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Após um intenso processo negocial, foi possível acordar as seguintes medidas plurianuais:   

 

1) Valorização nos próximos 4 anos das remunerações de todos os trabalhadores da 

Administração Pública,  independentemente da carreira que integram e das progressões 

ou promoções a que tenham direito, através de um aumento anual equivalente a um nível 

remuneratório (cerca de 52€) ou de um mínimo de 2%. 

 

2) O valor do subsídio de refeição é de 5,20€,  com efeitos a partir de outubro de 2022. 

 Recorde-se que a proposta inicial do Governo não previa qualquer alteração do subsídio de 

refeição. 

 

3) Implementação de regra de acumulação de pontos sobrantes do SIADAP, para efeitos 

de alteração do posicionamento remuneratório,  em sede de avaliação de desempenho,  

com início no ciclo avaliativo de 21/22. 

 Esta é há muito uma proposta do STE que beneficia a generalidade dos trabalhadores 

públicos. 

 

4) Valorização da carreira de Técnico Superior, com produção de efeitos em janeiro de 

2023, através de um salto adicional de um nível remuneratório em toda a escala da 

carreira,  correspondendo,  em 2023,  a uma valorização de € 1 04, 22.   

 Quanto a esta questão houve desenvolvimentos consideráveis. A proposta inicial do Governo 

previa este salto adicional (€52) ao longo de todo o processo de legislatura. Num momento 

posterior este período foi reduzido para dois anos e no final a um. 

Ao longo das negociações o STE reiterou ao Governo a necessidade de se fazer cumprir o 

prometido: a valorização das carreiras gerais da administração pública, em particular das 

mais qualificadas. 

 

A Direção 

ACORDO PLURIANUAL 

COM O GOVERNO 
(ASSINADO EM 24 DE OUTUBRO DE 2022) 
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Uma vez mais o STE cumpriu fielmente as suas 

funções, apresentando a quem de direito, os seus 

contributos, quando foi confrontado com o 

anteprojeto da portaria que regulamenta a 

tramitação do procedimento concursal de recruta-

mento. Se é certo que algumas “desaventuradas 

novidades” caíram, como era o caso da “soberba 

aversão” à audição prévia em prol da celeridade, 

aquando da aplicação dos métodos de seleção, 

outras perpetuaram-se no corpo da “espremida e 

compactada” portaria n.º 233/2022 de 09 de 

setembro! 

Passemos, pois os olhos críticos sobre a letra da lei, 

vigente desde outubro pretérito. 

Permanece a teimosia, sem acautelar os meios para 

a igualdade das condições e oportunidades, 

perpetuando-se na letra da lei “a tal ferramenta 

para realização dos métodos de seleção através de 

meios de comunicação à distancia”, de difícil 

aplicação a todo o território nacional, até pela 

cobertura de rede e, na sua falta, a quem caberia 

suprir essa indisponibilidade ou falta de acesso, 

ainda que momentâneo; seria aos elementos do júri 

ou à sua figura mitológica? Ou ficaria imediatamen-

te excluído de “per si” o candidato que, por 

impossibilidade técnica, ainda que momentânea ou 

por falta de acesso à rede de determinada 

operadora, se visse impedido de realizar a sua 

prova, fosse ela de que natureza fosse? Seria 

convocado para realizar o método posteriormente? 

Como coadunar estas realidades com a igualdade de 

condições e a igualdade de oportunidade para todos 

os candidatos? Talvez seja dificuldade nossa em 

compreender, coisas simples; mas a ser assim, quem 

deveria explicar e indicar caminhos, não o fez! 

Saúda-se a previsão legal da aplicação do segundo 

método e dos métodos seguintes apenas a parte dos 

candidatos aprovados no método imediatamente 

anterior, a convocar por conjuntos sucessivos de 

candidatos, por ordem decrescente de classifica-

ção, respeitando a prioridade legal da sua situação 

jurídico-funcional, até à satisfação das necessida-

des, bem como, a dispensa de aplicação do segundo 

método ou dos métodos seguintes aos restantes 

candidatos, que se consideram excluídos. 

Também se andou bem, em nosso modesto entendi-

mento, no que respeita ao direito de audição prévia, 

no momento anterior à exclusão imediato, “e não, só 

a final”, pois, sempre o sufragamos, em obediência 

às imperativas regras do Código do Procedimento 

Administrativo. 

Por outro lado, já nos parece apresentar dificulda-

des na sua execução a “fanática” obediência à 

“sagrada celeridade”, como bem diz o povo, inimiga 

da perfeição, de uma acautelada tramitação 

(diremos nós), que o júri do concurso possa convocar 

para a realização dos métodos de seleção, não só os 

candidatos admitidos, mas também os candidatos 

excluídos que exerçam o direito de audição prévia, 

sendo que, no caso destes últimos, a avaliação das 

provas fica condicionada à reversão da decisão de 

exclusão. E claro, pasme-se, a convocação de 

candidatos excluídos para a realização da prova não 

impede o júri de vir a confirmar a exclusão do 

candidato, devendo os candidatos ser informados 

disso previamente. Pergunta-se, quando?  

- No momento anterior à entrada da sala para a 

realização da prova, nas 24 ou 48 horas antes, em 

ordem a evitar, confusões e deslocações indevidas 

para a realização das provas em tempos em que o 

gasóleo e a gasolina correm como loucos, numa 

competição desenfreada para almejar um preço 

idêntico ao do ouro? 

Mal continuou a andar a portaria em crise ao 

Nova celeridade na regulamentação  
da tramitação do procedimento concursal  
de recrutamento; a ver vamos! 
 
 
 

Por  
Carlos Saldanha 
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vêm-se a navegar no mar das delegações de 

competências raramente acompanhadas do envelope 

financeiro bastante para o seu integral cumprimen-

to, e agora, também têm que acautelar estas verbas 

a par das cativações de “contingência”? Reitera-se a 

indiscutível e elevada competência técnica do 

FEFAL nestas matérias, como noutras, mas, um 

orçamento generoso é, e será, sempre bem-vindo, 

diremos nós! 

Também, resulta para nós claro, com o devido 

respeito, que as exigências da portaria, para se ser 

elemento de júri, como sejam, a formação ou 

experiência na atividade inerente ao posto de 

trabalho a ocupar acrescida do exercício de funções 

ou experiência na área de recursos humanos, vai 

limitar e muito, as autarquias de menor dimensão, 

quanto ao famoso recurso  “à prata da casa” para 

poupar uns milhares de euros, tão necessários, nos 

tempos que correm para acudir a calamidades e 

demais pragas, como por exemplo, a praga da 

“interioridade profunda”. Destarte, 

É para nós hoje clara, a irrevogabilidade da 

separação umbilical para com a mãe do atual modelo 

dos procedimentos concursais, ou seja, para com a 

portaria n.º 83-A/2009 de 22 de Janeiro, mormen-

te quanto ao método facultativo da entrevista 

profissional de seleção, como se, se trata-se de algo 

tão asqueroso e caduco, que até dos métodos 

facultativos tivesse que ser expurgado! Até se 

poderia perceber a sua substituição a latere, pela 

entrevista de avaliação de competências, que vem 

levantar outro tipo de problemática, como seja a 

formação adequada e comprovada de cada elemento 

do júri para poder, presidir-lhe… e se assim não for, 

externaliza, quiçá, para o todo poderoso, ao FEFAL, 

pois não ignoramos que existem “escolas reconheci-

das” para a formação de entrevistadores de 

“avaliações de competências”, para além do INA e a 

DGAEP., mas, se formos à génese da coisa, 

percebemos que a entrevista de avaliação de 

competências se encontra definida e devidamente 

agilizada para aqueles candidatos com vinculo à 

função pública! Tratar igual aquilo que é igual e 

diferente aquilo que é diferente, ainda e sempre 

será respeitar o principio da igualdade, mas 

socorrendo-nos da entrevista de avaliação de 

competências para a aplicar em simultâneo a 

vinculados e não vinculados à função publica, é 

“meter no mesmo saco”, diremos nós, gatos e linces 

ibéricos. Como é que se avaliam realidades privadas 

permitir que do ato de exclusão do candidato do 

procedimento concursal e da homologação da lista 

de ordenação final, caiba recurso hierárquico ou 

tutelar, nos termos do Código do Procedimento 

Administrativo, no que se reporta à teimosia do 

legislador em se “esquecer de lembrar” que existe 

poder local, que também é parte significativa da 

administração pública e grande empregador público, 

quando prevê o recurso hierárquico ou tutelar da 

homologação da lista de ordenação final do 

presidente de câmara e ou  do presidente da junta 

de freguesia! 

Este preceito, porque coarta um direito fundamen-

tal ao candidato é, sem margem para dúvida 

inconstitucional, uma inconstitucionalidade, pelo 

menos, de “natureza análoga” ao recurso hierárquico 

ou tutelar da avaliação de desempenho dos 

trabalhadores da administração publica local -

SIADAP - Sistema Integrado de Gestão e 

Avaliação do Desempenho na Administração Pública! 

Pergunta-se: 

- Como é que se assegura aos candidatos a procedi-

mentos concursais autárquicos a impugnação 

administrativa das decisões que lhe sejam desfavo-

ráveis?  

Ousamos ainda perguntar: - Onde é que andou ou 

anda a Associação Nacional de Municípios no que a 

esta matéria diz respeito: pronunciou—se; não se 

pronunciou; concorda ou talvez não? 

Ademais, na nossa cândida inocência estranhamos o 

corajoso silêncio da Fundação para os Estudos e 

Formação nas Autarquias Locais (FEFAL), nestas 

matérias sensíveis aos seus associados, quando 

acabamos de perceber que, afinal o FEFAL estaria 

sentado num cantinho da sala do legislador a assistir 

a tudo enquanto preparava as tabelas de honorários 

para a colaboração com as autarquias locais na 

tramitação do procedimento e na designação de 

elementos (profissionalizados) para integração de 

júri, obstaculizando assim, de forma voluntária ao 

recurso dos seus associados à “prata da casa” … e 

quantas vezes à cedência entre autarquias e 

serviços de colaboradores para as funções de júri, 

em ordem a evitar o gasto absurdo de milhares de 

euros num só procedimento. Se é certo que tudo é 

um prol da celeridade e indiscutível competência 

técnica, perguntamos, também candidamente, a que 

custo, e em prol de quem a não ser da fatia de bolo 

financeiro que o FEFAL vai “pornograficamente 

arrecadar”, pois, em especial as pequenas autarquias 
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por confronto a realidades públicas, para aparece-

rem na linha final de produção, “lista de ordenação 

final”? 

Há que ter a coragem de denunciar que sob a égide da 

celeridade e transparência, aperta-se a malha, para 

que seja uma obscenidade o recurso do “pequeno” 

poder autárquico à “prata da casa”, no que à tramita-

ção do procedimento concursal de recrutamento diz 

respeito, facilitando-se assim, o assalto aos erários 

municipais, cujo terreno é fértil para uma passeata de 

certas “estirpes de necrófagos”. 

Mas mais, incomodamente ousamos perguntar: 

também os pequenos municípios, têm que consultar 

por escrito a Direção-Geral da Administração e do 

Emprego Público, para depois serem elas, com os 

meios próprios ou através de entidade especializada 

a aplicar o método – avaliação psicológica? 

Claro que não, hoje percebemos que também nesta 

matéria, os municípios precisam de contribuir para a 

Fundação para os Estudos e Formação nas Autarqui-

as Locais, da qual são associados… 

Deixamos uma nota final, para as reticências quanto 

à centralização dos procedimentos para reservas de 

recrutamento sem termo e até a termo, com 

reserva quanto à sua eficácia e eficiência, mormen-

te também, pelo prazo que se nos afigura limitado, 

de 18 meses de duração a contar da homologação da 

lista de ordenação final.  

As pressas, o aglutinar e os interesses instalados, 

levam-nos onde todos adivinhamos, sendo que só 

alguém muito distraído, ousaria negar tais evidên-

cias!  

Alegra-te pobre que te estamos a ir ao bolso… ou se 

ousarmos indagar um pouco mais, a “ver vamos como 

diz o cego”, na expetativa de podermos estar 

equivocados.  

Como é do seu conhecimento decorrerão no próximo dia 30 de novembro a eleição 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 (CGS). 

 

A LISTA G – DEFENDER OS INTERESSES DOS BENEFICIÁRIOS é constituída por uma 

equipa preparada para trabalhar em seu benefício. Independente, transparente e competente. 

Em defesa de todos. 

Conheça a nossa lista: 

          

- no Facebook: https://www.facebook.com/ListaG.ADSE 

- no Instagram: https://www.instagram.com/listag.adse 

 

Contamos consigo! 

Lista G 

https://www.facebook.com/ListaG.ADSE
https://www.instagram.com/listag.adse
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difíceis de obter, por outro obstaculizam o acesso 

às profissionais sob o pretexto da exigência e da 

qualidade que claramente as Academias são 

incapazes de aferir e por outro lado ainda ao 

remeterem os candidatos às profissões a estágios, 

remete-os ao plano da precariedade que desta 

condição de prestação de trabalho emerge. Nos 

exemplos apresentados, as respectivas Ordens 

Profissionais colocam em causa os conhecimentos 

adquiridos entre 4 a 6 anos académicos e empurram 

o processo de inicio de funções profissionalmente 

reconhecidas, para relações laborais escamoteadas 

amiúde exploradoras das remunerações e dos 

direitos laborais normalizados, adiando igualmente 

projectos de vida, onde a constituição de novas 

famílias é igualmente adiada para as calendas. Tudo 

isto a acontecer num país onde a natalidade é o que 

é, a pirâmide etária já se inverteu e onde aos jovens 

são retiradas as condições para darem inicio aos 

seus projectos de vida, sendo explorados pelo 

caminho, pelas remunerações que não receberão e 

pelas evoluções nas respectivas carreiras que se 

protelarão. 

 

Estágios Académicos 

São diversas as formações superiores onde alguns 

dos créditos são obtidos pela execução de Estágios, 

funcionando estes como cadeiras práticas amiúde 

desenvolvidas nos mais diversos sectores, desde em 

serviços públicos, a empresas passando ainda por 

entidades do sector social. É comum ver estudantes 

do ensino superior a desenvolver estágios académi-

cos em serviços públicos e empresas, onde 

desenvolvem, por exemplo, estudos, inquéritos, (re)

formulam processos e normas, ou em instituições 

de saúde e de solidariedade social desenvolvem 

projectos sociais da mais diversa natureza. Todos 

estes trabalhos resultam em Relatórios, amiúde 

fontes de conhecimento tecnicamente robustas que 

a troco de nada ou pouco mais do que nada são 

formulados. Há Autarquias que nos períodos 

estivais dispõem de mão-de-obra qualificada para 

desenvolvimento de trabalhos de arqueologia, que 

Estágios Profissionais reconhecedores de 

Competências 

O exercício de profissões como Advogados, 

Arquitectos, Biólogos, Contabilistas Certificados, 

Despachantes Oficiais, Economistas, Enfermeiros, 

Engenheiros, Farmacêuticos, Médicos, Médicos 

Dentistas, Médicos Veterinários, Notários, 

Nutricionistas, Psicólogos, Revisores Oficiais de 

Contas e Solicitadores e dos Agentes de Execução é 

reconhecido pela respectiva Ordem profissional. No 

entanto esse reconhecimento amiúde parece não 

reconhecer a formação académica detida e 

capacitante para o exercício precisamente dessas 

profissões, pois numa demanda castradora do 

acesso às profissões, as Ordens constituem-se 

como entidades que visam atrasar senão evitar que 

o conhecimento académico seja de imediato 

colocado profissionalmente à disposição. 

 

Vejam-se estes exemplos: 
 

i. Qualquer jovem que após 5 anos de academia 

obtenha o grau de Mestre em Arquitectura, 

para ser profissionalmente reconhecido pela 

respectiva Ordem tem ainda de se sujeitar a 

um Estágio Profissional de 12 meses; 

ii. Qualquer jovem que após 4 anos de academia 

obtenha o grau de Licenciado em Direito, para 

ser profissionalmente reconhecido pela 

respectiva Ordem tem ainda de se sujeitar a 

um Estágio Profissional de 16 a 18 meses, que 

culminam com a prestação da prova de 

agregação; 

iii. Qualquer jovem que após 6 anos de academia 

obtenha o grau de Mestre em Medicina, para 

ser profissionalmente reconhecido pela 

respectiva Ordem tem ainda de se sujeitar a 

um Estágio Profissional de 12 meses e da 

aprovação em exame; 
 

Outros exemplos poderíamos dar, mas o painel 

apresentado é bem demonstrativo da ousada 

postura das Ordens Profissionais, que por um lado 

colocam em causa formações académicas extensas e 

Estágios: Etapa I da Precariedade  

Por  
Paulo Bernardo e Sousa 
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acabarão por resultar em polos culturais que por 

sua vez atrairão turistas e assim levarão recursos 

àqueles concelhos. Contudo, desde alojamentos 

indignos a alimentação intermitente, a deslocações 

penosas e longas tudo é exigido a estes estagiários, 

sem a mínima predisposição para entender o valor 

do investimento-bom que pela acção destes 

estudantes se opera. Opta-se pelo “aproveitar” com 

os mínimos custos, maximizando os resultados 

advindos do trabalho sem qualquer compensação. Ao 

fim e ao cabo é de “pequenino” que todos temos de 

ser habituados à precariedade, a trabalhar a troco 

de pouco ou preferencialmente mesmo nada. 

Estágios Profissionais na Administração Pública 

(falar do Estágios da AP) 

A pretexto de se garantir aos jovens a possibilida-

de de experimentarem e experienciarem vivências 

laborais diversas, depois de 4 a 6 anos de 

faculdade, com estágios académicos que servem 

funções permanentes, seguidos de estágios de mais 

um ano a ano e meio e exames visando o reconheci-

mento profissional, ao fim de quase uma década e a 

roçar os 30 anos ainda propomos aos jovens mais 

tempo perdido e depois queixamo-nos que eles 

emigram e que nós enquanto povo estamos 

velhinhos. 

Visto na imprensa  
em  outubro 

 Quem ganha quanto com a proposta 

do Governo para a Função Pública? 

Funcionários públicos vão ter aumentos entre 2% e 

8% no próximo ano. Maioria dos trabalhadores vai 

perder poder de compra em 2023 face à inflação 

prevista este ano de 7,4%. 

https://eco.sapo.pt/2022/10/04/quem-ganha-

quanto-com-a-proposta-do-governo-para-a-funcao-

publica/ 

 Governo lança "a maior intervenção de 

sempre no mercado de energia". Eis como 

funcionará 

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, apresen-

tou esta quarta-feira o pacote de apoios de 3 mil 

milhões de euros para mitigar o impacto do aumento 

do custo da energia. A intervenção irá beneficiar os 

clientes empresariais 

https://expresso.pt/economia/2022-10-12-Governo

-lanca-a-maior-intervencao-de-sempre-no-mercado-

de-energia.-Eis-como-funcionara-96e3bf6e 

 Trabalhadores, desempregados, 

reformados, jovens: quem ganha e quem perde 

 Aumentos dos 2% até mais de 7%: o 

longo caminho que separa Governo e sindicatos 

nos salários da Função Pública 

Os sindicatos da Administração Pública reúnem esta 

segunda-feira com a secretária de Estado da 

Administração Pública, tendo a atualização salarial 

para o próximo ano em cima da mesa. O acordo 

parece (quase) impossível 

https://expresso.pt/economia/2022-10-03-

Aumentos-dos-2-ate-mais-de-7-o-longo-caminho-

que-separa-Governo-e-sindicatos-nos-salarios-da-

Funcao-Publica-b005ab1c 

 Função Pública exige aumentos sem 

perda de poder de compra na reunião com 

Governo 

O Governo vai iniciar as discussões com os sindica-

tos da Função Pública sobre a atualização salarial 

para o próximo ano. Sindicatos esperam propostas 

"negociáveis". 

https://eco.sapo.pt/2022/10/03/funcao-publica-

exige-aumentos-sem-perda-de-poder-de-compra-na

-reuniao-com-governo/ 

https://eco.sapo.pt/2022/10/04/quem-ganha-quanto-com-a-proposta-do-governo-para-a-funcao-publica/
https://eco.sapo.pt/2022/10/04/quem-ganha-quanto-com-a-proposta-do-governo-para-a-funcao-publica/
https://eco.sapo.pt/2022/10/04/quem-ganha-quanto-com-a-proposta-do-governo-para-a-funcao-publica/
https://expresso.pt/economia/2022-10-12-Governo-lanca-a-maior-intervencao-de-sempre-no-mercado-de-energia.-Eis-como-funcionara-96e3bf6e
https://expresso.pt/economia/2022-10-12-Governo-lanca-a-maior-intervencao-de-sempre-no-mercado-de-energia.-Eis-como-funcionara-96e3bf6e
https://expresso.pt/economia/2022-10-12-Governo-lanca-a-maior-intervencao-de-sempre-no-mercado-de-energia.-Eis-como-funcionara-96e3bf6e
https://expresso.pt/economia/2022-10-03-Aumentos-dos-2-ate-mais-de-7-o-longo-caminho-que-separa-Governo-e-sindicatos-nos-salarios-da-Funcao-Publica-b005ab1c
https://expresso.pt/economia/2022-10-03-Aumentos-dos-2-ate-mais-de-7-o-longo-caminho-que-separa-Governo-e-sindicatos-nos-salarios-da-Funcao-Publica-b005ab1c
https://expresso.pt/economia/2022-10-03-Aumentos-dos-2-ate-mais-de-7-o-longo-caminho-que-separa-Governo-e-sindicatos-nos-salarios-da-Funcao-Publica-b005ab1c
https://expresso.pt/economia/2022-10-03-Aumentos-dos-2-ate-mais-de-7-o-longo-caminho-que-separa-Governo-e-sindicatos-nos-salarios-da-Funcao-Publica-b005ab1c
https://eco.sapo.pt/2022/10/03/funcao-publica-exige-aumentos-sem-perda-de-poder-de-compra-na-reuniao-com-governo/
https://eco.sapo.pt/2022/10/03/funcao-publica-exige-aumentos-sem-perda-de-poder-de-compra-na-reuniao-com-governo/
https://eco.sapo.pt/2022/10/03/funcao-publica-exige-aumentos-sem-perda-de-poder-de-compra-na-reuniao-com-governo/
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 Inflação castiga todo o tipo de 

famílias: nas mais pobres pesam alimentos e 

habitação, nas mais ricas os restaurantes e 

hotéis 

Nos primeiros oito meses de 2022, as estimativas 

de inflação para os vários grupos de famílias são 

bastante próximas, diz o Banco de Portugal. Mas, 

como para os agregados de menor rendimento a 

inflação resulta sobretudo dos preços dos bens 

essenciais, tem implicações mais severas 

https://expresso.pt/economia/2022-10-18-Inflacao

-castiga-todo-o-tipo-de-familias-nas-mais-pobres-

pesam-alimentos-e-habitacao-nas-mais-ricas-os-

restaurantes-e-hoteis-53779754 

 Plano de poupança energética: 

Parlamento vai desligar luzes da fachada e pedir 

a deputados que usem transporte públicos 

Em linha com o Plano Nacional de Poupança de 

Energia 2022/2023 apresentado pelo Governo, a 

Assembleia da República vai implementar a partir de 

hoje, 19 de outubro, 23 medidas que têm de ser 

adotadas pelos serviços e funcionários 

https://expresso.pt/politica/2022-10-19-Plano-de-

poupanca-energetica-Parlamento-vai-desligar-luzes-

da-fachada-e-pedir-a-deputados-que-usem-

transporte-publicos-9b9f87e5 

 “Medidas temporárias têm 

impacto eterno nas contas públicas”, alerta 

Centeno 

O antigo ministro das Finanças alerta para a 

necessidade de continuar a reduzir a dívida pública, 

nomeadamente tendo em conta os custos de 

financiamento. 

https://eco.sapo.pt/2022/10/19/medidas-

temporarias-tem-impacto-eterno-nas-contas-

publicas-alerta-centeno/ 

 Orçamento criticado pela oposição. 

Governo leva à AR aval da concertação 

Costa defende hoje no Parlamento Orçamento de 

crise. Segundo OE da maioria colhe críticas da 

esquerda à direita, mas Governo acena com acordo 

com as contas do Governo 

Dos trabalhadores que recebem o salário mínimo aos 

funcionários públicos, passando pelos profissionais 

do sector privado, pensionistas, famílias com 

crédito à habitação ou casa arrendada, senhorios e 

jovens, analisamos o impacto das medidas que 

afetam os rendimentos, previstas na proposta de 

Orçamento do Estado para 2023 

https://expresso.pt/economia/2022-10-11-

Trabalhadores-desempregados-reformados-jovens-

quem-ganha-e-quem-perde-com-as-contas-do-

Governo-5a7ed96c 

 Idade média de reforma sobe 

para 65 anos e meio 

Em dez anos, a idade média dos novos pensionistas 

de velhice da Segurança Social aumentou dois. 

Pensões antecipadas atribuídas no ano passado 

caíram 31%. Por causa da mortalidade da pandemia 

as penalizações vão baixar. 

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

seguranca-social/detalhe/idade-media-de-reforma-

sobe-para-65-anos-e-meio 
 

 Só aumento do salário mínimo 

para 799 euros garante benefício no IRC 

Empresas terão de pagar 39 euros acima do salário 

mínimo para terem uma majoração no IRC, uma 

medida que consta do acordo de rendimentos 

assinado entre Governo e parceiros. 

https://www.publico.pt/2022/10/19/economia/

noticia/so-aumento-salario-minimo-799-euros-

garante-beneficio-irc-2024552 
 

 Autorizado recrutamento de mil 

novos agentes da PSP para este ano 

O despacho que autoriza o recrutamento de mil 

novos agentes da Polícia de Segurança Pública 

para este ano foi hoje publicado em Diário da 

República 

https://expresso.pt/sociedade/2022-10-19-

Autorizado-recrutamento-de-mil-novos-agentes-da-

PSP-para-este-ano-e8f4f77a 

https://expresso.pt/economia/2022-10-18-Inflacao-castiga-todo-o-tipo-de-familias-nas-mais-pobres-pesam-alimentos-e-habitacao-nas-mais-ricas-os-restaurantes-e-hoteis-53779754
https://expresso.pt/economia/2022-10-18-Inflacao-castiga-todo-o-tipo-de-familias-nas-mais-pobres-pesam-alimentos-e-habitacao-nas-mais-ricas-os-restaurantes-e-hoteis-53779754
https://expresso.pt/economia/2022-10-18-Inflacao-castiga-todo-o-tipo-de-familias-nas-mais-pobres-pesam-alimentos-e-habitacao-nas-mais-ricas-os-restaurantes-e-hoteis-53779754
https://expresso.pt/economia/2022-10-18-Inflacao-castiga-todo-o-tipo-de-familias-nas-mais-pobres-pesam-alimentos-e-habitacao-nas-mais-ricas-os-restaurantes-e-hoteis-53779754
https://expresso.pt/politica/2022-10-19-Plano-de-poupanca-energetica-Parlamento-vai-desligar-luzes-da-fachada-e-pedir-a-deputados-que-usem-transporte-publicos-9b9f87e5
https://expresso.pt/politica/2022-10-19-Plano-de-poupanca-energetica-Parlamento-vai-desligar-luzes-da-fachada-e-pedir-a-deputados-que-usem-transporte-publicos-9b9f87e5
https://expresso.pt/politica/2022-10-19-Plano-de-poupanca-energetica-Parlamento-vai-desligar-luzes-da-fachada-e-pedir-a-deputados-que-usem-transporte-publicos-9b9f87e5
https://expresso.pt/politica/2022-10-19-Plano-de-poupanca-energetica-Parlamento-vai-desligar-luzes-da-fachada-e-pedir-a-deputados-que-usem-transporte-publicos-9b9f87e5
https://eco.sapo.pt/2022/10/19/medidas-temporarias-tem-impacto-eterno-nas-contas-publicas-alerta-centeno/
https://eco.sapo.pt/2022/10/19/medidas-temporarias-tem-impacto-eterno-nas-contas-publicas-alerta-centeno/
https://eco.sapo.pt/2022/10/19/medidas-temporarias-tem-impacto-eterno-nas-contas-publicas-alerta-centeno/
https://expresso.pt/economia/2022-10-11-Trabalhadores-desempregados-reformados-jovens-quem-ganha-e-quem-perde-com-as-contas-do-Governo-5a7ed96c
https://expresso.pt/economia/2022-10-11-Trabalhadores-desempregados-reformados-jovens-quem-ganha-e-quem-perde-com-as-contas-do-Governo-5a7ed96c
https://expresso.pt/economia/2022-10-11-Trabalhadores-desempregados-reformados-jovens-quem-ganha-e-quem-perde-com-as-contas-do-Governo-5a7ed96c
https://expresso.pt/economia/2022-10-11-Trabalhadores-desempregados-reformados-jovens-quem-ganha-e-quem-perde-com-as-contas-do-Governo-5a7ed96c
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/seguranca-social/detalhe/idade-media-de-reforma-sobe-para-65-anos-e-meio
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/seguranca-social/detalhe/idade-media-de-reforma-sobe-para-65-anos-e-meio
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/seguranca-social/detalhe/idade-media-de-reforma-sobe-para-65-anos-e-meio
https://www.publico.pt/2022/10/19/economia/noticia/so-aumento-salario-minimo-799-euros-garante-beneficio-irc-2024552
https://www.publico.pt/2022/10/19/economia/noticia/so-aumento-salario-minimo-799-euros-garante-beneficio-irc-2024552
https://www.publico.pt/2022/10/19/economia/noticia/so-aumento-salario-minimo-799-euros-garante-beneficio-irc-2024552
https://expresso.pt/sociedade/2022-10-19-Autorizado-recrutamento-de-mil-novos-agentes-da-PSP-para-este-ano-e8f4f77a
https://expresso.pt/sociedade/2022-10-19-Autorizado-recrutamento-de-mil-novos-agentes-da-PSP-para-este-ano-e8f4f77a
https://expresso.pt/sociedade/2022-10-19-Autorizado-recrutamento-de-mil-novos-agentes-da-PSP-para-este-ano-e8f4f77a
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de rendimentos com patrões e UGT. 

https://www.publico.pt/2022/10/26/politica/

noticia/orcamento-criticado-oposicao-governo-

leva-ar-aval-concertacao-2025344 

 Debate do OE2023: cinco temas 

que vão aquecer a discussão no Parlamento 

Previsão otimista de inflação, ‘tolerância zero’ no 

défice, pensões atualizadas à margem do que está 

previsto na lei, ‘benesse’ às grandes empresas nos 

prejuízos fiscais e perda do poder de compra dos 

funcionários públicos não darão descanso ao Governo 

https://expresso.pt/economia/orcamento-do-

estado/2022-10-26-Debate-do-OE2023-cinco-

temas-que-vao-aquecer-a-discussao-no-

Parlamento-7b0d94c1 

 “Atraso manifesto e nefasto” na 

Entidade para Transparência: troca de cartas 

entre Parlamento e Constitucional mostra 

tensão e divergências 

Organismo está por criar há três anos. O 

presidente do Constitucional queixa-se do tom 

usado pelo socialista Jorge Lacão, que manifesta 

“perplexidade geral” com o “incumprimento” da lei 

https://expresso.pt/politica/2022-10-25-Atraso-

manifesto-e-nefasto-na-Entidade-para-

Transparencia-troca-de-cartas-entre-Parlamento-

e-Constitucional-mostra-tensao-e-divergencias-

15e5a67b 

 Semana de 4 dias tem “caminho 

muito longo” a percorrer 

O projeto-piloto da semana de quatro dias, que 

deverá ser apresentado pelo Governo na próxima 

reunião da Concertação Social, em novembro. 

https://eco.sapo.pt/2022/10/26/semana-de-4-

dias-tem-caminho-muito-longo-a-percorrer/ 

 Conselho das Finanças Públicas 

prevê défice de 1,1% em 2023 

O conselho independente liderado por Nazaré da 

Costa Cabral antecipa um défice e uma dívida 

superiores aos números do Governo, mas sinaliza 

que pode haver cortes nas transferências de 

capital. 

https://eco.sapo.pt/2022/10/25/conselho-das-

financas-publicas-preve-defice-de-11-em-2023/ 

 Tal como a UTAO, também o CFP 

alerta para riscos orçamentais no OE2023 

O Conselho das Finanças Públicas alerta para riscos 

como a possibilidade das perspetivas do Governo 

para o investimento não se materializarem, 

penalizando o crescimento. 

https://eco.sapo.pt/2022/10/25/depois-da-utao-

tambem-a-cfp-tambem-alerta-para-riscos-

orcamentais-no-oe2023/ 

 Desigualdades de género voltam a 

acentuar-se na Europa 

O novo Índice da Igualdade de Género 2022 mostra 

que as crises globais estão a impactar negativamen-

te o empoderamento das mulheres. Não fossem os 

progressos na área do poder e teria havido uma 

redução generalizada nas dimensões avaliadas face 

a 2010. 

https://www.jornaldenegocios.pt/sustentabilidade/

social/detalhe/desigualdades-de-genero-voltam-a-

acentuar-se-na-europa 

 “Fazer a licenciatura, mestrado e 

doutoramento sem nunca ter tido uma experiência 

empresarial é das primeiras coisas a mudar 

https://expresso.pt/iniciativaseprodutos/projetos-

expresso/o-que-portugal-precisa-para-

crescer/2022-10-26-Fazer-a-licenciatura-

mestrado-e-doutoramento-sem-nunca-ter-tido-uma

-experiencia-empresarial-e-das-primeiras-coisas-a-

mudar-b584fab2 

 Isenção do subsídio de refeição sobe 

já para 5,20 euros também para privados 

Acordo da Função Pública que ditou aumento do 

subsídio de refeição para 5,20 euros já este mês 

terá reflexo no privado, que vê a isenção de IRS 

subir até este valor. 

https://eco.sapo.pt/2022/10/27/isencao-do-

subsidio-de-refeicao-sobe-ja-para-520-euros-

tambem-para-privados/ 

https://www.publico.pt/2022/10/26/politica/noticia/orcamento-criticado-oposicao-governo-leva-ar-aval-concertacao-2025344
https://www.publico.pt/2022/10/26/politica/noticia/orcamento-criticado-oposicao-governo-leva-ar-aval-concertacao-2025344
https://www.publico.pt/2022/10/26/politica/noticia/orcamento-criticado-oposicao-governo-leva-ar-aval-concertacao-2025344
https://expresso.pt/economia/orcamento-do-estado/2022-10-26-Debate-do-OE2023-cinco-temas-que-vao-aquecer-a-discussao-no-Parlamento-7b0d94c1
https://expresso.pt/economia/orcamento-do-estado/2022-10-26-Debate-do-OE2023-cinco-temas-que-vao-aquecer-a-discussao-no-Parlamento-7b0d94c1
https://expresso.pt/economia/orcamento-do-estado/2022-10-26-Debate-do-OE2023-cinco-temas-que-vao-aquecer-a-discussao-no-Parlamento-7b0d94c1
https://expresso.pt/economia/orcamento-do-estado/2022-10-26-Debate-do-OE2023-cinco-temas-que-vao-aquecer-a-discussao-no-Parlamento-7b0d94c1
https://expresso.pt/politica/2022-10-25-Atraso-manifesto-e-nefasto-na-Entidade-para-Transparencia-troca-de-cartas-entre-Parlamento-e-Constitucional-mostra-tensao-e-divergencias-15e5a67b
https://expresso.pt/politica/2022-10-25-Atraso-manifesto-e-nefasto-na-Entidade-para-Transparencia-troca-de-cartas-entre-Parlamento-e-Constitucional-mostra-tensao-e-divergencias-15e5a67b
https://expresso.pt/politica/2022-10-25-Atraso-manifesto-e-nefasto-na-Entidade-para-Transparencia-troca-de-cartas-entre-Parlamento-e-Constitucional-mostra-tensao-e-divergencias-15e5a67b
https://expresso.pt/politica/2022-10-25-Atraso-manifesto-e-nefasto-na-Entidade-para-Transparencia-troca-de-cartas-entre-Parlamento-e-Constitucional-mostra-tensao-e-divergencias-15e5a67b
https://expresso.pt/politica/2022-10-25-Atraso-manifesto-e-nefasto-na-Entidade-para-Transparencia-troca-de-cartas-entre-Parlamento-e-Constitucional-mostra-tensao-e-divergencias-15e5a67b
https://eco.sapo.pt/2022/10/26/semana-de-4-dias-tem-caminho-muito-longo-a-percorrer/
https://eco.sapo.pt/2022/10/26/semana-de-4-dias-tem-caminho-muito-longo-a-percorrer/
https://eco.sapo.pt/2022/10/25/conselho-das-financas-publicas-preve-defice-de-11-em-2023/
https://eco.sapo.pt/2022/10/25/conselho-das-financas-publicas-preve-defice-de-11-em-2023/
https://eco.sapo.pt/2022/10/25/depois-da-utao-tambem-a-cfp-tambem-alerta-para-riscos-orcamentais-no-oe2023/
https://eco.sapo.pt/2022/10/25/depois-da-utao-tambem-a-cfp-tambem-alerta-para-riscos-orcamentais-no-oe2023/
https://eco.sapo.pt/2022/10/25/depois-da-utao-tambem-a-cfp-tambem-alerta-para-riscos-orcamentais-no-oe2023/
https://www.jornaldenegocios.pt/sustentabilidade/social/detalhe/desigualdades-de-genero-voltam-a-acentuar-se-na-europa
https://www.jornaldenegocios.pt/sustentabilidade/social/detalhe/desigualdades-de-genero-voltam-a-acentuar-se-na-europa
https://www.jornaldenegocios.pt/sustentabilidade/social/detalhe/desigualdades-de-genero-voltam-a-acentuar-se-na-europa
https://expresso.pt/iniciativaseprodutos/projetos-expresso/o-que-portugal-precisa-para-crescer/2022-10-26-Fazer-a-licenciatura-mestrado-e-doutoramento-sem-nunca-ter-tido-uma-experiencia-empresarial-e-das-primeiras-coisas-a-mudar-b584fab2
https://expresso.pt/iniciativaseprodutos/projetos-expresso/o-que-portugal-precisa-para-crescer/2022-10-26-Fazer-a-licenciatura-mestrado-e-doutoramento-sem-nunca-ter-tido-uma-experiencia-empresarial-e-das-primeiras-coisas-a-mudar-b584fab2
https://expresso.pt/iniciativaseprodutos/projetos-expresso/o-que-portugal-precisa-para-crescer/2022-10-26-Fazer-a-licenciatura-mestrado-e-doutoramento-sem-nunca-ter-tido-uma-experiencia-empresarial-e-das-primeiras-coisas-a-mudar-b584fab2
https://expresso.pt/iniciativaseprodutos/projetos-expresso/o-que-portugal-precisa-para-crescer/2022-10-26-Fazer-a-licenciatura-mestrado-e-doutoramento-sem-nunca-ter-tido-uma-experiencia-empresarial-e-das-primeiras-coisas-a-mudar-b584fab2
https://expresso.pt/iniciativaseprodutos/projetos-expresso/o-que-portugal-precisa-para-crescer/2022-10-26-Fazer-a-licenciatura-mestrado-e-doutoramento-sem-nunca-ter-tido-uma-experiencia-empresarial-e-das-primeiras-coisas-a-mudar-b584fab2
https://expresso.pt/iniciativaseprodutos/projetos-expresso/o-que-portugal-precisa-para-crescer/2022-10-26-Fazer-a-licenciatura-mestrado-e-doutoramento-sem-nunca-ter-tido-uma-experiencia-empresarial-e-das-primeiras-coisas-a-mudar-b584fab2
https://eco.sapo.pt/2022/10/27/isencao-do-subsidio-de-refeicao-sobe-ja-para-520-euros-tambem-para-privados/
https://eco.sapo.pt/2022/10/27/isencao-do-subsidio-de-refeicao-sobe-ja-para-520-euros-tambem-para-privados/
https://eco.sapo.pt/2022/10/27/isencao-do-subsidio-de-refeicao-sobe-ja-para-520-euros-tambem-para-privados/
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Declaração de Retificação n.º 25/2022, de 12 de 

outubro 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Retifica a Lei n.º 16/2022, de 16 de agosto, que 

aprova a Lei das Comunicações Eletrónicas, 

transpondo as Diretivas 98/84/CE, 2002/77/CE e 

(UE) 2018/1972, alterando as Leis n.os 41/2004, de 

18 de agosto, e 99/2009, de 4 de setembro, e os 

Decretos-Leis n.os 151-A/2000, de 20 de julho, 

e 24/2014, de 14 de fevereiro, e revogando a Lei n.º 

5/2004, de 10 de fevereiro, e a Portaria n.º 791/98, de 

22 de setembro 

Decreto Regulamentar Regional n.º 20/2022/A, de 4 

de outubro 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Primeira alteração ao Decreto Regulamentar Regional 

n.º 17/2021/A, de 8 de julho, que aprova a orgânica e 

o quadro de pessoal dirigente da Secretaria Regional 

do Ambiente e Alterações Climáticas 

Decreto Legislativo Regional n.º 23/2022/A, de 7 de 

outubro 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Estabelece as regras e procedimentos relativos ao 

processo de descongelamento das carreiras dos 

trabalhadores farmacêuticos oriundos da carreira de 

regime especial de técnico superior de saúde, ramos 

da farmácia hospitalar, análises clínicas e genética 

humana, entretanto integrados na carreira especial 

farmacêutica, a adotar pelos serviços e organismos 

que integram o Serviço Regional de Saúde da Região 

Autónoma dos Açores 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 35/2022/A, de 10 de 

outubro 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Orçamento da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores para o ano de 2023 

Declaração n.º 1/2022/M, 20 de outubro 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Publicação de mapas da conta de 2020 da Assem-

bleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira 

Resolução da Assembleia da República n.º 

67/2022, de 13 de outubro 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo Português que apoie a 

criação de um tratado internacional para os oceanos e 

promova a harmonização da legislação sobre áreas 

marinhas protegidas 

Resolução da Assembleia da República n.º 

71/2022, de 19 de outubro 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Orçamento da Assembleia da República para 2023 

Resolução da Assembleia da República n.º 

72/2022, de 25 de outubro 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Aprova o relatório e a conta de gerência da 

Assembleia da República relativos ao ano de 2021 

Resolução da Assembleia da República n.º 

73/2022, de 31 de outubro 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo uma maior fiscalização 

dos contratos de trabalho a termo 

Resolução da Assembleia da República n.º 

74/2022, de 31 de outubro 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que avalie o regime 

jurídico das instituições de ensino superior e 

reveja o seu modelo de financiamento 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 93/2022, 

de 18 de outubro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera a Estrutura de Missão «Recuperar Portugal» 

Decreto Regulamentar n.º 5/2022, 11 de outubro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Regulamenta o Fundo de Financiamento da Descen-

tralização 

Declaração de Retificação n.º 24-A/2022, de 10 de 

outubro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - 

SECRETARIA-GERAL 

Retifica o Decreto-Lei n.º 53/2022, de 12 de agosto, 

que estabelece as normas de execução do Orçamen-

to do Estado para 2022 

LEGISLAÇÃO - OUTUBRO 2022 

https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/25-2022-202127496
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/25-2022-202127496
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/16-2022-187481298
https://dre.pt/application/external/eurolex?98L0084
https://dre.pt/application/external/eurolex?02L0077
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L1972
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/41-2004-480710
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/99-2009-489497
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/151-a-2000-514399
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/24-2014-572450
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/5-2004-581061
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/5-2004-581061
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/791-1998-241657
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/20-2022-201838713
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/20-2022-201838713
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/17-2021-166658189
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/17-2021-166658189
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/23-2022-201959527
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/23-2022-201959527
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-acores/35-2022-202015537
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-acores/35-2022-202015537
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-acores/35-2022-202015537
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao/1-2022-202455883
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/67-2022-202146141
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/67-2022-202146141
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/71-2022-202357816
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/71-2022-202357816
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/72-2022-202619620
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/72-2022-202619620
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/73-2022-202849023
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/73-2022-202849023
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/74-2022-202849024
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/74-2022-202849024
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/93-2022-202345718
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/93-2022-202345718
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar/5-2022-202058388
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/24-a-2022-202058394
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/24-a-2022-202058394
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/53-2022-187413389
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I N F O Q U A D R O S  

Mezio, freguesia do concelho de Castro Daire, que já foi Vila e sede do Conselho. Hoje, após a Reorgani-

zação administrativa do território das freguesias, pela lei nº 11-A/2013, de 28 de janeiro, foi agregada a 

Moura Morta e passou a designar-se União das Freguesias de Mezio e Moura Morta. 

Nesta aldeia situada bem no Centro da serra de Montemuro, com uma paisagem tipicamente serrana 

nasceu a Ervital, uma pequena empresa que se dedica à produção biológica e que envolve os locais na 

recolha das ervas para os chás biológicos. Poderá iniciar a sua visita pelas instalações da empresa, campos 

e estufas. As ruas são estreitas e serpenteiam entre as casas rústicas que são maioritariamente de 

granito.  

Poderá apreciar a Igreja Matriz, a Capela da Senhora das Antas e os Cruzeiros, do Senhor do Bom Fim e 

do Senhor dos Aflitos. Depois do passeio irá necessitar de repor as suas energias e, nada melhor, do que 

provar o afamado arroz de feijão com salpicão, no restaurante Mezio mas, ainda, os enchidos, o presunto, 

cabrito assado no forno, pão padeira e a broa de milho, entre outras iguarias. 

Boa viagem! 
 

Fonte: https://www.aldeiasdeportugal.pt/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mezio 

   

MEZIO 

https://www.aldeiasdeportugal.pt/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mezio
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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 

 

CULTURA E LAZER  

Fonte: https://ctalmada.pt/chronos/ 

Campanha de Natal 

Pack 7+7 noites grátis de alojamento, 2 pessoas, por apenas 49,50€, pouco 

mais 3€/noite em Portugal e em Espanha  

Saiba mais… 

Contactos 

Largo Alexandre Jorge, 5 

2530-728 Santa Bárbara 

(LNH) 

Tel. 261 422 363 | Tlm. 

965 635 000 

www.lugaraosol.pt 

https://ctalmada.pt/chronos/
http://www.lugaraosol.pt/lp/protocolos/?e=STE
https://www.lugaraosol.pt/

