas-

rendas/ 

 

 “O caminho que queremos seguir 

é que o colaborador construa o seu próprio 

horário”, diz DRH do Pingo Doce  

É um objetivo a "médio prazo", mas Marísia Giorgi, 

diretora de recursos humanos do Pingo Doce, 

admite que é um caminho que o retalhista quer 

seguir. 

https://eco.sapo.pt/entrevista/o-caminho-que-

queremos-seguir-e-que-o-colaborador-construa-o-

seu-proprio-horario-diz-drh-do-pingo-doce/  

01-09-2022 

Visto na imprensa  
em  setembro 

https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/numero-de-funcionarios-publicos-aumentou-30-desde-2016-alega-se-nas-redes-sociais
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/numero-de-funcionarios-publicos-aumentou-30-desde-2016-alega-se-nas-redes-sociais
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/numero-de-funcionarios-publicos-aumentou-30-desde-2016-alega-se-nas-redes-sociais
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/conjuntura/detalhe/descida-do-iva-do-gas-0marcelo-diz-que-deve-ponderar-se-um-conjunto-de-medidas
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/conjuntura/detalhe/descida-do-iva-do-gas-0marcelo-diz-que-deve-ponderar-se-um-conjunto-de-medidas
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/conjuntura/detalhe/descida-do-iva-do-gas-0marcelo-diz-que-deve-ponderar-se-um-conjunto-de-medidas
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/conjuntura/detalhe/descida-do-iva-do-gas-0marcelo-diz-que-deve-ponderar-se-um-conjunto-de-medidas
https://www.idealista.pt/news/financas/economia/2022/09/09/53953-mundo-regrediu-cinco-anos-com-a-covid-19-e-guerra-pode-piorar-cenario
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/rendas-vao-ter-aumento-de-54-em-2023?ref=HP_OutrasNoticias2
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/rendas-vao-ter-aumento-de-54-em-2023?ref=HP_OutrasNoticias2
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/rendas-vao-ter-aumento-de-54-em-2023?ref=HP_OutrasNoticias2
https://eco.sapo.pt/2022/09/01/meio-milhao-de-familias-vao-ter-aumentos-de-11-a-35-euros-nas-rendas/
https://eco.sapo.pt/2022/09/01/meio-milhao-de-familias-vao-ter-aumentos-de-11-a-35-euros-nas-rendas/
https://eco.sapo.pt/2022/09/01/meio-milhao-de-familias-vao-ter-aumentos-de-11-a-35-euros-nas-rendas/
https://eco.sapo.pt/entrevista/o-caminho-que-queremos-seguir-e-que-o-colaborador-construa-o-seu-proprio-horario-diz-drh-do-pingo-doce/
https://eco.sapo.pt/entrevista/o-caminho-que-queremos-seguir-e-que-o-colaborador-construa-o-seu-proprio-horario-diz-drh-do-pingo-doce/
https://eco.sapo.pt/entrevista/o-caminho-que-queremos-seguir-e-que-o-colaborador-construa-o-seu-proprio-horario-diz-drh-do-pingo-doce/
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economia/2022/09/09/53953-mundo-regrediu-

cinco-anos-com-a-covid-19-e-guerra-pode-piorar-

cenario 

 

Governo quer reflexão 

sobre cálculo das pensões mas não já 

Governo criou comissão de peritos para avaliar, 

até meio de 2023, a sustentabilidade e futuro da 

Segurança Social, e admitiu rever fórmula de 

actualização no próximo ano. Ministro das Finanças 

diz que o debate sobre a “situação estrutural” não 

é para fazer já mas não avança prazo. 

https://www.publico.pt/2022/09/09/politica/

noticia/governo-quer-reflexao-calculo-pensoes-

nao-ja-2019942 

 

Pacote contra a inflação vale 80% 

do que foi gasto na pandemia 

A resposta orçamental à inflação supera em 12% o 

encargo do Estado com subsídios e outras medidas 

relacionadas com a pandemia em 2021, o ano em 

que a fatura com a covid-19 foi mais elevada. 

https://eco.sapo.pt/2022/09/09/pacote-contra-a

-inflacao-vale-80-do-que-foi-gasto-na-pandemia/ 

 

Salários no Estado vão subir 

abaixo da inflação 

Valor de referência para os aumentos dos 

funcionários públicos em 2023 é de 2%. 

Os funcionários públicos vão ter em 2023 um 

aumento abaixo da inflação estimada pelo Governo 

para este ano. Embora exista a previsão, avançada 

esta segunda-feira pelo primeiro-ministro, António 

Costa, de uma subida anual dos preços na ordem 

dos 7,4%, os vencimentos dos funcionários 

públicos terão como valor de referência os 2%. 

Em entrevista à TVI, o chefe do Executivo frisou 

que “os funcionários públicos não vão ser aumenta-

dos em 7,4%”, remetendo para as negociações com 

os sindicatos dos trabalhadores da Função Pública 

um valor de atualização salarial, mas deixou 2% 

como referência, tal como já havia feito na 

apresentação do pacote de medidas anti-inflação 

destinado às famílias. 

https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/salarios

-no-estado-vao-subir-abaixo-da-inflacao?

ref=HP_OutrasNoticias3 13-09-2022 

 

Salários no Estado vão subir 

abaixo da inflação 

Valor de referência para os aumentos dos 

funcionários públicos em 2023 é de 2%. 

https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/salarios

-no-estado-vao-subir-abaixo-da-inflacao?

ref=HP_OutrasNoticias3 13-09-2022 

 

 “Desculpas de mau pagador”. 

Aumentos na Função Pública de 2% são 

“inaceitáveis”, dizem sindicatos 

Costa diz que referência para aumentos na Função 

Pública é de 2%. Sindicatos criticam posição e 

avisam que se propostas não melhorarem podem 

levar contestação para as ruas. 

https://eco.sapo.pt/2022/09/13/desculpas-de-

mau-pagador-aumentos-na-funcao-publica-de-2-

sao-inaceitaveis-dizem-sindicatos/ 

 

Com aumento de 2%, Função 

Pública perde 8% em dois anos 

Costa já disse que os aumentos da Função Pública 

não vão chegar ao valor da inflação estimada, de 

7,4%. Atualização salarial será insuficiente para 

compensar subida de preços em 2022 e 2023. 

https://eco.sapo.pt/2022/09/14/com-aumento-de

-2-funcao-publica-perde-8-em-dois-anos/ 

 

 Crédito à habitação Prestação tem-

se agravado para 1,33 milhões de famílias. Pior 

ainda está para vir nos próximos meses 

Prestações da casa sobem até 59% em ano e 

meio 

https://www.idealista.pt/news/financas/economia/2022/09/09/53953-mundo-regrediu-cinco-anos-com-a-covid-19-e-guerra-pode-piorar-cenario
https://www.idealista.pt/news/financas/economia/2022/09/09/53953-mundo-regrediu-cinco-anos-com-a-covid-19-e-guerra-pode-piorar-cenario
https://www.idealista.pt/news/financas/economia/2022/09/09/53953-mundo-regrediu-cinco-anos-com-a-covid-19-e-guerra-pode-piorar-cenario
https://www.publico.pt/2022/09/09/politica/noticia/governo-quer-reflexao-calculo-pensoes-nao-ja-2019942
https://www.publico.pt/2022/09/09/politica/noticia/governo-quer-reflexao-calculo-pensoes-nao-ja-2019942
https://www.publico.pt/2022/09/09/politica/noticia/governo-quer-reflexao-calculo-pensoes-nao-ja-2019942
https://eco.sapo.pt/2022/09/09/pacote-contra-a-inflacao-vale-80-do-que-foi-gasto-na-pandemia/
https://eco.sapo.pt/2022/09/09/pacote-contra-a-inflacao-vale-80-do-que-foi-gasto-na-pandemia/
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/salarios-no-estado-vao-subir-abaixo-da-inflacao?ref=HP_OutrasNoticias3
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/salarios-no-estado-vao-subir-abaixo-da-inflacao?ref=HP_OutrasNoticias3
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/salarios-no-estado-vao-subir-abaixo-da-inflacao?ref=HP_OutrasNoticias3
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/salarios-no-estado-vao-subir-abaixo-da-inflacao?ref=HP_OutrasNoticias3
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/salarios-no-estado-vao-subir-abaixo-da-inflacao?ref=HP_OutrasNoticias3
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/salarios-no-estado-vao-subir-abaixo-da-inflacao?ref=HP_OutrasNoticias3
https://eco.sapo.pt/2022/09/13/desculpas-de-mau-pagador-aumentos-na-funcao-publica-de-2-sao-inaceitaveis-dizem-sindicatos/
https://eco.sapo.pt/2022/09/13/desculpas-de-mau-pagador-aumentos-na-funcao-publica-de-2-sao-inaceitaveis-dizem-sindicatos/
https://eco.sapo.pt/2022/09/13/desculpas-de-mau-pagador-aumentos-na-funcao-publica-de-2-sao-inaceitaveis-dizem-sindicatos/
https://eco.sapo.pt/2022/09/14/com-aumento-de-2-funcao-publica-perde-8-em-dois-anos/
https://eco.sapo.pt/2022/09/14/com-aumento-de-2-funcao-publica-perde-8-em-dois-anos/
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da Economia ter prometido propostas 

"interessantes" às empresas. Em vez disso, 

volta a reunir-se um grupo de trabalho. 

Concertação fica apontada para dia 28. 

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

detalhe/governo-volta-a-adiar-reuniao-de-

concertacao-social-sobre-acordo-de-rendimentos 

 

 Marcelo antecipa ano “mau” em 

2023. Economistas não descartam recessão  

Fatores como as subidas de juro e os preços do 

gás trazem incerteza, mas economistas preveem 

uma desaceleração da economia e inflação ainda 

elevada para o próximo ano. 

https://eco.sapo.pt/2022/09/20/marcelo-

antecipa-ano-mau-em-2023-economistas-nao-

descartam-recessao/ 

 

 Costa contraria Marcelo e recusa 

antecipar previsões macroeconómicas: "Em 

outubro teremos muito tempo para falar 

Presidente voltou a insistir na divulgação 

antecipada das previsões macroeconómicas, mas 

o Governo diz que Marcelo conhece os calendá-

rios que serão cumpridos 

https://expresso.pt/politica/2022-09-21-Costa-

contraria-Marcelo-e-recusa-antecipar-previsoes-

macroeconomicas-Em-outubro-teremos-muito-

tempo-para-falar-624a1d8e 

 

 Acordo de rendimentos deixa de 

fora Função Pública 

Reunião do Grupo de Trabalho para o Acordo de 

Rendimentos e Competitividade terminou como 

começou, sem propostas nem respostas. Apenas 

duas garantias: o Governo apresentará na próxima 

semana, a 28 de Setembro, um conjunto de 

propostas aos parceiros sociais, mas o que constar 

desse documento terá aplicação apenas no sector 

privado. 

https://expresso.pt/economia/2022-09-21-

Acordo-de-rendimentos-deixa-de-fora-Funcao-

Publica-1fe43b5e 

 

https://leitor.expresso.pt/semanario/

semanario2603/html/economia/temas/prestacoes

-da-casa-sobem-ate-59-em-ano-e-meio, 16-09-

2022 

 

GOVERNO: obrigado a gerir um ciclo 

de austeridade,  o primeiro-ministro que se irrita 

com a ideia de reformas estruturais pondera até 

onde levar a maioria absoluta. Saúde é, para já, a 

reforma em marcha 

Reformista à força 

https://leitor.expresso.pt/semanario/

semanario2603/html/primeiro-caderno/politica/

reformista-a-forca 16-09-2022 

 

 Governo ignora mais de mil milhões 

de euros de receita nas novas contas das 

pensões 

Governo considera que a atualização das pensões 

levará a um agravamento do saldo por via da 

despesa, mas ignora a evolução da receita que em 

2022 estará mais de mil milhões de euros acima do 

orçamento 

https://expresso.pt/economia/2022-09-20-

Governo-ignora-mais-de-mil-milhoes-de-euros-de-

receita-nas-novas-contas-das-pensoes-006e4a20 

 

 Municípios querem deixar de pagar 

reembolsos à ADSE 

Associação Nacional de Municípios Portugueses 

considera "absurdo" que as câmaras municipais 

continuem a pagar reembolsos de despesas 

médicas de funcionários 

https://expresso.pt/sociedade/2022-09-20-

Municipios-querem-deixar-de-pagar-reembolsos-a-

ADSE-404acf5d 

 

 Governo volta a adiar reunião de 

concertação social sobre acordo de rendimentos 

O Governo cancelou a reunião de concertação 

social que o primeiro-ministro tinha anunciado 

para esta quarta-feira, já depois de o ministro 

https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/governo-volta-a-adiar-reuniao-de-concertacao-social-sobre-acordo-de-rendimentos
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/governo-volta-a-adiar-reuniao-de-concertacao-social-sobre-acordo-de-rendimentos
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/governo-volta-a-adiar-reuniao-de-concertacao-social-sobre-acordo-de-rendimentos
https://eco.sapo.pt/2022/09/20/marcelo-antecipa-ano-mau-em-2023-economistas-nao-descartam-recessao/
https://eco.sapo.pt/2022/09/20/marcelo-antecipa-ano-mau-em-2023-economistas-nao-descartam-recessao/
https://eco.sapo.pt/2022/09/20/marcelo-antecipa-ano-mau-em-2023-economistas-nao-descartam-recessao/
https://expresso.pt/politica/2022-09-21-Costa-contraria-Marcelo-e-recusa-antecipar-previsoes-macroeconomicas-Em-outubro-teremos-muito-tempo-para-falar-624a1d8e
https://expresso.pt/politica/2022-09-21-Costa-contraria-Marcelo-e-recusa-antecipar-previsoes-macroeconomicas-Em-outubro-teremos-muito-tempo-para-falar-624a1d8e
https://expresso.pt/politica/2022-09-21-Costa-contraria-Marcelo-e-recusa-antecipar-previsoes-macroeconomicas-Em-outubro-teremos-muito-tempo-para-falar-624a1d8e
https://expresso.pt/politica/2022-09-21-Costa-contraria-Marcelo-e-recusa-antecipar-previsoes-macroeconomicas-Em-outubro-teremos-muito-tempo-para-falar-624a1d8e
https://expresso.pt/economia/2022-09-21-Acordo-de-rendimentos-deixa-de-fora-Funcao-Publica-1fe43b5e
https://expresso.pt/economia/2022-09-21-Acordo-de-rendimentos-deixa-de-fora-Funcao-Publica-1fe43b5e
https://expresso.pt/economia/2022-09-21-Acordo-de-rendimentos-deixa-de-fora-Funcao-Publica-1fe43b5e
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2603/html/economia/temas/prestacoes-da-casa-sobem-ate-59-em-ano-e-meio
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2603/html/economia/temas/prestacoes-da-casa-sobem-ate-59-em-ano-e-meio
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2603/html/economia/temas/prestacoes-da-casa-sobem-ate-59-em-ano-e-meio
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2603/html/primeiro-caderno/politica/reformista-a-forca
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2603/html/primeiro-caderno/politica/reformista-a-forca
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2603/html/primeiro-caderno/politica/reformista-a-forca
https://expresso.pt/economia/2022-09-20-Governo-ignora-mais-de-mil-milhoes-de-euros-de-receita-nas-novas-contas-das-pensoes-006e4a20
https://expresso.pt/economia/2022-09-20-Governo-ignora-mais-de-mil-milhoes-de-euros-de-receita-nas-novas-contas-das-pensoes-006e4a20
https://expresso.pt/economia/2022-09-20-Governo-ignora-mais-de-mil-milhoes-de-euros-de-receita-nas-novas-contas-das-pensoes-006e4a20
https://expresso.pt/sociedade/2022-09-20-Municipios-querem-deixar-de-pagar-reembolsos-a-ADSE-404acf5d
https://expresso.pt/sociedade/2022-09-20-Municipios-querem-deixar-de-pagar-reembolsos-a-ADSE-404acf5d
https://expresso.pt/sociedade/2022-09-20-Municipios-querem-deixar-de-pagar-reembolsos-a-ADSE-404acf5d
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 Recessão ameaça Zona Euro com 

inflação a castigar consumo 

Zona Euro volta a dar sinais preocupantes em 

relação à sua condição económica. A atividade 

económica voltou a deteriorar-se em setembro, 

devido ao impacto da subida dos preços nas 

famílias e empresas. 

https://eco.sapo.pt/2022/09/23/recessao-

ameaca-zona-euro-com-inflacao-a-castigar-

consumo/ 

 

 Mário Mourão: "Linha vermelha para 

subir rendimentos não pode ser inferior a 7%" 

Eleito em abril, é o quarto secretário-geral da 

UGT. Defende que salários e rendimentos têm de 

acompanhar a taxa de inflação e que, ao mesmo 

tempo, se deve aliviar a carga fiscal das 

empresas. Sobre a atividade sindical, sublinha a 

necessidade de mudança: "Há uma nova filosofia 

de trabalho. Ou nos adaptamos a ela ou vamos 

envelhecendo e morrendo." 

https://www.dn.pt/dinheiro/mario-mourao-linha-

vermelha-para-subir-rendimentos-nao-pode-ser-

inferior-a-7-15189799.html 

 

 Governo conduziu atualização das 

pensões “de forma pouco transparente e pouco 

clara”, diz Nazaré da Costa Cabral 

Presidente do Conselho de Finanças Públicas 

considera que Governo deveria ter alterado a lei 

das pensões, "ajustando-a", quando se percebeu 

a "dinâmica do processo inflacionista". 

https://eco.sapo.pt/2022/09/22/governo-

conduziu-atualizacao-das-pensoes-de-forma-

pouco-transparente-e-pouco-clara-diz-nazare-da

-costa-cabral/ 

 

 Inflação acelera para 9,3%, um 

novo máximo em 30 anos 

Preços da energia caem 1,2 pontos percentuais, 

mas produtos frescos em recorde de 32 anos. 

Inflação de Setembro eleva a inflação média a 

12 meses para os 6%. 

https://www.publico.pt/2022/09/30/economia/

noticia/inflacao-sobe-93-setembro-2022384 

 

 Cavaco Silva avalia seis meses do 

Governo de Costa: “Desorientado” e “sem 

vontade reformista” 

Esta é a terceira vez que Aníbal Cavaco Silva se 

pronuncia sobre o desempenho do actual executivo 

de António Costa. Faz balanço dos primeiros seis 

meses e a nota é, sem surpresas, negativa. O ex-

Presidente da República diz que o Governo está 

“desorientado”, a “navegar à vista” e a desperdiçar 

oportunidades de reforma. 

 

https://www.publico.pt/2022/09/30/politica/

noticia/cavaco-silva-avalia-seis-meses-governo-

costa-desorientado-vontade-reformista-2022308 

 

- Costa recusa “qualquer” cenário de recessão 

em 2023 

Sem levantar o véu sobre aumentos da função 

pública, primeiro-ministro promete proposta que 

“não desonrará o Estado”. 

 

https://www.publico.pt/2022/09/29/politica/

noticia/costa-recusa-qualquer-cenario-recessao-

2023-2022354 

- FUNÇÃO PÚBLICA 

Europa contida nos aumentos salariais 
 

https://leitor.expresso.pt/semanario/

semanario2605/html/economia/temas/europa-

contida-nos-aumentos-salariais 
 

- Pode António Costa garantir que nunca mais 

haverá dinheiro público no Novo Banco? Não 

 

https://expresso.pt/economia/2022-09-29-Pode-

Antonio-Costa-garantir-que-nunca-mais-havera-

dinheiro-publico-no-Novo-Banco--Nao-4ef51bc5 

 

- Prestação da casa dispara até 200 euros no 

próximo mês 

Governo está a avaliar com bancos e regulador “se e 

quando” tomará medidas para apoiar quem tem 

crédito da casa. "Sem sobressaltos", diz Costa. 

Prestação vai subir até 200 euros, faça a sua 

simulação 

https://eco.sapo.pt/2022/09/30/prestacao-da-

casa-dispara-ate-200-euros-no-proximo-mes/ 

https://eco.sapo.pt/2022/09/23/recessao-ameaca-zona-euro-com-inflacao-a-castigar-consumo/
https://eco.sapo.pt/2022/09/23/recessao-ameaca-zona-euro-com-inflacao-a-castigar-consumo/
https://eco.sapo.pt/2022/09/23/recessao-ameaca-zona-euro-com-inflacao-a-castigar-consumo/
https://www.dn.pt/dinheiro/mario-mourao-linha-vermelha-para-subir-rendimentos-nao-pode-ser-inferior-a-7-15189799.html
https://www.dn.pt/dinheiro/mario-mourao-linha-vermelha-para-subir-rendimentos-nao-pode-ser-inferior-a-7-15189799.html
https://www.dn.pt/dinheiro/mario-mourao-linha-vermelha-para-subir-rendimentos-nao-pode-ser-inferior-a-7-15189799.html
https://eco.sapo.pt/2022/09/22/governo-conduziu-atualizacao-das-pensoes-de-forma-pouco-transparente-e-pouco-clara-diz-nazare-da-costa-cabral/
https://eco.sapo.pt/2022/09/22/governo-conduziu-atualizacao-das-pensoes-de-forma-pouco-transparente-e-pouco-clara-diz-nazare-da-costa-cabral/
https://eco.sapo.pt/2022/09/22/governo-conduziu-atualizacao-das-pensoes-de-forma-pouco-transparente-e-pouco-clara-diz-nazare-da-costa-cabral/
https://eco.sapo.pt/2022/09/22/governo-conduziu-atualizacao-das-pensoes-de-forma-pouco-transparente-e-pouco-clara-diz-nazare-da-costa-cabral/
https://www.publico.pt/2022/09/30/economia/noticia/inflacao-sobe-93-setembro-2022384
https://www.publico.pt/2022/09/30/economia/noticia/inflacao-sobe-93-setembro-2022384
https://www.publico.pt/2022/09/30/politica/noticia/cavaco-silva-avalia-seis-meses-governo-costa-desorientado-vontade-reformista-2022308
https://www.publico.pt/2022/09/30/politica/noticia/cavaco-silva-avalia-seis-meses-governo-costa-desorientado-vontade-reformista-2022308
https://www.publico.pt/2022/09/30/politica/noticia/cavaco-silva-avalia-seis-meses-governo-costa-desorientado-vontade-reformista-2022308
https://www.publico.pt/2022/09/29/politica/noticia/costa-recusa-qualquer-cenario-recessao-2023-2022354
https://www.publico.pt/2022/09/29/politica/noticia/costa-recusa-qualquer-cenario-recessao-2023-2022354
https://www.publico.pt/2022/09/29/politica/noticia/costa-recusa-qualquer-cenario-recessao-2023-2022354
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2605/html/economia/temas/europa-contida-nos-aumentos-salariais
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2605/html/economia/temas/europa-contida-nos-aumentos-salariais
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2605/html/economia/temas/europa-contida-nos-aumentos-salariais
https://expresso.pt/economia/2022-09-29-Pode-Antonio-Costa-garantir-que-nunca-mais-havera-dinheiro-publico-no-Novo-Banco--Nao-4ef51bc5
https://expresso.pt/economia/2022-09-29-Pode-Antonio-Costa-garantir-que-nunca-mais-havera-dinheiro-publico-no-Novo-Banco--Nao-4ef51bc5
https://expresso.pt/economia/2022-09-29-Pode-Antonio-Costa-garantir-que-nunca-mais-havera-dinheiro-publico-no-Novo-Banco--Nao-4ef51bc5
https://eco.sapo.pt/2022/09/30/prestacao-da-casa-dispara-ate-200-euros-no-proximo-mes/
https://eco.sapo.pt/2022/09/30/prestacao-da-casa-dispara-ate-200-euros-no-proximo-mes/
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(ADSE, I. P.), no Conselho Geral e de Supervisão 

desta entidade 

Decreto Regulamentar Regional n.º 13/2022/A, de 2 

de setembro 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Regime de funcionamento do Governo Regional dos 

Açores 

Decreto Regulamentar Regional n.º 14/2022/A, de 2 

de setembro 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Aprova a orgânica e o quadro de pessoal dirigente e 

de chefia da Secretaria Regional das Finanças, Plane-

amento e Administração Pública 

Decreto Regulamentar Regional n.º 15/2022/A, de 5 

de setembro 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Aprova a orgânica e o quadro de pessoal dirigente, de 

chefia e de direção específica da Secretaria Regional 

do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas 

Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2022/A, de 7 

de setembro 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Segunda alteração ao Decreto Regulamentar Regio-

nal n.º 13/2021/A, de 5 de julho, retificado pe-

la Declaração de Retificação n.º 10/2021/A, de 12 de 

julho, alterado e republicado pelo Decreto Regulamen-

tar Regional n.º 22/2021/A, de 2 de setembro, que 

aprova a orgânica e quadro de pessoal dirigente, de 

direção específica e de chefia da Secretaria Regional 

da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decreto Regulamentar Regional n.º 18/2022/A, de 

29 de setembro 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Orgânica e quadro do pessoal dirigente e de chefia da 

Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Pro-

fissional e Emprego 

Declaração de Retificação n.º 4/2022/A 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Retifica o Decreto Regulamentar Regional n.º 

13/2022/A, de 2 de setembro, publicado no Diário da 

República, 1.ª série, n.º 170, de 2 de setembro de 

2022 - Regime de funcionamento do Governo Regio-

nal dos Açores 

 

Decreto-Lei n.º 61/2022, de 23 de setembro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova a orgânica da Direção Executiva do Serviço 

Nacional de Saúde 

Decreto-Lei n.º 64/2022, de 27 de setembro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera o Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura 

Decreto-Lei n.º 65/2022, de 28 de setembro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera o regime da organização e funcionamento do 

XXIII Governo Constitucional 

Portaria n.º 224/2022, de 6 de setembro 

FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SE-

GURANÇA SOCIAL 

Atualiza os montantes do abono de família para crian-

ças e jovens, procedendo à alteração da Portaria n.º 

276/2019, de 28 de agosto 

Portaria n.º 233/2022, de 9 de setembro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Regulamenta a tramitação do procedimento concursal 

de recrutamento 

Portaria n.º 242/2022, de 23 de setembro 

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS, FINANÇAS, ECONO-

MIA E MAR E EDUCAÇÃO 

Aprova as percentagens do mecanismo de correção 

cambial criado pelo Decreto-Lei n.º 35-B/2016, de 30 

de junho, para o 1.º semestre de 2022 

Portaria n.º 243/2022. De 23 de setembro 

FINANÇAS 

Altera a Portaria n.º 338/2015, de 8 de outubro, que 

aprova os modelos de fatura, de recibo e de fatura-

recibo, bem como as respetivas instruções de preen-

chimento, de acordo com as redações do artigo 115.º 

do Código do IRS e do artigo 29.º do Código do IVA 

Portaria n.º 246/2022, de 27 de setembro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS, 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR E 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SO-

CIAL 

Cria a segunda fase do Programa «Emprego + Digital 

2025», programa de formação profissional na área 

digital 

Declaração de Retificação n.º 24/2022, de 29 de 

setembro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - 

SECRETARIA-GERAL 

Retifica a Portaria n.º 207-A/2022, de 19 de agosto, 

que aprova o Regulamento do Processo Eleitoral dos 

Membros Representantes dos Beneficiários Titulares 

do Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I. P. 

LEGISLAÇÃO - SETEMBRO 2022 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/13-2022-200595719
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/13-2022-200595719
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/14-2022-200595720
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/14-2022-200595720
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/15-2022-200634455
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/15-2022-200634455
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/16-2022-200734332
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/16-2022-200734332
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/13-2021-166429419
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/13-2021-166429419
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/10-2021-166981190
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/22-2021-170654201
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/22-2021-170654201
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/18-2022-201616330
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/18-2022-201616330
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/4-2022-201700875
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/13-2022-200595719
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/13-2022-200595719
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/61-2022-201414019
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/64-2022-201509698
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/65-2022-201509739
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/224-2022-200691263
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/276-2019-124256710
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/276-2019-124256710
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/233-2022-200860990
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/242-2022-201414021
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/35-b-2016-74843538
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/243-2022-201414022
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/338-2015-70485720
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/246-2022-201509702
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/24-2022-201616328
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/24-2022-201616328
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/207-a-2022-196158291
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I N F O Q U A D R O S  

Esta Freguesia pertence ao concelho de Vila Verde, distrito de Braga e localiza-se na encosta do Lugar de 

Mixões da Serra, Freguesia de Valdreu, do mesmo concelho. Gondomar, terra antiga, com vestígios 

arqueológicos pré-históricos, como é exemplo a Mamoa do Monte Barrete e uma sepultura medieval cristã. 

Aqui, poderá, ainda, apreciar o cruzeiro, um dos mais antigos do concelho e a Igreja de Nossa Senhora da 

Assunção.  

Mas, se o seu ideal é encontrar sossego, tranquilizar a mente e aliviar o stresse tome lugar junto a um 

canastro e espraie a sua vista pela paisagem verdejante, disposta em socalcos, como é comum nestas 

aldeias minhotas.  

Não saia sem visitar o Fojo do Lobo, monumento de interesse concelhio e um dos mais bem conservados e 

maiores da Península Ibérica (cerca de 2km). Este Fojo, construído em de V era uma perfeita armadilha 

para aprisionar os lobos que atacavam os rebanhos. 

Se já for tarde e lhe apetecer ficar encontrará alojamento na Quinta da Roda, mesmo aí ao lado na 

Freguesia de Valdreu. Isto, se não quiser deslocar para Vila Verde ou Terras de Bouro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gondomar_(Vila_Verde) 

Gondomar - Aldeias de Portugal 

   

Gondomar 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gondomar_(Vila_Verde)
https://www.aldeiasdeportugal.pt/aldeia/gondomar/
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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 

Presta os seguintes serviços como intermediário de 

crédito, sem qualquer custo para os Associados, 

Familiares (do mesmo agregado), Trabalhadores(as) e Colaboradores do STE que consistem no seguinte: 

 

 Apresentação ou proposta de contratos de crédito a consumidores; 

 Assistência a consumidores, mediante a realização de atos preparatórios ou de outros trabalhos de 

gestão pré-contratual relativamente a contratos de crédito que não tenham sido por si apresenta-

dos ou propostos; 

 Celebração de contratos de crédito com consumidores em nome dos mutuantes; 

 Serviços de consultoria.  

 

Saiba tudo na nossa página  

Contactos: Taguspark, Espaço n,º 282-Edifico Núcleo Central, 100 

2740-122 Porto Salvo | Telm 961 616 007 |  

https://www.realizeplus.pt/ | realizeplus@maxfinance.pt  

CULTURA E LAZER  

Seara Nova: 100 anos de ação e pensamento crítico 

EXPOSIÇÃO | 4 out. - 29 out. '22 | Inauguração: 18h00 | Galeria do Auditório | Entrada livre 

Seara Nova: 100 anos de ação e pensamento crítico é uma exposição que nos dá a conhecer a revista fun-

dada em 15 de outubro de 1921 por Aquilino Ribeiro, Augusto Casimiro, Azeredo Perdigão, Câmara Reys, 

Faria de Vasconcelos, Ferreira de Macedo, Francisco António Correia, Jaime Cortesão, Raul Brandão e Raul 

Proença, com o desígnio de elevar o país, ética e culturalmente, criando um espaço de reflexão ativa e 

mobilizadora. 

Fonte: http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1730%

A REALIZEPLUS - FINANCE & INVESTMENTS, LDA. 

https://www.realizeplus.pt/
mailto:realizeplus@maxfinance.pt
http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1730%3Aexposicao-seara-nova-100-anos&catid=173%3A2022&Itemid=1726&lang=pt

