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FREGUESIA DE PORTEL

FREGUESIA DE SILVES

Aviso n.º 5353/2018

Edital n.º 414/2018

Programa de regularização extraordinária
dos vínculos precários
Contratos de Trabalho em Funções Públicas
por Tempo Indeterminado
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b)
do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que após homologação das listas unitárias de ordenação final dos
candidatos, no âmbito dos procedimentos concursais abertos nos termos
e para efeitos da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, publicitados na
página eletrónica da Freguesia e na Bolsa de Emprego Público, através
das ofertas OE201801/0384 e OE201801/0395, determinei a celebração
de contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com os seguintes trabalhadores:

Ordenação Heráldica: Brasão, Bandeira e Selo
Tito dos Santos Coelho, Presidente da Junta de Freguesia de Silves,
do município de Silves:
Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
Freguesia de Silves, do município de Silves, tendo em conta o Parecer
emitido em 8 de março de 2018, pela Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabelecido, nos termos
da alínea p), do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro,
sob proposta desta Junta de Freguesia, em sessão da Assembleia de
Freguesia de 9 de abril de 2018.

Ana Cristina Vital Chaurilha, na carreira e categoria de Assistente
Operacional (Auxiliar Serviços Gerais), 1.ª posição remuneratória da
respetiva categoria, nível 1 da tabela remuneratória única, com efeitos
a partir de 01 de março de 2018;
Rodrigo José Monteiro Ferreira Rita, na carreira e categoria de Assistente Operacional (Cantoneiro), 1.ª posição remuneratória da respetiva
categoria, nível 1 da tabela remuneratória única, com efeitos a partir de
01 de março de 2018.

Brasão: escudo de ouro, castelo de vermelho lavrado de negro, aberto
e iluminado de prata; em chefe, alfange de vermelho e espada de azul,
ambos com punhos de negro, passados em aspa; campanha diminuta
ondada de três burelas ondadas de azul e prata.
Coroa mural de prata com quatro torres aparentes. Listel de prata com
a legenda em letras negras maiúsculas: “FREGUESIA DE SILVES”.
Bandeira: esquartelada de branco e vermelho. Cordões e borlas de
vermelho e prata. Haste e lança de ouro.
Selo: nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 53/91, com a legenda “Freguesia de Silves”.

23 de março de 2018. — O Presidente da Freguesia, Jesuíno José de
Oliveira Rendeiro Moedas.
311267224

10 de abril de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de Silves,
Tito dos Santos Coelho.
311267013

PARTE I
SONAE FINANCIAL SERVICES, S. A.
Balanço n.º 1/2018
Sede: Lugar do Espido, Maia
Capital Social 5.500.000 euros
Matriculada na Conservatória Registo Comercial sob o número único
de matrícula e identificação fiscal 513 102 248
Relatório e Contas 31 de dezembro de 2017
Relatório de Gestão
1 — Introdução
O ano de 2017 foi uma vez mais marcado pelo crescimento acelerado
da base de clientes de Cartão Universo e da produção, avaliada em
número e valor das transações processadas. Com efeito, 2017 permitiu à Sonae Financial Services, S. A. (“Sonae Financial Services” ou
“SFS” — Instituição de Moeda Eletrónica, inscrita junto do Banco de
Portugal sob o n.º 7500), aumentar a sua base de negócio e produção em
mais de 192 mil novos clientes e em mais de 170 milhões de euros, totalizando, respetivamente, 605 mil e 580 milhões euros no final de dezembro.
O Cartão Universo é um cartão de pagamento a crédito ou a débito,
que faculta o acesso aos programas de fidelização das mais relevantes
insígnias do grupo Sonae, em especial o do Continente, da Worten e da
Sport Zone. A associação do Cartão Universo ao programa de Fidelização
do Continente permite que os clientes do Cartão Universo beneficiem
de 1 % de desconto em todas as compras (excluindo as efetuadas com
modalidades de pagamento fracionadas, sem juros) em qualquer estabelecimento comercial aderente à rede MasterCard, em Portugal ou no
estrangeiro, e ainda de descontos até 16 cêntimos por litro no âmbito
da parceria existente com a Galp.
Entre as várias funcionalidades inovadoras que o Cartão Universo
introduziu em Portugal, destaca-se a possibilidade de fracionamento
nos pontos de venda (POS), podendo os clientes escolher modalidades
de fim de mês ou fracionar em 3, 6 ou 12 vezes sempre que efetuar uma
compra ou um levantamento de fundos. Proporcionar aos clientes acesso

a modalidades de pagamento adequadas ao seu orçamento familiar é uma
das marcas distintivas da oferta da SFS e do Cartão Universo.
O Cartão Universo foi desenvolvido em conjunto com a MasterCard Payment Transaction Services S. A. (anteriormente designada
por Trevica), assente numa tecnológica state-of-the-art, cuja robustez
e escalabilidade possibilitou a introdução em Portugal de soluções
inovadoras e distintivas para benefício dos consumidores. Destacamos, de novo, o fracionamento de pagamentos em POS e o acesso a
modalidades especiais de pagamento nas lojas das marcas Continente,
Worten e SportZone.
Esta infraestrutura permite a disponibilização futura de serviços em
plataformas digitais que proporcionarão aos clientes total domínio da
sua relação com o Cartão Universo e a utilização desta plataforma de
pagamento por todos os membros da família.
A criação do Cartão Universo integra-se na política de inovação da
Sonae, que procura antecipar e satisfazer as necessidades dos clientes,
e enquadra-se na missão da Sonae de levar os benefícios do progresso
e da inovação a um número crescente de famílias.
O modelo de negócio da Sonae FS para o Cartão Universo, assente
na parceria com o Banco BNP PF, concedente e gestor das linhas de
crédito associadas às contas de pagamento a crédito abertas pelos clientes junto da SFS, tem-se revelado um sucesso, permitindo ao BNP PF
expandir a sua exposição ao crédito ao consumo em Portugal e à SFS
o estabelecimento de uma relação, em nome próprio, mas sem risco de
crédito, com os clientes Universo.
2 — Contexto Macroeconómico
Pela primeira vez desde a crise financeira internacional, o crescimento da economia mundial superou as expectativas um pouco por
todo o mundo. Depois de registar em 2016 a pior performance desde a
recessão, o crescimento global acelerou para +3,7 % em 2017, o ritmo
mais elevado desde 2011.
Globalmente, 2017 ficou marcado por uma recuperação sincronizada
nas economias avançadas e emergentes, em particular com a Zona Euro
e o Japão a juntarem-se ao ciclo positivo de crescimento económico.
O aumento do dinamismo refletiu a forte confiança empresarial e a
solidez do consumo privado, que resultaram num aumento das despesas

