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CLASSIFICADOSRua Júlio Dinis, n.º 270, 
Bloco A, 3.º Piso 
4050-318 Porto

Tel. 22 615 10 00 
lojaporto@publico.pt 
De seg a sex das 09H às 18H

MAIS INFORMAÇÕES:   loja.publico.pt  |  210 111 010

CONHEÇA AS NOSSAS COLECÇÕES DE 
MÚSICA, LITERATURA, CINEMA E BANDA DESENHADA

Fundada em 1988 pelo Professor Doutor Carlos Garcia, 
a Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de 
Doentes de Alzheimer - Alzheimer Portugal é uma 
Instituição Particular de Solidariedade Social. É a única 
organização em Portugal, de âmbito nacional, constituída 
há mais de 30 anos especifi camente para promover a 
qualidade de vida das pessoas com demência e dos seus 
familiares e cuidadores. Tem cerca de dez mil associados 
em todo o país. 
Oferece Informação sobre a doença, Formação para 
cuidadores formais e informais, Apoio domiciliário, 
Apoio Social e Psicológico e Consultas Médicas da 
Especialidade.
Como membro da Alzheimer Europe, a Alzheimer 
Portugal participa ativamente no movimento mundial 
e europeu sobre as demências, procurando reunir e 
divulgar os conhecimentos mais recentes sobre a Doença 
de Alzheimer, promovendo o seu estudo, a investigação 
das suas causas, efeitos, profi laxia e tratamentos.

Contactos
Sede: Av. de Ceuta Norte, Lote 15, Piso 3, Quinta do Loureiro, 1300-125 Lisboa

- Tel.: 21 361 04 60/8 - E-mail: geral@alzheimerportugal.org
Centro de Dia Prof. Dr. Carlos Garcia: Av. de Ceuta Norte, Lote 1, Loja 1 e 2

- Quinta do Loureiro, 1350-410 Lisboa - Tel.: 21 360 93 00
Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário «Casa do Alecrim»: Rua Joaquim Miguel Serra Moura,

n.º 256 - Alapraia, 2765-029 Estoril
Tel. 214 525 145 - E-mail: casadoalecrim@alzheimerportugal.org

Delegação Norte: Centro de Dia “Memória de Mim” - Rua do Farol Nascente
n.º 47A R/C, 4455-301 Lavra

Tel. 229 260 912 | 226 066 863 - E-mail: geral.norte@alzheimerportugal.org
Delegação Centro: Urb. Casal Galego - Rua Raul Testa Fortunato n.º 17,

3100-523 Pombal Tel. 236 219 469 - E-mail: geral.centro@alzheimerportugal.org
Delegação da Madeira: Avenida do Colégio Militar, Complexo Habitacional da 

Nazaré, Cave do Bloco 21 - Sala E, 9000-135 FUNCHAL
Tel. 291 772 021 - E-mail: geral.madeira@alzheimerportugal.org

Núcleo do Ribatejo: R. Dom Gonçalo da Silveira n.º 31-A, 2080-114 Almeirim
Tel. 24 300 00 87 - E-mail: geral.ribatejo@alzheimerportugal.org

Núcleo do Algarve da Alzheimer Portugal: Urbanização do Pimentão, lote 
2, Cave, Gabinete 3, Três Bicos, 8500-776 Portimão - Telemóvel: 965 276 690 - 

E-mail: geral.algarve@alzheimerportugal.org

Dá-se conhecimento público de que se encontra 
aberto processo de recrutamento de pessoal 
em regime de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado para exercer funções na Unidade de 
Contabilidade e Tesouraria, integrada na Divisão 
Financeira dos Serviços de Apoio à Fundação (SAF) 
da Universidade Nova de Lisboa para:
• 1 vaga de técnico superior (m/f), referência                         

CT-28/2022-SAF-DF-UCT, ao qual podem 
candidatar-se os indivíduos que reúnam as 
condições fixadas no aviso disponível no endereço:  

http://www.unl.pt/nova/nao-docentes
O prazo-limite para submissão das candidaturas é 
de 10 dias úteis a contar da data da publicação do 
presente anúncio.

Beneficiação do Pavimento 
Porto (VCI) - EN12 - Águas Santas (A3)

Durante os meses de agosto de 2022 a fevereiro de 2023

A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) informa que irá efetuar obras de beneficiação
do pavimento, nos Sublanços Porto (VCI) - EN12 - Águas Santas (A3/A4),

da A3 – Auto-estrada Porto/Valença.

Os trabalhos ocorrerão durante seis meses. 

A Brisa agradece antecipadamente a compreensão e colaboração dos

automobilistas e espera contribuir para reduzir eventuais inconvenientes

decorrentes desta operação, estando certa de que os possíveis incómodos

serão largamente compensados pelo nível de qualidade, segurança

e conforto que resultam de uma auto-estrada

melhor adaptada às necessidades de quem a utiliza.

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Dá-se conhecimento público que se encontra aberto um 
processo de recrutamento e seleção de um Técnico Superior, 
em regime de contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo 
do Código de Trabalho, para os Serviços de Documentação e 
Cultura, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 
ao qual podem candidatar-se os indivíduos que reúnam as 
condições fixadas no aviso disponível nas Notícias do SIGARRA 
FCUP/Recrutamento, no seguinte endereço:

https://sigarra.up.pt/fcup/pt/cnt_cand_geral.concursos_list

Processo de recrutamento n.º 306

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 19 de agosto de 2022

Está em consulta pública, até 29 de setembro, a Avaliação Ambiental 
Estratégica (AAE) do Programa para a Ação Climática e Sustentabilidade 
(PACS), um Programa de âmbito nacional financiado pelo fundo de Coesão, 
que integra o conjunto de programas temáticos do PORTUGAL 2030.

O Programa para a Ação Climática e Sustentabilidade é um instrumento 
financeiro fundamental para Portugal enfrentar os desafios da transição 
energética e climática, e atingir a neutralidade carbónica em 2050. 
Enquadrado nos objetivos estratégicos e de política da União Europeia: 
Uma Europa mais «verde», que aplica o Acordo de Paris e investe na 
transição energética, nas energias renováveis e na luta contra as alterações 
climáticas e “Uma Europa mais conectada”, integrando os principais 
investimentos destinados ao desenvolvimento de uma Rede Transeuropeia 
de Transportes sustentável. 

Os documentos de suporte à participação pública  estão disponíveis no 
site do PO SEUR, em https://poseur.portugal2020.pt/, assim como nas 
plataformas oficiais ConsultaLEX: https://www.consultalex.gov.pt/ e  
Participa: https://participa.pt/.

Dê a sua opinião!

Nos termos do n.º 1, do artigo 27.º e do n.º 1, do artigo 
28.º, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, adaptado 
à Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 
25 de junho, torna-se público que, por deliberação da 
Câmara Municipal de Braga, de 7 de março de 2022, 
encontra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a 
contar da data da publicação deste aviso no Diário da 
República, concurso externo de ingresso para admissão 
de estagiários, com vista à ocupação de 20 postos de 
trabalho de agente municipal de 2.ª classe na carreira 
de polícia municipal, previstos no mapa de pessoal para 
o ano de 2022, elaborado nos termos do previsto no 
art.º 29.º da Lei 35/2014, de 20/06, aprovado em sessão 
da Assembleia Municipal realizada em 30 de dezembro 
de 2021. De acordo com a Deliberação da Câmara 
Municipal de Braga, de 07/03/2022, o prazo de validade 
do concurso será de um ano, conforme art.º 10.º do 
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11/07.
A publicitação do procedimento concursal na bolsa de 
emprego público, www.bep.gov.pt, com indicação dos 
requisitos formais de provimento, o perfil exigido, a 
composição do júri e os métodos de seleção, efetuar-
se-á no dia 23/08/2022 a partir do qual decorrerá o 
período de 10 dias úteis para apresentar candidatura.

Braga, 22 de agosto de 2022

O Presidente da Câmara
Ricardo Bruno Antunes Machado Rio

MUNICÍPIO DE BRAGA

AVISO

AVISO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 
DE SELEÇÃO INTERNACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO 
DE INVESTIGADOR(A) JUNIOR DOUTORADO(A) (1 vaga) 

Referência: 2022_062_IJ_MAGAL 

Encontra-se aberto um concurso para a contratação de 
um(a) Investigador(a) Doutorado(a) no âmbito do projeto 
MAGAL Constellation, com a referência 45916, financiado 
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (Programa UT 
Austin-Portugal), pela Instituição de I&D CIIMAR (Centro 
Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental), 
financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.  

Prazo de candidatura: 28 de julho a 26 de agosto  

As candidaturas devem ser enviadas por e-mail para: 
rh@ciimar.up.pt

Mais informação: https://www2.ciimar.up.pt/jobs.php
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