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Duração da mobilidade 

Artigo 15.° 

1- As situações de mobilidade existentes à data 

da entrada em vigor da presente lei cujo limite 

de duração máxima ocorra durante o ano de 2023 

podem, por acordo entre as partes, ser excecio-

nalmente prorrogadas até 31 de dezembro de 

2023. 

2- A prorrogação excecional prevista no número 

anterior é aplicável às situações de mobilidade 

cujo termo ocorra até à data da entrada em vigor 

da presente lei, nos termos do acordo previsto no 

número anterior. 

3-  No caso do acordo de cedência de interesse 

público a que se refere o artigo 243.° da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 

aprovada em anexo à Lei n.° 35/2014, de 20 de 

junho, a prorrogação a que se refere os números 

anteriores depende de parecer favorável do 

membro do Governo que exerça poderes de 

direção, superintendência ou tutela sobre o 

empregador público, com comunicação trimestral 

ao membro do Governo responsável pela área da 

Administração Pública. 

4- Nas autarquias locais. o parecer a que se 

refere o número anterior é da competência do 

presidente do órgão executivo. 

5- Os órgãos e serviços que beneficiem do 

disposto nos números anteriores devem definir as 

intenções de cessação de mobilidade ou de 

cedência de interesse público e comunicar as 

mesmas aos respetivos serviços de origem 

previamente à preparação da proposta de 

orçamento 

 

Nota: O texto mantém-se inalterado.  

(Ver o art.º 17.º do OE 2022) 

Apesar de referidas como excecionais as 

situações de renovação de mobilidade, anualmen-

te, replicam-se. 

 

Artigo 16.º 

Remuneração na consolidação da mobilidade 

intercarreiras 

OE 2023   
Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro  

OE 2022   
Lei n.º 12/2022, de 27 de junho 

O Orçamento do Estado tem vindo a transformar-se num instrumento, onde o Governo legisla ou 

altera legislação que se aplica aos trabalhadores da Administração Pública. Anualmente repetem-
se nos OE normas que, pela sua excecionalidade, deveriam ser irrepetíveis.  

Abaixo destacamos algumas Normas relativas à Administração Pública do Orçamento 2023 que 
poderão ser do interesse dos associados do STE. No topo do texto poderá aceder, através do 

link, ao OE 2023 e ao OE 2022.  

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/24-d-2022-205557192
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/12-2022-185224662
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trabalhadores na gestão dos serviços, da 

segurança e da saúde no trabalho, da conciliação 

da vida profissional com a vida pessoal e familiar e 

da motivação; 

b) Medidas previstas no programa SIMPLEX e no 

Orçamento Participativo Portugal (OPP) cuja 

responsabilidade de implementação lhes esteja 

atribuída; 

c) A avaliação pelos cidadãos, em particular nos 

serviços que tenham atendimento público ou 

prestem serviço direto a cidadãos e empresas. 

2- Os objetivos referidos no número anterior são 

considerados como objetivos mais relevantes para 

efeitos do disposto no artigo 18.° da Lei n.° 66-

B/2007, de 28 de dezembro devendo o respetivo 

serviço garantir que o conjunto dos mesmos tem 

um peso relativo no QUAR igual ou superior a 50 

%, do qual pelo menos metade corresponde à 

alínea c) do número anterior. 

3- Para favorecer a conciliação da vida profissional 

com a vida pessoal e familiar e prevenir o absen-

tismo, os dirigentes dos serviços públicos 

promovem a utilização de modos mais ágeis e 

flexíveis de desempenho do trabalho em funções 

públicas, designadamente através do teletrabalho, 

garantindo ainda que estes não agudizam as 

assimetrias de género e que podem potenciar a 

coesão territorial. 

4- O Governo disponibiliza a informação relativa 

às medidas adotadas pelos serviços de todas as 

áreas governativas, com a finalidade de promover 

a replicação de boas práticas, nomeadamente no 

domínio da conciliação da vida profissional com a 

vida pessoal e familiar. 

 

Nota: O texto mantém-se inalterado 

(Ver o art.º 22.º do OE 2022) 

Mantenha-se atento à inscrição dos objetivos 

QUAR, alíneas a) e b) e c), pois são os objetivos 

mais relevantes para a sua avaliação, por terem 

um peso igual ou superior a 50% (do QUAR). 

Tenha, ainda, mais atenção se é um daqueles 

trabalhadores que presta serviço num organismo 

que se enquadra na alínea c), uma vez que esse 

objetivo tem um peso de pelo menos metade (dos 

3 objetivos), i.e., 25%.  

O n.º 3 refere o Teletrabalho como uma medida 

para a conciliação da vida profissional com a 

Para efeitos de aplicação do artigo 99.°-A da 

LTFP, nas situações de consolidação da mobilidade 

intercarreiras, na carreira geral de técnico 

superior e na carreira especial de inspeção, são 

aplicáveis as regras mínimas de posicionamento 

remuneratório resultante de procedimento 

concursal. 

 

Nota: O texto mantém-se inalterado. 

(Ver o art.º 18.º do OE 2022) 

As regras mínimas do posicionamento remunerató-

rio resultante do procedimento concursal para a 

carreira técnica superior é: Posição 2.ª, Nível 16 

(1.26,04 €). 

 

Artigo 17.º 

Ajudas de custo, trabalho suplementar e trabalho 

noturno nas fundações públicas e nos estabeleci-

mentos públicos 

Os regimes de ajudas de custo, trabalho suple-

mentar e trabalho noturno previstos no Decreto-

Lei n.° 106/98, de 24 de abril, e na LTFP são 

aplicáveis aos trabalhadores das fundações 

públicas de direito público, das fundações públicas 

de direito privado e dos estabelecimentos 

públicos, salvo o disposto em instrumentos de 

regulamentação coletiva de trabalho. 

 

Nota: o texto mantém-se inalterado.  

(Ver o art. 19.º do OE 2022). 

O valor das Ajudas de Custo está em vigor desde 

1 de janeiro de 2013 (ao tempo da Troika) 

(Portaria 1553-D/2008, de 31/12, Dec-Lei n.º 

137/2010, de 28 de dezembro (PEC para 2010-

2013 e Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. 

Em sede de negociação geral anual, o Governo não 

atendeu a reivindicação do STE quanto à atualiza-

ção dos valores das ajudas de custo para valores 

que acompanhassem o aumento dos combustíveis e 

da hotelaria, que em nada têm a ver com a 

realidade atual.  

 

Artigo 18.° 

Objetivos comuns de gestão dos serviços públicos 

1- Os serviços públicos inscrevem no respetivo 

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR): 

a) Objetivos de boa gestão dos trabalhadores, 

designadamente nos domínios da participação dos 
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termos definidos no decreto-lei de execução 

orçamental. 

6- Para efeitos do disposto no número anterior, 

ao setor empresarial do Estado aplicam-se os 

instrumentos de regulamentação coletiva de 

trabalho e outros instrumentos legais ou contra-

tuais vigentes ou, na sua falta, o disposto no 

decreto-lei de execução orçamental. 

 

Nota: O texto mantém-se inalterado 

(Ver o artigo nº 25º do OE 2022) 

Refere o artigo 153.º da LTFP (Remuneração em 

caso de mobilidade) «O trabalhador em mobilidade 

na categoria, em órgão ou serviço diferente, pode 

ser remunerado pela posição remuneratória 

imediatamente seguinte àquela em que se encontre 

posicionado na categoria ou, em caso de inexistên-

cia desta, pelo nível remuneratório que suceda ao 

correspondente à sua posição na tabela remunera-

tória única», pelo que se for em mobilidade para 

outro organismo pode receber pela posição 

remuneratória acima da que detém. 

 

Artigo 20.° 

Prémios de desempenho 

1- Podem ser atribuídos prémios de desempenho 

até ao montante legalmente estabelecido e o 

equivalente a até uma remuneração base mensal do 

trabalhador. dentro da dotação inicial aprovada 

para o efeito, sem prejuízo do disposto no Decreto

-Lei n.° 56/2019, de 26 de abril, ou em instrumen-

tos de regulamentação coletiva de trabalho. 

2- Ao setor empresarial do Estado e às entidades 

administrativas independentes aplicam-se os 

instrumentos de regulamentação coletiva de 

trabalho e outros instrumentos legais ou contra-

tuais vigentes ou, na sua falta, o disposto no 

decreto-lei de execução orçamental. 

 

Nota: O texto mantém-se inalterado  

(Ver art.º 26.º do OE 2022). 

De acordo com o artigo 5.º do Decreto-Lei nº 

56/2019, de 26 de abril, a atribuição dos prémios 

de desempenho instituídos não acumula com a 

atribuição dos prémios de desempenho previstos 

no âmbito do artigo 167.º da LTFP e serão 

suportados pelo Fundo de Cobrança Executiva da 

Segurança Social. 

familiar e a prevenção do absentismo. Assim, se 

pretende requerer a passagem a esta modalidade 

de trabalho e, se o seu caso se enquadra nesta 

alínea, não se esqueça de a citar na fundamenta-

ção do seu requerimento dirigido ao seu superior 

hierárquico. 

Por último, aguardamos a publicação por parte do 

Governo das medidas adotadas pelos serviços de 

todas as áreas governativas, para que todos 

tenhamos conhecimento das boas práticas e estas 

possam ser aplicadas noutros serviços. O STE 

dará eco dessas medidas aos nossos associados. 

 

Artigo 19.° 

Programas específicos de mobilidade e outros 

instrumentos de gestão 

1- No âmbito de programas específicos de 

mobilidade, fundados em razões de especial 

interesse público e autorizados pelos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas da Administra-

ção Pública e das finanças, sob proposta do 

membro do Governo responsável em razão da 

matéria, é aplicável o disposto no n.° 1 do artigo 

153.° da LTFP. 

2- A mobilidade de trabalhadores para estrutu-

ras específicas que venham a ser criadas em 

áreas transversais a toda a Administração Pública 

pode implicar a transferência orçamental dos 

montantes considerados na dotação da rubrica 

«encargos com pessoal», para fazer face aos 

encargos com a respetiva remuneração e demais 

encargos, ficando autorizadas as necessárias 

alterações orçamentais, ainda que envolvam 

diferentes programas, a efetuar nos termos do 

decreto-lei de execução orçamental. 

3- A mobilidade de trabalhadores para estrutu-

ras existentes cujas atividades sejam alargadas 

em razão da organização e funcionamento do 

Governo implica a transferência orçamental dos 

montantes referidos no número anterior, 

aplicando-se os respetivos termos, com as 

necessárias adaptações. 

4- A mobilidade prevista no n.° 1 opera por 

decisão do órgão ou serviço de destino com 

dispensa do acordo do órgão ou serviço de origem, 

desde que garantida a aceitação do trabalhador. 

5- Os órgãos ou serviços apresentam um planea-

mento da valorização dos seus profissionais nos 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/81-2019-122168904
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/81-2019-122168904
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zona euro apresentada pela Comissão Europeia. 

Despesa primária líquida é o novo indicador de 

referência 

https://expresso.pt/economia/2022-12-06-

Ministros-das-Financas-discutem-novas-regras-

orcamentais-europeias-saiba-o-que-esta-em-causa-

2c77a24c 

 

 30% dos jovens são sobrequal-

ficados para a profissão 

Há um “desfasamento entre as expectativas dos 

jovens e as oportunidades oferecidas pelo mercado 

de trabalho”, conclui o Livro Branco "Mais e 

Melhores Empregos para os Jovens" 

https://expresso.pt/economia/2022-12-06-30-dos-

jovens-sao-sobrequalficados-para-a-profissao-

31bd3686 

 

Ganhos com novas tabelas de IRS 

não chegam a todos em janeiro. Veja as 

simulações 

Em cinco das 12 simulações solicitadas pelo ECO 

junto da EY, ganhos com novas tabelas de retenção 

na fonte apenas chegam em julho. Solteiros e 

casados com filhos são os mais penalizados. 

https://eco.sapo.pt/2022/12/06/ganhos-com-novas

-tabelas-de-irs-nao-chegam-a-todos-em-janeiro-

veja-as-simulacoes/ 

 

Apesar da incerteza, 82% das 

empresas vão recrutar em 2023 

https://eco.sapo.pt/2022/12/06/apesar-da-

incerteza-82-dos-empresas-vao-recrutar-em-

2023/ 

 Serão estas as tabelas de retenção 

do IRS a partir de julho de 2023. Saiba aqui 

quanto vai descontar 

As taxas de retenção na fonte que vão vigorar a 

partir de julho seguem "uma lógica de taxa 

marginal", indica o Ministério das Finanças. 

https://eco.sapo.pt/2022/12/05/serao-estas-as-

tabelas-de-retencao-do-irs-a-partir-de-julho-de-

2023-saiba-aqui-quanto-vai-descontar/ 

 

 O RSI veio para diminuir a 

pobreza, mas até agora só diminuiu a severidade 

da pobreza. Não retirou uma única pessoa dessa 

situação" 

Fernanda Rodrigues, da Comissão Coordenadora da 

Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e da 

Cruz Vermelha Portuguesa no Porto, admite 

preocupação perante o período que o mundo 

enfrenta. Os mais pobres acabarão invariavelmente 

por sentir ainda com mais força o impacto da crise 

financeira, mas Portugal tem um problema cívico de 

reconhecimento da pobreza. “Fomos educados a 

achar que é tão natural ser pobre como não ser”, 

diagnostica, frisando, desde logo: “Não, não é” 

https://expresso.pt/sociedade/2022-12-05-O-RSI

-veio-para-diminuir-a-pobreza-mas-ate-agora-so-

diminuiu-a-severidade-da-pobreza.-Nao-retirou-

uma-unica-pessoa-dessa-situacao-8d05c944 

 

 Ministros das Finanças discutem 

novas regras orçamentais europeias: saiba o que 

está em causa 

Ministros das Finanças vão esta semana avaliar a 

proposta de reforma da governação económica da 

Visto na imprensa  
em  dezembro  

https://expresso.pt/economia/2022-12-06-Ministros-das-Financas-discutem-novas-regras-orcamentais-europeias-saiba-o-que-esta-em-causa-2c77a24c
https://expresso.pt/economia/2022-12-06-Ministros-das-Financas-discutem-novas-regras-orcamentais-europeias-saiba-o-que-esta-em-causa-2c77a24c
https://expresso.pt/economia/2022-12-06-Ministros-das-Financas-discutem-novas-regras-orcamentais-europeias-saiba-o-que-esta-em-causa-2c77a24c
https://expresso.pt/economia/2022-12-06-Ministros-das-Financas-discutem-novas-regras-orcamentais-europeias-saiba-o-que-esta-em-causa-2c77a24c
https://expresso.pt/economia/2022-12-06-30-dos-jovens-sao-sobrequalficados-para-a-profissao-31bd3686
https://expresso.pt/economia/2022-12-06-30-dos-jovens-sao-sobrequalficados-para-a-profissao-31bd3686
https://expresso.pt/economia/2022-12-06-30-dos-jovens-sao-sobrequalficados-para-a-profissao-31bd3686
https://eco.sapo.pt/2022/12/06/ganhos-com-novas-tabelas-de-irs-nao-chegam-a-todos-em-janeiro-veja-as-simulacoes/
https://eco.sapo.pt/2022/12/06/ganhos-com-novas-tabelas-de-irs-nao-chegam-a-todos-em-janeiro-veja-as-simulacoes/
https://eco.sapo.pt/2022/12/06/ganhos-com-novas-tabelas-de-irs-nao-chegam-a-todos-em-janeiro-veja-as-simulacoes/
https://eco.sapo.pt/2022/12/06/apesar-da-incerteza-82-dos-empresas-vao-recrutar-em-2023/
https://eco.sapo.pt/2022/12/06/apesar-da-incerteza-82-dos-empresas-vao-recrutar-em-2023/
https://eco.sapo.pt/2022/12/06/apesar-da-incerteza-82-dos-empresas-vao-recrutar-em-2023/
https://eco.sapo.pt/2022/12/05/serao-estas-as-tabelas-de-retencao-do-irs-a-partir-de-julho-de-2023-saiba-aqui-quanto-vai-descontar/
https://eco.sapo.pt/2022/12/05/serao-estas-as-tabelas-de-retencao-do-irs-a-partir-de-julho-de-2023-saiba-aqui-quanto-vai-descontar/
https://eco.sapo.pt/2022/12/05/serao-estas-as-tabelas-de-retencao-do-irs-a-partir-de-julho-de-2023-saiba-aqui-quanto-vai-descontar/
https://expresso.pt/sociedade/2022-12-05-O-RSI-veio-para-diminuir-a-pobreza-mas-ate-agora-so-diminuiu-a-severidade-da-pobreza.-Nao-retirou-uma-unica-pessoa-dessa-situacao-8d05c944
https://expresso.pt/sociedade/2022-12-05-O-RSI-veio-para-diminuir-a-pobreza-mas-ate-agora-so-diminuiu-a-severidade-da-pobreza.-Nao-retirou-uma-unica-pessoa-dessa-situacao-8d05c944
https://expresso.pt/sociedade/2022-12-05-O-RSI-veio-para-diminuir-a-pobreza-mas-ate-agora-so-diminuiu-a-severidade-da-pobreza.-Nao-retirou-uma-unica-pessoa-dessa-situacao-8d05c944
https://expresso.pt/sociedade/2022-12-05-O-RSI-veio-para-diminuir-a-pobreza-mas-ate-agora-so-diminuiu-a-severidade-da-pobreza.-Nao-retirou-uma-unica-pessoa-dessa-situacao-8d05c944
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Europeus esperam inflação, menos 

emprego e despesa a subir mais do que o salário 

em 2023 

Inquérito do BCE aos consumidores mostra cidadãos 

do euro mais ansiosos com a economia. Esperam 

despesa a crescer mais do que os salários, maior 

contração e mais desemprego. 

https://eco.sapo.pt/2022/12/07/europeus-esperam

-inflacao-menos-emprego-e-despesa-a-subir-mais-

do-que-os-salarios-em-2023/ 

 

Explicador: Pico de inflação pode estar 

à vista, mas é incerto 

Indicadores apontam para a descida das taxas de 

inflação. Mas, apesar do abrandamento de novem-

bro, BCE não exclui nova aceleração nos meses 

iniciais de 2023. Empresas de energia vão continuar 

a ajustar tarifas e há mais riscos de novas pressões 

nos preços. 

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

detalhe/explicador-pico-de-inflacao-pode-estar-a-

vista-mas-e-incerto 2022/12/07 

 

Governos podem estar a alimentar 

inflação? Economistas divididos 

FMI e Bruxelas têm alertado contra a descoordena-

ção das políticas monetária e orçamental. António 

Mendonça vê bancos centrais a irem longe de mais. 

Gonçalo Pina diz que governos podem alimentar 

inflação. 

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

detalhe/governos-podem-estar-a-alimentar-inflacao

-economistas-divididos 2022/12/07 

 

Serviços públicos têm de garantir pelo 

menos 50% de atendimentos sem marcação 

O Governo deu uma orientação aos serviços públicos 

sobre os atendimentos sem marcação prévia, mas 

não impôs o fim dos agendamentos. 

https://www.publico.pt/2022/12/07/politica/

noticia/servicos-publicos-garantir-menos-50-

atendimentos-marcacao-2030565 

 

Salário real já recuou até aos níveis de 

2019 devido à inflação 

Apesar da subida do salário mínimo de 600 para 750 

euros, o valor real do salário médio manteve-se nos 

mesmos valores. 

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

real-ja-recuou-ate-aos-niveis-de-2019-devido-a-

inflacao?ref=HP_CMaoMinuto 2022/12/12 

 

Governo permite encurtar duração de 

estágios profissionais 

Estágios podem passar a ter a duração de três 

meses. Medida tem em consideração maior 

competição entre empresas para reter trabalhado-

res. 

http//www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/

governo-permite-encurtar-duracao-de-estagios-

profissionais 2022/12/12 

 

 Porque colapsam as civilizações? 

“Tudo se baseia na capacidade de resiliência, 

adaptação e transformação após sofrerem 

desastres extremos” 

Para o autor de «1177 a.C. – O Ano em que a 

Civilização Colapsou», existem muitas semelhanças 

entre a civilização que floresceu na Idade do 

Bronze, e que ruiu de um momento para o outro há 

3200 anos, e aquela em que agora vivemos. Sobre 

esta última, e em entrevista ao SAPO, o historiador 

e arqueólogo Eric H. Cline vaticina que “vai colapsar” 

e acredita que “acontecerá bem cedo”. 

https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/artigos/

porque-colapsam-as-civilizacoes-tudo-se-baseia-na-

capacidade-de-resiliencia-adaptacao-e-

transformacao-apos-sofrerem-desastres-extremos, 

2022/12/12 

 

 Censos 2021: Protecção de Dados 

multa INE em 4,3 milhões 

CNPD detectou várias violações pelo INE no 

tratamento de dados pessoais. 

https://eco.sapo.pt/2022/12/07/europeus-esperam-inflacao-menos-emprego-e-despesa-a-subir-mais-do-que-os-salarios-em-2023/
https://eco.sapo.pt/2022/12/07/europeus-esperam-inflacao-menos-emprego-e-despesa-a-subir-mais-do-que-os-salarios-em-2023/
https://eco.sapo.pt/2022/12/07/europeus-esperam-inflacao-menos-emprego-e-despesa-a-subir-mais-do-que-os-salarios-em-2023/
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https://www.publico.pt/2022/12/12/tecnologia/

noticia/censos-2021-proteccao-dados-multa-ine-43

-milhoes-2031101 

 

 Descentralização: 9 meses depois do 

prazo fixado pelo Governo, só 26% dos municípios 

assumiram a pasta da saúde 

Apenas 52 câmaras assinaram os autos de transfe-

rência que os habilita a gerir a pasta localmente. 

Lisboa, Porto, Sintra, Oeiras, Gaia ou Mafra estão 

entre os resistentes à passagem de testemunho 

numa área que peca por defeito em recursos 

financeiros e humanos. Já no domínio da Ação 

Social, o Porto adianta-se e até aceita receber 

competências mais cedo 

https://expresso.pt/politica/2022-12-12-

Descentralizacao-9-meses-depois-do-prazo-fixado-

pelo-Governo-so-26-dos-municipios-assumiram-a-

pasta-da-saude-7b14526b 

 

Subidas das Euribor serão menores, 

mas prestação vai continuar a crescer 

Mercado antecipa Euribor a três meses perto dos 

3% no próximo Verão, com descidas muito ligeiras a 

partir daí. Taxas fixas estão a subir e são pouco 

atractivas. 

https://www.publico.pt/2022/12/14/economia/

noticia/subidas-euribor-serao-menores-prestacao-

vai-continuar-crescer-2031492 

 

Costa anuncia que défice não vai 

ultrapassar 1,5% em 2022 e crescimento será no 

mínimo de 6,7% 

António Costa critica oposição e diz que não faz 

política para a bolha político-mediática. 

https://www.publico.pt/2022/12/14/politica/

noticia/costa-anuncia-defice-nao-vai-ultrapassar-15

-2022-crescimento-sera-minimo-67-2031510~ 

 

CCDR terão de ser reestruturadas 

até ao final de Janeiro 

No prazo de cerca de um ano, os directores 

regionais passam a responder directamente aos 

presidentes das CCDR. A partilha e transferência 

de competências, na área do ambiente, é mais 

diminuta. 

https://www.publico.pt/2022/12/14/politica/

noticia/ccdr-terao-reestruturadas-ate-final-

janeiro-2031493 

 

O que vai acontecer aos salários em 

2023? - PODCAST 

Com a inflação a subir, como ficam os salários em 

2023? Oiça a resposta no podcast Money Money 

Money com João Silvestre e a convidada Paula 

Baptista da Hays Portugal 

https://expresso.pt/podcasts/money-money-

money/2022-12-14-O-que-vai-acontecer-aos-

salarios-em-2023--bb68c07f 

 

Poder de compra dos portugueses 

desce em 2021 para 75,1% da média europeia 

Também a despesa de consumo individual per capita, 

que melhor mede o bem-estar das famílias, diminuiu 

face a 2020 para 83,6% da média europeia. 

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

conjuntura/detalhe/poder-de-compra-dos-

portugueses-voltou-a-descer-em-2021-para-751-da

-media-europeia 2022/12/15 

 

Segundo cheque do PRR de 1800 

milhões já tem luz verde preliminar de Bruxelas 

Segundo cheque, de 1820 milhões de euros, chegará 

no início de 2023. Ajuda a pagar reformas como um 

sistema seguro de comunicação móvel para 95% dos 

funcionários públicos. 

https://www.publico.pt/2022/12/16/economia/

noticia/segundo-cheque-prr-1800-milhoes-ja-luz-

verde-preliminar-bruxelas-2031716 
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https://www.publico.pt/2022/12/14/economia/noticia/subidas-euribor-serao-menores-prestacao-vai-continuar-crescer-2031492
https://www.publico.pt/2022/12/14/politica/noticia/costa-anuncia-defice-nao-vai-ultrapassar-15-2022-crescimento-sera-minimo-67-2031510~
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https://www.publico.pt/2022/12/14/politica/noticia/costa-anuncia-defice-nao-vai-ultrapassar-15-2022-crescimento-sera-minimo-67-2031510~
https://www.publico.pt/2022/12/14/politica/noticia/ccdr-terao-reestruturadas-ate-final-janeiro-2031493
https://www.publico.pt/2022/12/14/politica/noticia/ccdr-terao-reestruturadas-ate-final-janeiro-2031493
https://www.publico.pt/2022/12/14/politica/noticia/ccdr-terao-reestruturadas-ate-final-janeiro-2031493
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Banco de Portugal: Economia abranda 

em 2023, mas evita recessão 

Depois de uma recuperação de 6,8% este ano, a 

economia deverá abrandar para um crescimento de 

1,5% em 2023, diz o Banco de Portugal. A inflação 

será ainda de 5,8% no próximo ano. 

https://www.publico.pt/2022/12/16/economia/

noticia/banco-portugal-economia-abranda-2023-

evita-recessao-2031729 

 

Empresas públicas devem aumentar 

salários em 5,1%, diz Ministério das Finanças 

Aumentos devem ser feitos "salvaguardando a 

eficiência operacional, a sua sustentabilidade 

económica e orçamental e respetivos rácios 

financeiros", dizem as Finanças. 

https://eco.sapo.pt/2022/12/16/empresas-publicas

-devem-aumentar-salarios-em-51/ 

 

 FUNÇÃO PÚBLICA 

Quase dois terços dos funcionários públicos têm 

45 ou mais anos de idade 

Os dados constam do Boletim Estatístico do 

Emprego Público (BOEP) relativo ao 1.º semestre do 

ano. 

https://www.publico.pt/2022/12/17/economia/

noticia/quase-dois-tercos-funcionarios-publicos-45-

anos-idade-2031897 

 

Costa foge ao referendo e faz 

regionalização encapotada 

Resolução do Governo prevê a reestruturação das 

CCDR já em janeiro e a transferência e partilha 

dos serviços ao longo do próximo ano. Há quem 

fale em ‘regionalização encapotada’. Salgueiro 

rejeita. Marcelo está atento. 

https://ionline.sapo.pt/artigo/788021/costa-foge-

ao-referendo-e-faz-regionalizacao-encapotada?

seccao=Portugal_i 

 

 “Mais transparência fiscal na 

relação entre as câmaras e o Estado central” 

Ricardo Rio é presidente da Câmara de Braga e 

defende a revisão da Lei das Finanças Locais. Em 

tempos de choque energético, o autarca propõe ao 

Governo a redução do IVA na iluminação pública. 

https://eco.sapo.pt/entrevista/mais-transparencia-

fiscal-na-relacao-entre-as-camaras-e-o-estado-

central-defende-ricardo-rio/ 

 

Trabalho híbrido e remoto 

representa, no máximo, 30% das vagas 

Recrutadoras defendem que candidatos querem 

trabalho à distância como parte integrante do seu 

pacote salarial. Apenas 2% dos profissionais 

ficariam felizes com um regresso ao escritório a 

100%. 

https://eco.sapo.pt/2022/12/20/trabalho-hibrido-

e-remoto-representa-no-maximo-30-das-vagas/ 

 

Salário médio em Portugal não chega 

aos 20 mil euros por ano 

Portugal está na cauda da UE, com uma remuneração 

média que se situa nos 19.300 euros brutos por ano. 

Luxemburgo está no primeiro lugar do pódio, com 

72.200 euros. 

https://eco.sapo.pt/2022/12/19/salario-medio-em-

portugal-nao-chega-aos-22-mil-euros-por-ano/ 

 

Assembleia de Lisboa aprova plano 

de saúde gratuito para 130 mil munícipes com 

mais de 65 anos 

A proposta inclui ajudas específicas para os 5.000 

beneficiários do complemento solidário para idosos, 

como o acesso gratuito a consultas de higiene oral e 

de optometria, próteses dentárias e óculos. 

https://eco.sapo.pt/2022/12/20/assembleia-de-

lisboa-aprova-plano-de-saude-gratuito-para-130-mil

-municipes-com-mais-de-65-anos/ 
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Lei n.º 24/2022, de 16 de dezembro 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Reestrutura o Ponto Único de Contacto para a 

Cooperação Policial Internacional, alterando a Lei n.º 

49/2008, de 27 de agosto, que aprova a Lei de 

Organização da Investigação Criminal, e a Lei n.º 

53/2008, de 29 de agosto, que aprova a Lei de 

Segurança Interna 

Lei n.º 24-A/2022, de 23 de dezembro 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Procede à alteração do regime jurídico das 

autarquias locais, aprofundando o regime das 

áreas metropolitanas e das comunidades 

intermunicipais 

Lei n.º 24-C/2022, de 30 de dezembro 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Lei das Grandes Opções para 2022-2026 

Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Orçamento do Estado para 2023 

Decreto-Lei n.º 84-E/2022, de 14 de dezembro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Revê o quadro de transferência de competências, no 

domínio da saúde, para os órgãos municipais e para 

as entidades intermunicipais 

Decreto-Lei n.º 84-F/2022, de 16 de dezembro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova medidas de valorização dos trabalhadores em 

funções públicas 

Decreto-Lei n.º 85-A/2022, de 22 de dezembro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Atualiza o valor da retribuição mínima mensal 

garantida para 2023 

Decreto-Lei n.º 86/2022, de 23 de dezembro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera o regime da organização e funcionamento do 

XXIII Governo Constitucional 

Portaria n.º 291-A/2022, de 6 de dezembro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS, 

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E FINANÇAS 

Procede à alteração dos valores da remuneração 

base fixada em reais dos trabalhadores recrutados 

para exercer funções nos Serviços Periféricos 

Externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros no 

Brasil 

Portaria n.º 292/2022, de 9 de dezembro 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

LEGISLAÇÃO - DEZEMBRO 2022 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 121/2022, 

de 9 de dezembro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova a Estratégia da Cooperação Portuguesa 2030 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 123/2022, 

de 14 de dezembro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Determina a transferência, a partilha e a articulação 

das atribuições dos serviços periféricos da administra-

ção direta e indireta do Estado nas comissões de 

coordenação e desenvolvimento regional 

Resolução da Assembleia da República n.º 

83/2022, de 20 de dezembro 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que aprove um Programa de 

Mobilidade Sustentável para a Administração Pública 

para o período de 2023-2028 e que publicite os 

resultados da execução do Programa relativo ao 

período de 2015-2020 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2022, 

de 20 de dezembro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Adapta a Estrutura de Missão para a Extensão da 

Plataforma Continental 

Resolução da Assembleia da República n.º 

84/2022, de 23 de dezembro 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que incentive projetos de 

infraestruturas verdes e a instalação de sistemas de 

aproveitamento de águas pluviais 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 132/2022, 

de 23 de dezembro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova as estratégias de reforço da presença de 

funcionários portugueses nas instituições europeias e 

em organizações internacionais 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 143/2022, 

de 29 de dezembro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Autoriza a despesa relativa à expansão da Linha 

Vermelha do Metropolitano de Lisboa 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 144/2022, 

de 29 de dezembro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Autoriza a reprogramação dos encargos plurianuais 

relativos ao Plano de Expansão do Metropolitano de 

Lisboa 

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/24-2022-204841032
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/49-2008-453255
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/49-2008-453255
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/53-2008-453479
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/53-2008-453479
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/24-a-2022-205198421
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/24-c-2022-205557191
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/24-d-2022-205557192
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/84-e-2022-204734601
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/84-f-2022-204916688
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/85-a-2022-205198396
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/86-2022-205199886
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/291-a-2022-204502335
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/292-2022-204502330
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/121-2022-204502329
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/121-2022-204502329
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/123-2022-204721519
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/123-2022-204721519
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/83-2022-204953812
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/83-2022-204953812
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/130-2022-204953814
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/130-2022-204953814
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/84-2022-205199884
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/84-2022-205199884
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/132-2022-205199888
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/132-2022-205199888
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/143-2022-205450890
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/143-2022-205450890
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/144-2022-205450891
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/144-2022-205450891
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SOCIAL 

Determina a idade normal de acesso à pensão de 

velhice em 2024 

Portaria n.º 292-A/2022, de 9 de dezembro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS E 

FINANÇAS 

Cria o mapa de pessoal dirigente e o mapa de pessoal 

de apoio técnico e administrativo do Mecanismo 

Nacional Anticorrupção (MENAC) 

Portaria n.º 293/2022, de 12 de dezembro 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL, de 12 de dezembro 

Procede à terceira alteração da Portaria n.º 206/2020, 

de 27 de agosto, que regula a medida Estágios 

ATIVAR.PT, que consiste no apoio à inserção de 

jovens no mercado de trabalho ou à reconversão 

profissional de desempregados 

Portaria n.º 295-A/2022, de 13 de dezembro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO MINISTROS, 

FINANÇAS E ECONOMIA E MAR 

Altera o Regulamento do Programa APOIAR, 

aprovado em anexo à Portaria n.º 271-A/2020, de 24 

de novembro 

Portaria n.º 298/2022, de 16 de dezembro 

FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 

SEGURANÇA SOCIAL 

Procede à atualização anual do valor do indexante 

dos apoios sociais (IAS) 

Portaria n.º 301/2022, de 20 de dezembro 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Aprova o desenvolvimento do programa-piloto 

«Semana de Quatro Dias», que visa a adoção 

experimental, pelas entidades empregadoras e seus 

trabalhadores, de uma redução da semana de 

trabalho para quatro dias 

Portaria n.º 304/2022, de 22 de dezembro 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 198/2022, 

de 27 de julho, que regulamenta as condições 

específicas de concretização da medida da 

gratuitidade das creches 

Portaria n.º 305/2022, de 22 de dezembro 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Procede ao alargamento da aplicação da medida da 

gratuitidade das creches às crianças que frequentem 

creches licenciadas da rede privada lucrativa 

Portaria n.º 312-A/2022, de 30 de dezembro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Segunda alteração à Portaria n.º 77/2018, de 16 de 

março, que procede à regulamentação necessária ao 

desenvolvimento da Chave Móvel Digital (CMD) 

Despacho Normativo n.º 16/2022, de 30 de 

dezembro 

Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete 

do Secretário de Estado da Presidência do 

Conselho de Ministros 

Aprova o Regulamento de Publicação de Atos no 

Diário da República 

Decreto Legislativo Regional n.º 26/2022/M, de 29 

de dezembro 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA – ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Aprova o Orçamento da Região Autónoma da 

Madeira para o ano de 2023 

Decreto Legislativo Regional n.º 28/2022/M, de 30 

de dezembro 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional 

n.º 4/2021/M, de 9 de março, que aprova a revisão 

das carreiras especiais da Autoridade Tributária e 

Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira 

e procede à republicação do mesmo diploma 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira n.º 23/2022/M, de 22 de 

dezembro 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Aprova o Orçamento da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma da Madeira para o ano de 2023 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira n.º 22/2022/M, de 22 de 

dezembro 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Apresenta à Assembleia da República a proposta de 

lei que regula o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais, na Região 

Autónoma da Madeira, no domínio do estacionamento 

público 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira n.º 25/2022/M, de 29 de 

dezembro 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Aprova o Plano e Programa de Investimento e 

Despesas de Desenvolvimento da Administração 

da Região Autónoma da Madeira para o ano de 

2023 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/292-a-2022-204553292
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/293-2022-204552591
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/206-2020-141259624
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/295-a-2022-204672332
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/271-a-2020-149532792
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/298-2022-204841038
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/301-2022-204953815
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/304-2022-205109989
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/198-2022-186721643
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/305-2022-205109990
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/312-a-2022-205509975
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/77-2018-114880292
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho-normativo/16-2022-205457496
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/26-2022-205450899
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/26-2022-205450899
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/28-2022-205493449
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/28-2022-205493449
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/4-2021-159087823
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/4-2021-159087823
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-madeira/23-2022-205109992
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-madeira/23-2022-205109992
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-madeira/23-2022-205109992
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-madeira/22-2022-205109991
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-madeira/22-2022-205109991
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-madeira/22-2022-205109991
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-madeira/25-2022-205450900
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-madeira/25-2022-205450900
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-madeira/25-2022-205450900
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A aldeia de Lamalonga situa-se na encosta da serra da Cabreira, concelho de Vieira do Minho, distrito de 

Braga. Ao chegar a Lamalonga percorra as ruas estreitas entre o casario, observe os canastros, que se 

destacam de entre casas, as azenhas e o forno comunitário, construções que comprovam a tradição do cultivo e 

transformação do milho e do centeio que se transformavam depois em pão. Não se esqueça de visitar também 

as tão estimadas alminhas, o cruzeiro e a igreja. 

Se está a precisar de ar puro, sossego e paisagens refrescantes este é o local ideal. Pergunte pelo Carvalhal do 

Esporão, também conhecido por Carvalhal de Santo António, orgulho dos seus habitantes. Estes carvalhos são 

oferendas a Santo António pela proteção dada aos animais. Assim, se aprecia uma bela festa minhota visite 

esta aldeia no verão e assista às festividades em honra deste Santo, que se realizam no segundo domingo do 

mês de agosto. 

Esta aldeia dispõe de alojamento rural, e uma variada gastronomia como o feijão com couves acompanhados 

com pernil de porco, o pica-no-chão, o cozido à portuguesa, o cabrito, o anho, a posta barrosã, tudo carnes 

caseiras, e a broa de milho. 

Fonte: Aldeias de Portugal - Associação do Turismo de Aldeia 

LAMALONGA 

https://www.aldeiasdeportugal.pt/
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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 

CULTURA E LAZER  

PROTOCOLOS 

Fonte: http://www.museudearteantiga.pt/colecoes/pintura-portuguesa/paineis-de-sao-vicente 

Protocolo Lugar ao Sol 

Agora com 2 noites de oferta 

 

- Pack 7+2 noites grátis de alojamento, 2 pessoas, 

por apenas 34,00€ pouco mais 3€/noite em 

dezenas de hotéis em Portugal e Espanha 

- Pack 9+2 noites grátis de alojamento, 2 pessoas, 

por apenas 39,00€ pouco mais 3€/noite em 

dezenas de hotéis em  Portugal e Espanha 

 

Saiba mais:  

www.lugaraosol.pt/lp/protocolos/?e=STE   

Informações:   

919 803 610  

info@lugaraosol.pt 

Painéis de São Vicente 
Nuno Gonçalves - Óleo (?) e têmpera sobre madeira de carvalho - c. 1470 

Obra de enorme importância simbólica na cultura portuguesa e singular “retrato coletivo” na história da 

pintura europeia 

Piso 3/Sala 2 

http://www.museudearteantiga.pt/colecoes/pintura-portuguesa/paineis-de-sao-vicente
http://www.lugaraosol.pt/lp/protocolos/?e=STE
mailto:info@lugaraosol.pt

