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I N F O Q U A D R O S  

Contabilização da avaliação obtida por ex-militares das Forças Armadas 

que ingressaram na Administração Pública 
 

A Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) publicou a Orientação Técnica n.º 01/2023 

(disponível no seu site) relativa à contabilização da avaliação obtida pelos ex-militares das Forças Armadas que 

prestaram serviço no regime de contrato (RC) e de contrato especial (RCE), após ingresso na Administração 

Pública, nos termos do artigo 22.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do 

Estado para 2021. 

Conforme reiteradamente referimos esta disposição do Orçamento do Estado para 2021 é exequível por si 

mesma, pelo que, não precisa de diploma de execução. 

Assim, cumprindo o previsto na orientação técnica, os trabalhadores que possam ser abrangidos por este 

regime devem, por requerimento, solicitar aos órgãos ou serviços onde se encontram a. desempenhar 

funções a reconstituição da carreira. 

 

Portos de Portugal        

Publicação do Acordo de Adesão 
 

Foi publicado no Boletim de Trabalho e Emprego n.º 1, de 08.01.2023 o Acordo de Adesão do STE à revisão do 

acordo coletivo de trabalho das administrações portuárias, publicada no Boletim do Trabalho e Emprego,  

n.º 37, de 8 de outubro de 2022. 

Este Acordo de Adesão, que se anexa juntamente com o texto consolidado do Acordo Coletivo vigente, permite 

uma maior salvaguarda dos direitos dos nossos associados e resulta do compromisso assumido de continuarmos 

a trabalhar na procura de soluções que melhor salvaguardem as suas condições de trabalho. 

 

Reunião com Direção do IPMA   
 

O STE reuniu no passado dia 19 com o Vogal do Conselho Diretivo, Telmo Carvalho, estando ainda presente o 

Chefe de Divisão de Recursos Humanos, André Agostinho, para tratar da abertura de concursos para 

promoção dos trabalhadores da carreira de investigação científica, que apesar de possibilitados há já mais de 

um ano pelo Decreto-Lei n.º 112/2021, de 14 de dezembro, não foram até hoje publicitados, o que em muito 

tem prejudicado os trabalhadores. 

Pelo IPMA foi esclarecido que o diploma que estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 

2022 (DLEO – Decreto-Lei n.º 53/2022, de 12 de agosto) veio trazer exigências orçamentais para este efeito, 

impondo ainda prévia autorização da tutela para a abertura dos concursos, regras estas que, atendendo não 

estar até àquela data preparado o processo para publicitação dos concursos, foram impossíveis de cumprir. 

Estando ainda em vigor o referido DLEO no início de 2023, o IPMA fez então a cabimentação orçamental 

exigida, submetendo o processo instruído para aprovação, prevendo por isso que os concursos estejam 

publicados até 30 de junho, destinando-se a: 

 

 – 5 lugares para a categoria de Investigador Coordenador; 

 – 22 lugares para a categoria de Investigador Principal. 

 

O STE instou ainda o IPMA quanto às seguintes matérias: 

a tividade s indical 
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a) Reconstituição da carreira dos trabalhadores da carreira de investigação abrangidos pelo processo 

PREVPAP,  cuja conclusão também tarda,  alertando ainda para a premente necessidade de se 

proceder à revisão do respetivo estatuto, e ainda a implementação de modelo de avaliação de desempenho 

adequado e justo para a carreira. 

O IPMA informou-nos que neste âmbito prevê haver desenvolvimento ainda no presente mês de janeiro 

com notificação aos referidos trabalhadores dos pontos detidos, uma vez que foi concluída a sua avaliação, 

nomeadamente por ponderação curricular. 

 

b) Falta de avaliação de desempenho dos restantes trabalhadores (SIADAP) das careiras gerais,  o que 

o STE reputa de violador dos seus direitos, desmotivador, e prejudicial para a carreira. 

O IPMA afirmou residir o atraso na alta rotatividade dos dirigentes que se verificou no passado, 

impedindo-se assim o cumprimento atempado. 

Verbalizou ainda o Chefe de Divisão estar prevista, também para o presente mês de janeiro, reunião do 

Conselho Coordenador de Avaliação para analisar os processos individuais relativos ao biénio 2019-2020. 

E informou-nos também que reuniu com todos os dirigentes para impulsionar o processo do ciclo avaliativo 

2023-2024, e para que recolham a auto-avaliação relativa ao biénio 2021-2022. 

 

O STE mantém-se atento à prossecução da ação do IPMA quanto ao que agora nos relatou, e ao cumprimento 

da lei, para que se obviem procedimentos dilatórios. 

Informe-nos. 

 

Revisão da carreira de Administrador Prisional   
REUNIÕES DE SÓCIOS  

 

O STE tem vindo a desenvolver diligências junto da Ministra da Justiça e da Secretária de Estado da 

Administração Pública para que seja antecipado o processo de revisão das Direção-Geral de Reinserção e 

Serviços Prisionais, atualmente agendado para 2024. 

Neste sentido, é preciso começarmos a definir os termos em que tal revisão deve ocorrer.  

Que carreira queremos?  

A opinião e contributo dos nossos sócios é essencial. 

Para o efeito convidamos todos os nossos associados integrados na carreira de Administrador Prisional 

a estarem presentes numa reunião a realizar via Zoom, no dia 27 de fevereiro às 18h30. 

Solicitamos inscrição prévia, por e-mail, até ao próximo dia 24 de fevereiro para posterior envio do link de acesso. 

 

Revisão das Carreiras da DGRSP  

REUNIÕES DE SÓCIOS — PORTO – 1 de março — LISBOA – 2 de março 
  

O STE tem vindo a desenvolver diligências junto da Ministra da Justiça e da Secretária de Estado da 

Administração Pública para que seja antecipado o processo de revisão das carreiras de reinserção social e 

reeducação, atualmente agendado para 2024. 

Neste sentido, é preciso começarmos a definir os termos em que tal revisão deve ocorrer.  

Que carreira queremos?  

A opinião e contributo dos nossos sócios é essencial. 

Para o efeito convidamos todos os nossos associados integrados nas carreiras de: Técnico Superior de 

Reinserção Social, Técnico Profissional de Reinserção Social, Técnico de Orientação Escolar e Social, 

Auxiliar Técnico de Educação e Técnico Superior de Reeducação, para duas reuniões a ter lugar:  
 

Nas instalações do Porto, no próximo dia 1 de março, às 18h00. 

Na sede do STE, em Lisboa, no próximo dia 2 de março, às 18h00. 
 

Solicitamos inscrição prévia, por e-mail,  até ao próximo dia 24 de fevereiro. 
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processo-de-revisao-da-constituicao-o-que-querem-

mudar-os-partidos 

Aprovado aumento da compensação 

por fim de contrato a termo 

A compensação a pagar ao trabalhador passa de 18 

para 24 dias de salário por cada ano de antiguidade. 

Medida entrará em vigor ainda em 2023 com as 

alterações ao Código do Trabalho. 

https://www.publico.pt/2023/01/05/economia/

noticia/aprovado-aumento-compensacao-fim-

contrato-termo-2033954 

OIT: Trabalhar 8 horas por dia, 5 

dias por semana oferece estabilidade mas é 

inflexível 

Os regimes flexíveis oferecem um "melhor 

equilíbrio entre vida profissional e pessoal" e 

“benefícios significativos para empregadores e 

empregados”, conclui a Organização Internacional 

do Trabalho 

https://expresso.pt/economia/2023-01-06-OIT-

Trabalhar-8-horas-por-dia-5-dias-por-semana-

oferece-estabilidade-mas-e-inflexivel-622cb2ab 

 Relatório da OIT "Tempos de 

trabalho e equilíbrio entre vida profissional e 

pessoal no mundo", divulgado hoje, dia 6 de janeiro, 

analisa diferentes regimes de horários de trabalho, 

incluindo trabalho por turnos, “on-call 

work” (trabalho de prevenção), horários concentra-

dos e regime médio de horas de trabalho/dia. 

(apenas disponível em inglês, francês e espanhol). 

 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/

newsroom/news/WCMS_864986/lang--en/

index.htm 2023/01/06 

Estas são as grandes mudanças 

fiscais para as empresas e famílias em 2023 

2023 vai trazer mudanças para as famílias, algumas 

delas para acomodar os efeitos da subida da 

inflação, mas também para as empresas. Saiba o que 

muda 

https://eco.sapo.pt/2023/01/02/estas-sao-as-

grandes-mudancas-fiscais-para-as-empresas-e-

familias-em-2023/ 

Fórum para a Competitividade não 

exclui recessão em 2023 

Como "o ano de 2023 está rodeado de uma elevada 

incerteza, tanto poderemos ter uma recessão na 

economia portuguesa como um crescimento muito 

modesto", conclui o Fórum para a Competitividade. 

https://eco.sapo.pt/2023/01/03/forum-para-a-

competitividade-nao-exclui-recessao-em-2023/ 

Um quarto dos municípios já aceitou 

competências na saúde 

Um quarto dos municípios já aceitou transferência 

na saúde, avança Ana Abrunhosa, no dia em que é 

assinado o acordo na ação social para reforço de 35 

milhões. PSD chama a si mérito deste acordo. 

https://eco.sapo.pt/2023/01/03/um-quarto-dos-

municipios-ja-aceitou-competencias-na-saude/ 

Arranca processo de revisão da 

Constituição: O que querem mudar os partidos? 

A Assembleia da República inicia esta quarta-feira o 

oitavo processo de revisão constitucional quase 20 

anos depois da anterior mudança e mais de dez após 

a última grande tentativa de a alterar, falhada 

devido à dissolução do parlamento. 

https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/arranca-

Visto na imprensa  
em  janeiro  

I N F O Q U A D R O S  

https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/arranca-processo-de-revisao-da-constituicao-o-que-querem-mudar-os-partidos
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/arranca-processo-de-revisao-da-constituicao-o-que-querem-mudar-os-partidos
https://www.publico.pt/2023/01/05/economia/noticia/aprovado-aumento-compensacao-fim-contrato-termo-2033954~
https://www.publico.pt/2023/01/05/economia/noticia/aprovado-aumento-compensacao-fim-contrato-termo-2033954~
https://www.publico.pt/2023/01/05/economia/noticia/aprovado-aumento-compensacao-fim-contrato-termo-2033954~
https://expresso.pt/economia/2023-01-06-OIT-Trabalhar-8-horas-por-dia-5-dias-por-semana-oferece-estabilidade-mas-e-inflexivel-622cb2ab
https://expresso.pt/economia/2023-01-06-OIT-Trabalhar-8-horas-por-dia-5-dias-por-semana-oferece-estabilidade-mas-e-inflexivel-622cb2ab
https://expresso.pt/economia/2023-01-06-OIT-Trabalhar-8-horas-por-dia-5-dias-por-semana-oferece-estabilidade-mas-e-inflexivel-622cb2ab
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_864986/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_864986/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_864986/lang--en/index.htm
https://eco.sapo.pt/2023/01/02/estas-sao-as-grandes-mudancas-fiscais-para-as-empresas-e-familias-em-2023/
https://eco.sapo.pt/2023/01/02/estas-sao-as-grandes-mudancas-fiscais-para-as-empresas-e-familias-em-2023/
https://eco.sapo.pt/2023/01/02/estas-sao-as-grandes-mudancas-fiscais-para-as-empresas-e-familias-em-2023/
https://eco.sapo.pt/2023/01/03/forum-para-a-competitividade-nao-exclui-recessao-em-2023/
https://eco.sapo.pt/2023/01/03/forum-para-a-competitividade-nao-exclui-recessao-em-2023/
https://eco.sapo.pt/2023/01/03/um-quarto-dos-municipios-ja-aceitou-competencias-na-saude/
https://eco.sapo.pt/2023/01/03/um-quarto-dos-municipios-ja-aceitou-competencias-na-saude/
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/arranca-processo-de-revisao-da-constituicao-o-que-querem-mudar-os-partidos
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Tribunal Europeu decide que empresa 

vai ter de pagar óculos a funcionários que 

trabalhem com monitores 

Lei portuguesa de 1993 diz que empresas devem 

assumir os custos. 

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

empresas-vao-ter-de-pagar-oculos-ou-lentes-de-

contacto-a-funcionarios-que-trabalhem-com-

monitores?ref=HP_PrimeirosDestaques 2023/01/16 

Abrandamento económico levará 

mais trabalhadores a aceitar empregos mal 

pagos, alerta OIT 

No documento, a OIT revê em baixa o crescimento 

global do emprego face a previsões anteriores, para 

1% em 2023, uma desaceleração face ao aumento de 

2,3% verificado em 2022. 

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

detalhe/abrandamento-economico-levara-mais-

trabalhadores-a-aceitar-empregos-mal-pagos-alerta

-oit 2023/01/16 

 

Portugal emitiu “cerca de 200 vistos” para 

nómadas digitais em dois meses e meio 

O visto de estada temporária e 

autorização de residência para trabalhadores 

remotos, conhecido por visto para nómadas digitais, 

atrai principalmente cidadãos dos Estados Unidos, 

Reino Unido e Brasil. 

https://www.publico.pt/2023/01/18/p3/noticia/

portugal-emitiu-cerca-200-vistos-nomadas-digitais-

dois-meses-meio-2035496 

As virtudes da avaliação de 

desempenho na gestão do talento 

Empresas de RH consultadas pelo ECO Pessoas 

consideram que a avaliação é uma boa prática e 

ajuda a atrair e reter talento. Quotas são um 

instrumento de avaliação entre outros. 

https://eco.sapo.pt/2023/01/20/quotas-na-

avaliacao-tambem-nao-sao-consensuais-no-privado/ 

 

 Governo trava subida das pensões 

a mais de 11 mil novos reformados 

Após falhar, em 2022, a portaria que atualiza os 

salários pela inflação de 2021 para cálculo da 

prestação, o Executivo acabou por publicá-la na 

noite de 2.ª feira e garante retroativos a janeiro. 

Portaria n.º 24-B/2023 

FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 

SEGURANÇA SOCIAL 

Procede à atualização anual das pensões para o ano 

de 2023 

https://eco.sapo.pt/2023/01/10/governo-trava-

subida-das-pensoes-a-mais-de-11-mil-novos-

reformados/ 

INE confirma inflação média anual 

de 7,8% em 2022, um máximo de 30 anos 

Taxa média anual de inflação em 2022 fixou-se em 

7,8%, a mais elevada desde 1992, enquanto a 

variação homóloga em dezembro desacelerou para 

9,6%. Dados estão em linha com a estimativa 

anterior do INE. 

https://eco.sapo.pt/2023/01/11/ine-confirma-

inflacao-media-anual-de-78-em-2022-um-maximo-

de-30-anos/ 

Aumento do custo de vida e 

pobreza são os assuntos que mais preocupam 

portugueses 

O aumento do custo de vida, como consequência da 

inflação exacerbada pela guerra na Ucrânia, assim 

como a pobreza e a exclusão social são as questões 

que mais preocupam os portugueses. 

https://eco.sapo.pt/2023/01/12/aumento-do-custo

-de-vida-e-pobreza-sao-os-assuntos-que-mais-

preocupam-portugueses/ 

Empresas interessadas na semana 

de quatro dias duplicam 

https://executivedigest.sapo.pt/empresas-

interessadas-na-semana-de-quatro-dias-duplicam/ 

2023/01/16 

I N F O Q U A D R O S  

https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/empresas-vao-ter-de-pagar-oculos-ou-lentes-de-contacto-a-funcionarios-que-trabalhem-com-monitores?ref=HP_PrimeirosDestaques
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/empresas-vao-ter-de-pagar-oculos-ou-lentes-de-contacto-a-funcionarios-que-trabalhem-com-monitores?ref=HP_PrimeirosDestaques
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/empresas-vao-ter-de-pagar-oculos-ou-lentes-de-contacto-a-funcionarios-que-trabalhem-com-monitores?ref=HP_PrimeirosDestaques
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/empresas-vao-ter-de-pagar-oculos-ou-lentes-de-contacto-a-funcionarios-que-trabalhem-com-monitores?ref=HP_PrimeirosDestaques
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/mundo/detalhe/abrandamento-economico-levara-mais-trabalhadores-a-aceitar-empregos-mal-pagos-alerta-oit%202023/01/16
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/mundo/detalhe/abrandamento-economico-levara-mais-trabalhadores-a-aceitar-empregos-mal-pagos-alerta-oit%202023/01/16
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/mundo/detalhe/abrandamento-economico-levara-mais-trabalhadores-a-aceitar-empregos-mal-pagos-alerta-oit%202023/01/16
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/mundo/detalhe/abrandamento-economico-levara-mais-trabalhadores-a-aceitar-empregos-mal-pagos-alerta-oit%202023/01/16
https://www.publico.pt/2023/01/18/p3/noticia/portugal-emitiu-cerca-200-vistos-nomadas-digitais-dois-meses-meio-2035496
https://www.publico.pt/2023/01/18/p3/noticia/portugal-emitiu-cerca-200-vistos-nomadas-digitais-dois-meses-meio-2035496
https://www.publico.pt/2023/01/18/p3/noticia/portugal-emitiu-cerca-200-vistos-nomadas-digitais-dois-meses-meio-2035496
https://eco.sapo.pt/2023/01/20/quotas-na-avaliacao-tambem-nao-sao-consensuais-no-privado/
https://eco.sapo.pt/2023/01/20/quotas-na-avaliacao-tambem-nao-sao-consensuais-no-privado/
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/24-b-2023-205928630
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/24-b-2023-205928630
https://eco.sapo.pt/2023/01/10/governo-trava-subida-das-pensoes-a-mais-de-11-mil-novos-reformados/
https://eco.sapo.pt/2023/01/10/governo-trava-subida-das-pensoes-a-mais-de-11-mil-novos-reformados/
https://eco.sapo.pt/2023/01/10/governo-trava-subida-das-pensoes-a-mais-de-11-mil-novos-reformados/
https://eco.sapo.pt/2023/01/11/ine-confirma-inflacao-media-anual-de-78-em-2022-um-maximo-de-30-anos/
https://eco.sapo.pt/2023/01/11/ine-confirma-inflacao-media-anual-de-78-em-2022-um-maximo-de-30-anos/
https://eco.sapo.pt/2023/01/11/ine-confirma-inflacao-media-anual-de-78-em-2022-um-maximo-de-30-anos/
https://eco.sapo.pt/2023/01/12/aumento-do-custo-de-vida-e-pobreza-sao-os-assuntos-que-mais-preocupam-portugueses/
https://eco.sapo.pt/2023/01/12/aumento-do-custo-de-vida-e-pobreza-sao-os-assuntos-que-mais-preocupam-portugueses/
https://eco.sapo.pt/2023/01/12/aumento-do-custo-de-vida-e-pobreza-sao-os-assuntos-que-mais-preocupam-portugueses/
https://executivedigest.sapo.pt/empresas-interessadas-na-semana-de-quatro-dias-duplicam/
https://executivedigest.sapo.pt/empresas-interessadas-na-semana-de-quatro-dias-duplicam/
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Os países governados por liberais 

têm seguro de saúde obrigatório 

São quatro os países europeus em que o primeiro-

ministro é militante de um partido liberal: Bélgica, 

Países Baixos, Luxemburgo e Estónia 

https://www.publico.pt/2023/01/22/politica/

noticia/paises-governados-liberais-seguro-saude-

obrigatorio-2036014 
 

PGR ainda sem decisão sobre 

legalidade das greves de professores 

Pedido de apreciação foi pedido pelo Ministério 

da Educação e visa sobretudo a greve convocada 

pelo Stop. 

https://www.publico.pt/2023/01/20/sociedade/

noticia/pgr-decisao-legalidade-greves-professores-

2035901 
 

A fuga dos serviços públicos 

Estado tem cada vez mais dificuldades em atrair 

e reter talento. “Debandada” ameaça qualidade e 

funcionamento dos serviços 

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

semanario2621/html/pimeiro-caderno/reportagem/

a-fuga-dos-servicos-publicos 
 

Cartão de Cidadão muda já este 

ano: é contactless, tem “um design muito 

apelativo” e vem com segurança reforçada 

https://expresso.pt/sociedade/2023-01-21-Cartao-

de-Cidadao-muda-ja-este-ano-e-contactless-tem-

um-design-muito-apelativo-e-vem-com-seguranca-

reforcada-49097069 
 

 “Segurança Social continua a 

ter disfunções de gestão”, diz Maria Lúcia 

Amaral 

https://eco.sapo.pt/2023/01/23/seguranca-social-

continua-a-ter-disfuncoes-de-gestao-diz-maria-

lucia-amaral/ 

Salário mínimo alemão é o que 

mais sobe. Em Portugal estagna 

Nos aumentos que vão aplicar em janeiro, vinte 

países europeus apenas compensaram, em média, a 

inflação registada, pelo que nos próximos meses 

haverá perdas de poder de compra. Na Alemanha o 

salário mínimo subiu 22% num ano. 

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

detalhe/salario-minimo-alemao-e-o-que-mais-sobe-

em-portugal-estagna 
 

Dez meses depois do fim das 

restrições da covid-19, atendimento por 

marcação prévia ainda é norma na Administração 

Pública 

Quase dez meses depois do fim do Estado de 

Emergência e um mês após o Governo ter dado 

orientações para o reforço do atendimento sem 

marcação prévia nos serviços públicos, nem 

sindicatos do sector nem a associação PróPública 

notam “alterações significativas”. Em novembro, a 

associação já tinha criticado a “generalizada 

exigência de agendamento prévio” em vários 

serviços da Administração Pública 

https://expresso.pt/economia/administracao-

publica/2023-01-23-Dez-meses-depois-do-fim-das-

restricoes-da-covid-19-atendimento-por-marcacao-

previa-ainda-e-norma-na-Administracao-Publica-

043ec4b4 
 

Há pelo menos 660 mil pessoas 

em pobreza energética severa 

Até 2030, Estratégia Nacional de Combate à 

Pobreza Energética quer reduzir de 17,4% para 10% 

a percentagem de portugueses sem dinheiro para 

aquecer a casa no Inverno. 

https://www.publico.pt/2023/01/25/economia/

noticia/ha-menos-660-mil-pessoas-pobreza-

energetica-severa-2036247 
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https://www.publico.pt/2023/01/22/politica/noticia/paises-governados-liberais-seguro-saude-obrigatorio-2036014
https://www.publico.pt/2023/01/22/politica/noticia/paises-governados-liberais-seguro-saude-obrigatorio-2036014
https://www.publico.pt/2023/01/22/politica/noticia/paises-governados-liberais-seguro-saude-obrigatorio-2036014
https://www.publico.pt/2023/01/20/sociedade/noticia/pgr-decisao-legalidade-greves-professores-2035901
https://www.publico.pt/2023/01/20/sociedade/noticia/pgr-decisao-legalidade-greves-professores-2035901
https://www.publico.pt/2023/01/20/sociedade/noticia/pgr-decisao-legalidade-greves-professores-2035901
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2621/html/pimeiro-caderno/reportagem/a-fuga-dos-servicos-publicos
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2621/html/pimeiro-caderno/reportagem/a-fuga-dos-servicos-publicos
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2621/html/pimeiro-caderno/reportagem/a-fuga-dos-servicos-publicos
https://expresso.pt/sociedade/2023-01-21-Cartao-de-Cidadao-muda-ja-este-ano-e-contactless-tem-um-design-muito-apelativo-e-vem-com-seguranca-reforcada-49097069
https://expresso.pt/sociedade/2023-01-21-Cartao-de-Cidadao-muda-ja-este-ano-e-contactless-tem-um-design-muito-apelativo-e-vem-com-seguranca-reforcada-49097069
https://expresso.pt/sociedade/2023-01-21-Cartao-de-Cidadao-muda-ja-este-ano-e-contactless-tem-um-design-muito-apelativo-e-vem-com-seguranca-reforcada-49097069
https://expresso.pt/sociedade/2023-01-21-Cartao-de-Cidadao-muda-ja-este-ano-e-contactless-tem-um-design-muito-apelativo-e-vem-com-seguranca-reforcada-49097069
https://eco.sapo.pt/2023/01/23/seguranca-social-continua-a-ter-disfuncoes-de-gestao-diz-maria-lucia-amaral/
https://eco.sapo.pt/2023/01/23/seguranca-social-continua-a-ter-disfuncoes-de-gestao-diz-maria-lucia-amaral/
https://eco.sapo.pt/2023/01/23/seguranca-social-continua-a-ter-disfuncoes-de-gestao-diz-maria-lucia-amaral/
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/salario-minimo-alemao-e-o-que-mais-sobe-em-portugal-estagna
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/salario-minimo-alemao-e-o-que-mais-sobe-em-portugal-estagna
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/salario-minimo-alemao-e-o-que-mais-sobe-em-portugal-estagna
https://expresso.pt/economia/administracao-publica/2023-01-23-Dez-meses-depois-do-fim-das-restricoes-da-covid-19-atendimento-por-marcacao-previa-ainda-e-norma-na-Administracao-Publica-043ec4b4
https://expresso.pt/economia/administracao-publica/2023-01-23-Dez-meses-depois-do-fim-das-restricoes-da-covid-19-atendimento-por-marcacao-previa-ainda-e-norma-na-Administracao-Publica-043ec4b4
https://expresso.pt/economia/administracao-publica/2023-01-23-Dez-meses-depois-do-fim-das-restricoes-da-covid-19-atendimento-por-marcacao-previa-ainda-e-norma-na-Administracao-Publica-043ec4b4
https://expresso.pt/economia/administracao-publica/2023-01-23-Dez-meses-depois-do-fim-das-restricoes-da-covid-19-atendimento-por-marcacao-previa-ainda-e-norma-na-Administracao-Publica-043ec4b4
https://expresso.pt/economia/administracao-publica/2023-01-23-Dez-meses-depois-do-fim-das-restricoes-da-covid-19-atendimento-por-marcacao-previa-ainda-e-norma-na-Administracao-Publica-043ec4b4
https://www.publico.pt/2023/01/25/economia/noticia/ha-menos-660-mil-pessoas-pobreza-energetica-severa-2036247
https://www.publico.pt/2023/01/25/economia/noticia/ha-menos-660-mil-pessoas-pobreza-energetica-severa-2036247
https://www.publico.pt/2023/01/25/economia/noticia/ha-menos-660-mil-pessoas-pobreza-energetica-severa-2036247
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LEGISLAÇÃO - JANEIRO 2023 
FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 

SEGURANÇA SOCIAL 

Procede à atualização anual das pensões para o 

ano de 2023 

 

Portaria n.º 24-C/2023, de 9 de janeiro. 

FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 

SEGURANÇA SOCIAL 

Determina os coeficientes de revalorização das 

remunerações anuais das pensões do ano de 

2022 

Portaria n.º 32/2023, de 20 de janeiro 

FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 

SEGURANÇA SOCIAL 

Procede à atualização do valor do RSI para o ano de 

2023 

 

Portaria n.º 34/2023, de 25 de janeiro 

FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 

SEGURANÇA SOCIAL 

Procede à atualização dos montantes do abono de 

família para crianças e jovens, do abono de família 

pré-natal, do subsídio de funeral, da bonificação por 

deficiência do abono de família, do subsídio por 

assistência de terceira pessoa e reforça as majora-

ções do abono de família nas situações de monopa-

rentalidade 

 

Despacho n.º 797/2023, de 17 de janeiro 

Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete 

da Ministra da Presidência 

Estabelece os objetivos e metas da área governativa 

da presidência, no âmbito do Programa de Eficiência 

de Recursos na Administração Pública 

 

Despacho n.º 1296-B/2023, de 26 de janeiro 

Finanças - Gabinete do Secretário de Estado dos 

Assuntos Fiscais 

Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre 

rendimentos do trabalho dependente e pensões 

auferidas por titulares residentes no continente para 

vigorarem durante o primeiro semestre do ano de 

2023 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 3/2023/A, de 6 de janeiro 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Resolução da Assembleia da República n.º 5/2023, 

de 27 de janeiro 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Apreciação do Relatório sobre «Portugal na União 

Europeia 2021» 

 

Decreto-Lei n.º 5/2023, de 25 de janeiro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece o modelo de governação dos fundos 

europeus para o período de programação 2021-2027 

 

Decreto-Lei n.º 7/2023, de 27 de janeiro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera o regime de organização e funcionamento do 

XXIII Governo Constitucional 

 

Portaria n.º 9/2023, de 4 de janeiro 

FINANÇAS, EDUCAÇÃO, AMBIENTE E AÇÃO 

CLIMÁTICA E COESÃO TERRITORIAL 

Determina a forma de cálculo das transferências 

financeiras do Fundo de Financiamento da Descentra-

lização para o exercício, pelos órgãos das autarquias 

locais, da competência relativa ao transporte de 

alunos com necessidades específicas individuais 

 

Portaria n.º 10/2023, 4 de janeiro 

FINANÇAS, EDUCAÇÃO E COESÃO TERRITORIAL 

Determina a fórmula de cálculo das transferências 

financeiras do Fundo de Financiamento da Descentra-

lização para o exercício, pelos órgãos das autarquias 

locais, da competência relativa ao financiamento das 

despesas com a aquisição de equipamentos utilizados 

para a realização das atividades educativas 

 

Portaria n.º 21/2023, 6 de janeiro 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL E AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA 

Cria o Programa «Trabalhos & Competências Verdes/

Green Skills & Jobs», programa de formação 

profissional na área da energia 

 

Portaria n.º 24-A/2023, de 9 de janeiro 

FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 

SEGURANÇA SOCIAL 

Procede à atualização anual das pensões de 

acidentes de trabalho para o ano de 2023 

 

Portaria n.º 24-B/2023, de 9 de janeiro 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/24-c-2023-205928631
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/24-c-2023-205928631
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/32-2023-206350930
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/34-2023-206478424
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/34-2023-206478424
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/797-2023-206166478
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/1296-b-2023-206561994
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-acores/3-2023-205822995
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-acores/3-2023-205822995
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-acores/3-2023-205822995
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/5-2023-206618937
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/5-2023-206618937
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/5-2023-206478423
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/7-2023-206618939
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/9-2023-205689377
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/9-2023-205689377
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/10-2023-205689378
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/10-2023-205689378
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/21-2023-205822993
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/24-a-2023-205928629
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/24-a-2023-205928629
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/24-b-2023-205928630
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/24-b-2023-205928630
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pelos Decretos Regulamentares Regionais n.os 

10/2021/M, de 3 de novembro, e 16/2021/M, de 20 de 

dezembro, que aprova a orgânica do XIII Governo 

Regional da Madeira 

Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2023/M, de 10 

de janeiro 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Primeira alteração ao Decreto Regulamentar Regional 

n.º 13/2021/M, de 16 de novembro, que aprova a 

orgânica da Secretaria Regional das Finanças 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2023/M, de 10 

de janeiro 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Aprova a orgânica da Direção Regional da Administra-

ção Pública 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2023/M, de 10 

de janeiro 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei 

n.º 190/96, de 9 de outubro, que regulamenta a 

elaboração do balanço social na Administração 

Pública 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 7/2023/M, de 17 de 

janeiro 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Estabelece o regime jurídico do Programa de 

Recuperação de Imóveis Degradados 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 8/2023/M, de 18 de 

janeiro 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Estabelece os princípios e normas a que deve 

obedecer a produção cartográfica no território da 

Região Autónoma da Madeira e cria a Infraestrutura 

Regional de Informação Geográfica 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 9/2023/M, de 18 de 

janeiro 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Aprova o PROTRAM - Programa Regional de 

Ordenamento do Território da Região Autónoma da 

Madeira 

Recomenda a implementação do projeto «Nómadas 

Digitais» 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 1/2023/A, de 5 de 

janeiro 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o 

ano de 2023 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 2/2023/A, de 11 de 

janeiro 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEM-

BLEIA LEGISLATIVA 

Aprova a Política Regional de Qualificação e Emprego 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2023/A, de 16 

de janeiro 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Procede à extinção das Centrais de Serviços 

Partilhados da Ilha Graciosa, da Ilha de Santa Maria e 

da Ilha das Flores 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 1/2023/M, de 3 de 

janeiro 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

REEQUILIBRAR - Programa de Apoio às Famílias 

com Crédito à Habitação 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 4/2023/M, de 9 de 

janeiro 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Aprova o quadro plurianual de programação 

orçamental para o período de 2022 a 2026 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 6/2023/M, de 16 de 

janeiro 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

Altera o Código Fiscal de Investimento da Região 

Autónoma da Madeira 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2023/M, de 6 

de janeiro 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊN-

CIA DO GOVERNO 

Procede à terceira alteração ao Decreto Regulamen-

tar Regional n.º 9/2021/M, de 27 de agosto, alterado 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/10-2021-173732862
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/10-2021-173732862
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/16-2021-176147944
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/2-2023-205928639
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/2-2023-205928639
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/13-2021-174357145
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/13-2021-174357145
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/3-2023-205928640
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/3-2023-205928640
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/3-2023-205928640
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/4-2023-205928641
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/4-2023-205928641
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/4-2023-205928641
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/190-1996-233093
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/190-1996-233093
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/7-2023-206198899
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/7-2023-206198899
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/7-2023-206198899
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/8-2023-206269670
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/8-2023-206269670
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/8-2023-206269670
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/9-2023-206269671
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/9-2023-206269671
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/9-2023-206269671
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/1-2023-205758501
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/1-2023-205758501
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/1-2023-205758501
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/2-2023-205994958
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/2-2023-205994958
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/2-2023-205994958
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/1-2023-206158536
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/1-2023-206158536
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/1-2023-206158536
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/1-2023-205644589
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/1-2023-205644589
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/1-2023-205644589
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/4-2023-205855984
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/4-2023-205855984
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/4-2023-205855984
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/6-2023-206158537
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/6-2023-206158537
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/6-2023-206158537
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/1-2023-205822996
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/1-2023-205822996
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/1-2023-205822996
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/9-2021-170322931
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/9-2021-170322931
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Tem dúvidas sobre a sua situação laboral? 
  

O jurista responde 

Desempenhei funções, em mobilidade, num serviço durante 18 meses. Regressei, entretanto, ao meu 

lugar de origem. A que serviço compete realizar a minha avaliação? 

 

A avaliação do seu desempenho caberá à entidade onde desempenhou as funções em regime de mobilida-

de, uma vez que esteve em contacto funcional por um período superior a um ano (18 meses). 

 

Fui recrutada como técnica superior para exercer funções num organismo da Administração Pública e 

sou titular de doutoramento. Fui informada pelo Departamento dos Recursos Humanos desse 

organismo que serei remunerada pela 2.ª posição remuneratória. Não deveria ser pela 4ª posição 

remuneratória? 

 

Tem inteira razão. O Dec-Lei nº 51/2022, que produz efeitos desde 1/1/2022, deu a seguinte nova 

redação ao nº 8 do artigo 38º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP): "8 - O empregador 

público não pode propor posição inferior à 4.ª posição remuneratória ao candidato que seja titular de grau 

académico de doutor quando esteja em causa o recrutamento de trabalhador para posto de trabalho com 

conteúdo funcional correspondente ao da carreira geral de técnico superior." 

Assim, todos os recrutamentos de trabalhadores através dos procedimentos concursais abertos ao abrigo 

do disposto no artigo 15º do Dec-Lei nº 53-B/2021 estão sujeitos ao disposto nos artigos 38º nº 8 e 39º-

B da LTFP. 

O que significa que, quem for titular de doutoramento e for exercer funções correspondentes às da 

carreira de Técnico Superior tem direito a ser remunerada pelo nível 24, por força da revalorização da 

4ª posição remuneratória da carreira técnica superior, operada pelo Dec-Lei nº 84-F/2022, de 16 de 

dezembro. 

 

Atualmente estou a praticar o horário de trabalho em regime de jornada contínua para apoio ao meu 

filho menor, que no próximo mês de agosto completa os 12 anos. No dia a seguir ao seu aniversário 

cessa o regime de trabalho em que me encontro? 

 

Se o fundamento da atribuição da jornada contínua foi o facto de ser progenitor com filho até à idade de 

12 anos, então, formalmente, essa modalidade de horário cessa no dia seguinte ao aniversário do seu filho, 

data em que a criança completa essa idade. 

 

SIADAP: Ainda não fui notificada da homologação da minha avaliação, relativamente ao biénio 

2019/2020. Não existe um prazo para o fazer? 

 

A lei não estabelece prazo limite para a notificação das avaliações homologadas, pelo que só a sua 

entidade empregadora lhe poderá dizer quando tal acontecerá.  
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I N F O Q U A D R O S  

A aldeia de Lamas D’Olo fica no coração do Parque Natural do Alvão, no Conselho de Vila Real e deve o seu 

nome ao rio que a alimenta - o Olo. A vida por aqui corre sem pressas e ao ritmo das tarefas rurais. 

Aprecia as casas em granito algumas ainda cobertas de colmo, os canastros, o sistema de rega de lima, um 

sistema secular que alimenta os terrenos transformando-os em lameiros verdejantes. 

Usufrua em pleno da natureza, calce uns sapatos adequados ao trilho de montanha e aventure-se num dos 

percursos sinalizados. Perto encontrará duas barragens «A Cimeira e a Fundeira do Alvão», de onde 

poderá contemplar os altos cumes do Alvão e do Marão. 

Por fim, não regresse a casa sem fazer uma visita às maiores quedas de água da Europa, uma maravilha da 

natureza que se formou devido à fracturação das rochas, aproximadamente há 480 milhões de anos, 

permitindo ao rio Olo «enfisgar-se» nas rochas. Daí o nome popular como são conhecidas as cascatas: As 

Fisgas de Ermelo, que ficam à distância de mais ou menos 11km de Lamas D’Olo. 

 

Fontes: Aldeias de Portugal - Associação do Turismo de Aldeia 

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

https://municipio.mondimdebasto.pt/index.php/7-menu-turismo/menu-turismo/936-fisgas-de-

ermelo.html 

LAMAS D’OLO 

https://www.aldeiasdeportugal.pt/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lamas_de_Olo
https://municipio.mondimdebasto.pt/index.php/7-menu-turismo/menu-turismo/936-fisgas-de-ermelo.html
https://municipio.mondimdebasto.pt/index.php/7-menu-turismo/menu-turismo/936-fisgas-de-ermelo.html
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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 
A REALIZEPLUS - FINANCE & INVESTMENTS, LDA. 
 

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 apresentados 

ou propostos; 

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

 Serviços de consultoria.  
 

Saiba tudo na nossa página em https://www.ste.pt/sindicato/protocolos-ste/ 

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  

Fonte: https://www.teatroaberto.com/espetaculos/o-filho/ 
 

     

https://www.ste.pt/sindicato/protocolos-ste/
https://www.realizeplus.pt/
mailto:realizeplus@maxfinance.pt
https://www.teatroaberto.com/espetaculos/o-filho/

