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Presidência do Conselho de Ministros
Secretaria-Geral

1.

ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Resolução do Conselho de Ministros n.º 159/2017, de 30 de outubro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Desenvolve as atividades de Investigação Científica e Tecnológica ligadas à prevenção e combate de incêndios florestais.


PROTEÇÃO CIVIL

Resolução n.º 3/2017, de 25 de outubro
(Administração Interna - Comissão Nacional de Proteção Civil)
Aprova vários planos de emergência de proteção civil.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 160/2017, de 30 de outubro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova a Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 167-A/2017, de 2 de novembro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Declara a situação de calamidade, entre as 00 horas de 16 de outubro e as 00 horas de 18 de outubro, nos concelhos dos distritos
de Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.
Aprova várias medidas de disponibilização de recursos adicionais para ações de prevenção, bem como de proteção civil, em caso de
necessidade, para as referidas áreas do território nacional.

Presidência do Conselho de Ministros
Secretaria-Geral

2.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Portaria n.º 331/2017, de 3 de novembro
(Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Altera a Portaria n.º 150/2017, de 3 de maio, relativa ao Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na
Administração Pública (PREVPAP).

3.

AGRICULTURA, CAÇA E PESCAS

Despacho n.º 9510/2017, de 27 de outubro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural)
Determina para o ano de 2017, que o período de colheita de pinhas da espécie pinus pinea L. (pinheiro-manso) seja antecipado
para o dia 1 de novembro, nas propriedades indicadas no despacho.
Portaria n.º 330-A/2017, de 31 de outubro
(Finanças e Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural)
Cria uma linha de crédito garantida denominada «Linha de crédito garantida para minimização dos efeitos da seca 2017 Alimentação Animal».

Presidência do Conselho de Ministros
Secretaria-Geral



CAÇA

Portaria n.º 333-A/2017, de 3 de novembro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural)
Altera o artigo 3.º-A da Portaria n.º 142/2015, de 21 de maio, que define as espécies cinegéticas às quais é permitido o exercício da
caça e fixa os períodos, os processos e outros condicionamentos para a época venatória 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018.
 FLORESTAS
Resolução do Conselho de Ministros n.º 157-A/2017, de 27 de outubro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova alterações estruturais na prevenção e combate a incêndios florestais. Cria, na Presidência do Conselho de Ministros (PCM), a
Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), a quem compete a análise integrada, o planeamento e a coordenação
estratégica do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR), incluindo a intervenção operacional qualificada em eventos de
elevado risco.
Despacho n.º 9568-A/2017, de 30 de outubro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural)
Determina a prorrogação do prazo de submissão do Plano de Atividades para 2018 das equipas de sapadores florestais, até 30 de
novembro de 2017, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 8/2017, de 9 de janeiro.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 164/2017, de 31 de outubro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Autoriza o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., a realizar a despesa e a celebrar contratos de aquisição de
serviços para instalação de redes de defesa da floresta contra incêndios.
Presidência do Conselho de Ministros
Secretaria-Geral

Despacho n.º 9599-A/2017, de 31 de outubro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural)
Determina a prorrogação até 15 de novembro do período crítico no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, para
o ano de 2017, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, por força das circunstâncias meteorológicas
excecionais.


VITIVINICULTURA

Regulamento n.º 570/2017, de 23 de outubro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P.).
Aprova o Regulamento de Comunicado de Vindima na Região Demarcada do Douro.
Portaria n.º 323/2017, de 26 de outubro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural)
Estabelece, para o continente, no âmbito do programa nacional, as normas de execução do regime de apoio à reestruturação e
reconversão das vinhas (VITIS), para o período 2019-2023, previsto no Regulamento (CE) n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 17 de dezembro.

4.

AMBIENTE

Despacho n.º 9480-A/2017, de 26 de outubro
(Ambiente - Gabinete do Ministro)
Determina a atribuição de apoio pelo Fundo Ambiental, aos municípios de Viseu, Nelas, Mangualde e Penalva do Castelo, afetados
pela seca extrema e com dificuldades ao nível do abastecimento de água para consumo humano às respetivas populações.
Presidência do Conselho de Ministros
Secretaria-Geral

Resolução do Conselho de Ministros n.º 167/2017, de 2 de novembro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova os projetos de prevenção estrutural contra incêndios e de restauro nos Parques Naturais do Douro Internacional, de
Montesinho e do Tejo Internacional, na Reserva Natural da Serra da Malcata e no Monumento Natural das Portas de Ródão.

5.

CULTURA

Despacho n.º 9541/2017, de 30 de outubro
(Cultura - Gabinete do Ministro)
Torna pública a lista dos acontecimentos que devem ser qualificados de interesse generalizado do público em 2018.
Portaria n.º 382/2017, de 2 de novembro
(Cultura - Gabinete do Ministro)
Fixa a zona especial de proteção (ZEP) da Igreja e do antigo Convento de Nossa Senhora da Boa Hora, no Largo da Boa Hora, Lisboa,
freguesia da Ajuda, concelho e distrito de Lisboa, classificados como monumento de interesse público pela Portaria n.º 177/2013,
de 5 de abril.

6.

EDUCAÇÃO

Despacho n.º 9542/2017, de 30 de outubro
(Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro)
Aprova o Regulamento do Programa +Superior para o Ano Letivo de 2017-2018.

Presidência do Conselho de Ministros
Secretaria-Geral

7. ENERGIA
Resolução do Conselho de Ministros n.º 163/2017, de 31 de outubro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova o Plano Nacional para a Promoção de Biorrefinarias (PNPB), nos termos que constam do anexo à presente resolução e que
dela faz parte integrante, que contribui para uma política integrada que promova a sustentabilidade da floresta e o seu
ordenamento, para a prevenção dos incêndios florestais e para reforçar a aposta de Portugal na valorização das diversas fontes de
energia renováveis.

8. FINANÇAS
Portaria n.º 308-A/2017, de 20 de outubro
(Finanças)
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 117/2015, de 30 de abril, que define os modelos, as especificações técnicas e os modos
de fornecimento das estampilhas especiais a aplicar na selagem das bebidas espirituosas.
Decreto-Lei n.º 135-A/2017 - Diário da República n.º 211/2017, de 2 de novembro
(Planeamento e das Infraestruturas)
Estabelece as medidas excecionais de contratação pública por ajuste direto relacionadas com os danos causados pelos incêndios
florestais ocorridos em outubro de 2017 nos distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa,
Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.
Presidência do Conselho de Ministros
Secretaria-Geral

• CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS
Portaria n.º 326/2017, de 30 de outubro
(Finanças)
Procede à atualização dos coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 2017,
cujo valor deva ser atualizado nos termos dos artigos 47.º do Código do IRC e 50.º do Código do IRS, para efeitos de determinação
da matéria coletável dos referidos impostos.
Portaria n.º 330-B/2017, de 2 de novembro
(Finanças e Justiça)
Aprova um regime excecional e temporário, aplicável durante a realização do Web Summit 2017, de isenção e redução das taxas do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, previstas na Portaria n.º 1098/2008, de 30 de setembro, e constantes da deliberação
n.º 780/2017.
• VALORES MOBILIÁRIOS
Resolução do Conselho de Ministros n.º 157-D/2017, de 27 de outubro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Cria os Certificados do Tesouro Poupança Crescimento e determina a suspensão de novas subscrições dos Certificados do Tesouro
Poupança Mais.
Portaria n.º 329-A/2017, de 30 de outubro
(Finanças)
Cria uma nova série de certificados de aforro, designada «Série E», com as características constantes da ficha técnica anexa à
presente portaria.
Presidência do Conselho de Ministros
Secretaria-Geral

Instrução n.º 1-A/2017, de 31 de outubro
(Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E. P. E.)
Aprova os procedimentos relativos à abertura e movimentação das contas de Certificados do Tesouro Poupança Crescimento e à sua
transmissão.

9. GOVERNO
Decreto do Presidente da República n.º 107/2017, de 21 de outubro
(Presidência da República)
Nomeia Rosa Filomena Brás Lopes Monteiro para o cargo de Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Maria Isabel
Solnado Porto Oneto para o cargo de Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, José Artur Tavares Neves para o
cargo de Secretário de Estado da Proteção Civil e Carlos Manuel Soares Miguel para o cargo de Secretário de Estado das Autarquias
Locais.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 157-B/2017, de 27 de outubro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Cria e regula a Estrutura de Missão para a instalação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIF).

10. INDÚSTRIA
Portaria n.º 374-A/2017, de 31 de outubro
(Finanças - Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro)
Estabelece as marcas aplicáveis pelas contrastarias, as disposições aplicáveis ao ensaio e marcação e os requisitos técnicos dos
artigos com metais preciosos, nos termos do regime jurídico da ourivesaria e das contrastarias (RJOC).
Presidência do Conselho de Ministros
Secretaria-Geral

11. JUSTIÇA
Portaria n.º 314/2017, de 24 de outubro
(Justiça e Educação)
Altera a Portaria n.º 301/2015, de 22 de setembro (fixa a taxa de arbitragem e os encargos do processo no âmbito da arbitragem
necessária, bem como as taxas relativas a atos avulsos, no âmbito do Tribunal Arbitral do Desporto - TAD), no que diz respeito ao
pagamento das taxas de arbitragem, atos avulsos e despesas nos casos em que a responsabilidade é do interessado que beneficia de
apoio judiciário, e no que diz respeito ao pagamento de taxa de arbitragem e encargos com o processo no âmbito das providências
cautelares.
Despacho n.º 9389/2017, de 25 de outubro
(Justiça - Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
Aprova o Regulamento de Horário de trabalho do Corpo da Guarda Prisional.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 157-C/2017, de 27 de outubro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Estabelece o procedimento de determinação e o pagamento, aos titulares do direito, de indemnização pela morte das vítimas dos
incêndios ocorridos em Portugal Continental, nos dias 17 a 24 de junho e 15 de outubro de 2017.
Despacho n.º 9599-B/2017, de 31 de outubro
(Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Primeiro-Ministro)
Constitui o Conselho que fixará os critérios a utilizar no cálculo das indemnizações, bem como os prazos e os procedimentos
necessários para os titulares do direito, de indemnização pela morte das vítimas dos incêndios ocorridos em Portugal Continental,
nos dias 17 a 24 de junho e 15 a 16 de outubro de 2017, e nomeia os seus membros.
Presidência do Conselho de Ministros
Secretaria-Geral

Despacho n.º 9640/2017, de 3 de novembro
(Provedoria de Justiça)
Aprova o Regulamento do funcionamento e articulação das estruturas orgânicas de apoio ao Provedor de Justiça e do procedimento
de queixa.

12.

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Aviso n.º 12736/2017, de 25 de outubro
(Negócios Estrangeiros – Secretaria -Geral)
Torna públicas as taxas de câmbio adotadas na cobrança de emolumentos consulares a efetuar a partir de 1 de novembro de 2017.
Decreto Regulamentar n.º 9/2017, de 2 de novembro
(Negócios Estrangeiros)
Revê o valor do subsídio de refeição dos trabalhadores recrutados para exercer funções nos serviços periféricos externos do
Ministério dos Negócios Estrangeiros.

13. PORTUGAL 2020
Portaria n.º 322/2017, de 26 de outubro
(Finanças, Planeamento e das Infraestruturas, Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e Mar)
Regula o acesso à dotação centralizada do Ministério das Finanças para assegurar a contrapartida nacional em projetos de
investimento públicos financiados pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e pelo Fundo Europeu dos
Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), no âmbito do Portugal 2020.
Presidência do Conselho de Ministros
Secretaria-Geral

Portaria n.º 325/2017, de 27 de outubro
(Planeamento e das Infraestruturas)
Altera (quinta alteração) o Regulamento Específico do Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, aprovado em
anexo à Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro.

14. REGIÕES AUTÓNOMAS


MADEIRA

Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2017/M, de 23 de outubro
(Região Autónoma da Madeira - Presidência do Governo)
Altera (primeira alteração) e republica em anexo, o Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2015/M, de 19 de agosto, que aprova a
Orgânica da Secretaria Regional da Saúde.

15. SAÚDE
Portaria n.º 321/2017, de 25 de outubro
(Saúde)
Determina que os medicamentos destinados ao tratamento de doentes com acromegalia podem beneficiar de um regime excecional
de comparticipação.

Presidência do Conselho de Ministros
Secretaria-Geral

Despacho n.º 9397/2017, de 25 de outubro
(Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde)
Determina que o uso de sistema de registo biométrico como forma de acompanhamento da assiduidade dos trabalhadores,
independentemente do regime de vinculação detido, é obrigatório em todos os serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de
Saúde.
Portaria n.º 324/2017, de 27 de outubro
(Finanças e Saúde)
Fixa os encargos a suportar pelas entidades empregadoras com a verificação da incapacidade para o trabalho dos respetivos
trabalhadores, mediante a realização de juntas médicas ou através da verificação domiciliária da doença.
Despacho n.º 9496/2017, de 27 de outubro
(Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde)
Determina e estabelece disposições para a implementação de resposta a situações de emergência na área dos doentes queimados
até 2020.
Despacho n.º 9553/2017, de 30 de outubro
(Saúde - Gabinete do Ministro)
Cria o Prémio em Bioética João Lobo Antunes e aprova o respetivo Regulamento.
Portaria n.º 330/2017, de 31 de outubro
(Saúde)
Define o modelo do regulamento interno dos serviços ou unidades funcionais das Unidades de Saúde do Serviço Nacional de Saúde
(SNS), com a natureza de entidades públicas empresariais, dotadas de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira
e patrimonial, que se organizem em Centros de Responsabilidade Integrados (CRI).
Presidência do Conselho de Ministros
Secretaria-Geral

16. SEGURANÇA SOCIAL
Portaria n.º 327/2017, de 30 de outubro
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Fixa as normas regulamentares necessárias à repartição dos resultados líquidos de exploração dos jogos sociais atribuídos ao
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 167-B/2017, de 2 de novembro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Determina a elaboração urgente de um programa excecional de apoio à reabilitação e à reconstrução das habitações, bem como a
adoção de medidas de apoio imediato às populações, empresas e autarquias locais afetadas pelos incêndios ocorridos a 15 de
outubro de 2017.

17. TRABALHO
Portaria n.º 309/2017, de 23 de outubro
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Determina a extensão do contrato coletivo e suas alterações entre a Associação Nacional dos Industriais de Papel e Cartão - ANIPC e
a Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa,
Energia e Minas (FIEQUIMETAL).
Portaria n.º 310/2017, de 23 de outubro
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Determina a extensão das alterações dos contratos coletivos entre a Associação Portuguesa de Fabricantes de Papel e Cartão
(FAPEL) e a Federação de Sindicatos da Indústria, Energia e Transportes - COFESINT e outra e entre a mesma associação de
empregadores e a Federação dos Sindicatos da Indústria e Serviços – FETESE.
Presidência do Conselho de Ministros
Secretaria-Geral

Portaria n.º 311/2017, de 23 de outubro
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Determina a extensão das alterações do contrato coletivo entre a ANICP - Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe
e a FESAHT - Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal e outras.
Portaria n.º 312/2017, de 23 de outubro
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Determina a extensão das alterações do contrato coletivo entre a Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares (ADIPA) e
outras e o Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo - SITESE (comércio por grosso).
Portaria n.º 313/2017, de 23 de outubro
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Determina a extensão das alterações do contrato coletivo entre a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica - APIFARMA e a
Federação de Sindicatos da Indústria, Energia e Transportes - COFESINT e outras.
Portaria n.º 315/2017, de 24 de outubro
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Determina a extensão do acordo de empresa entre a Easyjet Airline Company Limited - Sucursal em Portugal e o SPAC - Sindicato
dos Pilotos da Aviação Civil.
Portaria n.º 316/2017, de 24 de outubro
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Determina a extensão do contrato coletivo entre a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e a
FESAHT - Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (Alojamento).
Presidência do Conselho de Ministros
Secretaria-Geral

Portaria n.º 317/2017, de 24 de outubro
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Determina a extensão das alterações dos contratos coletivos entre a GROQUIFAR - Associação de Grossistas de Produtos Químicos e
Farmacêuticos e a FEPCES - Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, Escritório e Serviços e outra e entre a mesma
associação de empregadores e a Federação de Sindicatos da Indústria, Energia e Transportes - COFESINT e outra (comércio por
grosso de produtos químicos para a indústria ou agricultura).
Portaria n.º 318/2017, de 25 de outubro
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Determina a extensão do contrato coletivo entre a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e o
Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo - SITESE (Alojamento).
Portaria n.º 319/2017, de 25 de outubro
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Determina a extensão do contrato coletivo entre a Federação Nacional do Metal (FENAME) e o Sindicato dos Trabalhadores e
Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo (SITESE) e outros.
Portaria n.º 320/2017, de 25 de outubro
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Determina a extensão do contrato coletivo entre a Associação Nacional de Centros de Inspeção Automóvel (ANCIA) e a Federação
dos Sindicatos da Indústria e Serviços (FETESE).
Portaria n.º 328/2017, de 30 de outubro
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Determina a extensão que determina as alterações do contrato coletivo entre a Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos
de Oeiras e Amadora e outras e o Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo – SITESE.
Presidência do Conselho de Ministros
Secretaria-Geral

Portaria n.º 329/2017, de 30 de outubro
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Determina a extensão que determina as alterações do contrato coletivo entre a Associação Empresarial de Viana do Castelo - AEVC
e outras e o CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal.
Portaria n.º 332/2017, de 3 de novembro
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Determina a extensão do contrato coletivo entre a AECOPS - Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços e
outras e a Federação dos Sindicatos da Indústria e Serviços - FETESE e outros.
Portaria n.º 333/2017, de 3 de novembro
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Determina a extensão que determina as alterações do contrato coletivo entre a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica APIFARMA e o Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo – SITESE.

18. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES


COMUNICAÇÕES

Resolução do Conselho de Ministros n.º 162/2017, de 31 de outubro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Determina a celebração de contratos específicos pela Infraestruturas de Portugal, S. A., com os operadores de comunicações
eletrónicas com vista a potenciar a substituição do traçado aéreo por infraestruturas subterrâneas.
Presidência do Conselho de Ministros
Secretaria-Geral



TRANSPORTES

Resolução do Conselho de Ministros n.º 161/2017, de 31 de outubro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova um plano de atuação para Limpeza das Bermas e Faixas de Gestão de Combustível da Rodovia e da Ferrovia, que visa
contribuir eficazmente para o Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios.

19. TURISMO E LAZER
Despacho Normativo n.º 18/2017, de 24 de outubro
(Economia - Gabinete da Secretária de Estado do Turismo)
Cria a Linha de Apoio à Sustentabilidade, que tem por objeto o apoio a iniciativas e a projetos que promovam a sustentabilidade
social e ambiental no turismo, em linha com os objetivos traçados nestes domínios pela estratégia para o Turismo 2027.

Presidência do Conselho de Ministros
Secretaria-Geral

Muito obrigada pela sua sugestão

Presidência do Conselho de Ministros
Secretaria-Geral

