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I — DECRETOS-LEIS
Ministério da Defesa Nacional
Decreto-Lei n.º 9/2012
de 18 de janeiro de 2012
No âmbito do Compromisso Eficiência, o XIX Governo Constitucional determinou as linhas gerais
do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), afirmando que o primeiro e mais
importante impulso do Plano deveria, desde logo, ser dado no processo de preparação das leis orgânicas
dos ministérios e dos respectivos serviços.
Trata-se de algo absolutamente estruturante, por um lado, para o início de uma nova fase da reforma
da Administração Pública, no sentido de a tornar eficiente e racional na utilização dos recursos públicos
e, por outro, para o cumprimento dos objectivos de redução da despesa pública a que o país está vinculado.
Com efeito, mais do que nunca, a concretização simultânea dos objectivos de racionalização das estruturas
do Estado e de melhor utilização dos seus recursos humanos é crucial no processo de modernização e de
optimização do funcionamento da Administração Pública.
Importava decididamente repensar e reorganizar a estrutura do Estado, no sentido de lhe dar uma
maior coerência e capacidade de resposta no desempenho das funções que deverá assegurar, eliminando
redundâncias e reduzindo substancialmente os seus custos de funcionamento.
Neste contexto, o Decreto-Lei n.º 122/2011, de 29 de Dezembro, que aprova a Lei Orgânica do
Ministério da Defesa Nacional, definiu o modelo organizativo e de eficiência das estruturas e dos serviços
que o integram, entre os quais a Polícia Judiciária Militar (PJM).
A Lei n.º 97-A/2009, de 3 de Setembro, definiu a missão e as atribuições da PJM, bem como os
princípios e competências que enquadram a sua acção, enquanto corpo superior de polícia criminal auxiliar
da administração da justiça.
Importa agora, no desenvolvimento daquela lei, determinar a estrutura orgânica da PJM e as
competências da respectiva unidade orgânica nuclear, bem como fixar o número de unidades orgânicas
flexíveis, traduzindo e concretizando aquelas orientações e medidas de racionalização de estruturas
orgânicas, bem como de dirigentes na senda da modernização de qualificação e redução de despesa para
aumento da eficiência da Administração Pública.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Disposição geral
Artigo 1.º
Objecto
O presente decreto-lei estabelece a estrutura orgânica da Polícia Judiciária Militar, abreviadamente
designada por PJM, bem como as atribuições e competências da respectiva unidade orgânica nuclear.
Organização e estrutura da PJM
Artigo 2.º
Direcção
A PJM é dirigida por um director-geral, cargo de direcção superior de 1.º grau.
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Artigo 3.º
Director-geral
1 — Compete ao director-geral dirigir, coordenar e orientar a acção dos órgãos e serviços da PJM,
nos termos das competências que lhe são conferidas por lei ou que nele são delegadas ou subdelegadas.
2 — O director-geral é substituído nas suas faltas e impedimentos pelo titular do cargo de direcção
intermédia de 1.º grau.
Artigo 4.º
Estrutura
1 — A organização interna dos serviços da PJM obedece ao modelo de estrutura hierarquizada e
compreende uma unidade orgânica nuclear de âmbito nacional — a Unidade de Investigação Criminal
(UIC).
2 — A área geográfica de intervenção da UIC é a estabelecida no artigo 110.º do Código de Justiça Militar.
3 — O apoio técnico à UIC e a administração da PJM são garantidos por uma unidade orgânica flexível.
Artigo 5.º
Director
1 — Compete ao director da UIC dirigir, coordenar e orientar a acção da mesma, nos termos das
competências que lhe são conferidas por lei ou que nele são delegadas ou subdelegadas.
2 — O director da UIC é um oficial superior com o posto de capitão-de-mar-e-guerra ou coronel.
3 — Nas faltas e impedimentos ou em caso de vacatura do lugar, o director da UIC é substituído
temporariamente pelo chefe da equipa de investigação de mais elevada graduação ou maior antiguidade,
ou por oficial da unidade de investigação nomeado pelo director.
Artigo 6.º
Competências
Compete à UIC:
a) Assegurar a prevenção, detecção, investigação e coadjuvação das autoridades judiciárias
relativamente aos crimes da competência da PJM, e demais funções que pelo Código de Processo Penal
sejam atribuídas aos órgãos de polícia criminal;
b) Assegurar o serviço permanente, nomeadamente de piquete e prevenção;
c) Fornecer a informação para a base de dados de investigação criminal da PJM;
d) Contribuir para a elaboração do plano de actividades, orçamento e relatórios anuais e demais
instrumentos de gestão.
Artigo 7.º
Equipas de investigação
1 — A UIC desenvolve as suas competências através das equipas de investigação.
2 — As equipas de investigação são constituídas por um oficial investigador, chefe de equipa, e por
outros investigadores, oficiais ou sargentos.
3 — São funções dos oficiais investigadores, chefes de equipa:
a) Chefiar pessoalmente as diligências de investigação criminal, planeando, distribuindo e
controlando as tarefas executadas pelos investigadores da equipa;
b) Controlar e garantir o cumprimento de prazos processuais e das operações, acções, diligências
e actos de investigação criminal, validando os respectivos relatórios;
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c) Realizar as funções de prevenção e investigação criminais que lhe sejam cometidas pelo
director da UIC;
d) Fornecer ao director da UIC todos os elementos de informação susceptíveis de o manter ao
corrente das actividades de prevenção e investigação criminais;
e) Integrar os serviços de piquete e unidades de prevenção.
4 — São funções dos investigadores:
a) Realizar, sob orientação do respectivo chefe, acções e diligências de prevenção e investigação
criminal e efectivar os correspondentes actos processuais;
b) Proceder a vigilâncias, detenções ou capturas;
c) Integrar os serviços de piquete e unidades de prevenção.
Artigo 8.º
Mapa de pessoal dirigente
Os lugares de direcção superior de 1.º grau e de direcção intermédia de 1.º grau constam de mapa
anexo ao presente decreto-lei, do qual faz parte integrante.
Artigo 9.º
Nomeação do pessoal
1 — Os efectivos militares necessários ao funcionamento da PJM são assegurados em termos a
definir por despacho do Ministro da Defesa Nacional e despacho dos membros do Governo responsáveis
pelas áreas da defesa nacional e da administração interna, respectivamente, para os militares das Forças
Armadas ou da Guarda Nacional Republicana.
2 — Podem ser nomeados para o desempenho dos cargos ou exercício de funções a que se refere
o número anterior militares dos quadros permanentes, nas situações de activo ou de reserva, na
efectividade de serviço, e militares em regime de contrato e de voluntariado.
3 — Os militares do activo nomeados nos termos do número anterior, prestam serviço em comissão
normal.
4 — As comissões dos militares nomeados nos termos dos números anteriores têm a duração de
três anos, podendo ser renovadas por igual ou inferior período, por razões de investimento na formação
e experiência profissional adquirida.
5 — O disposto no número anterior carece de autorização do director-geral, considerando o
interesse da PJM e do próprio, sem prejuízo de, a todo o tempo, as comissões poderem ser cessadas, por
despacho fundamentado do director-geral.
6 — Para acederem à condição de investigadores, aos oficiais e sargentos é requerida a aprovação
em curso de formação regulado por despacho do director-geral.
Artigo 10.º
Serviço permanente
A remuneração pelo serviço permanente é determinada por portaria dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas da defesa nacional e das finanças.
Artigo 11.º
Utilização de meios de transporte
A PJM pode fornecer ao respectivo pessoal, com carácter permanente ou temporário, meios de
transporte ou títulos para utilização dos transportes colectivos, terrestres e fluviais.
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Artigo 12.º
Receitas
1 — A PJM dispõe das receitas provenientes de dotações que lhe forem atribuídas no Orçamento
do Estado.
2 — A PJM dispõe ainda das seguintes receitas próprias:
a) As quantias cobradas pela prestação de serviços no âmbito das suas atribuições;
b) O produto da venda de publicações e de trabalhos por si editados;
c) Os subsídios, subvenções, comparticipações, doações e legados de entidades públicas e
privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais;
d) O rendimento dos bens que possua a qualquer título;
e) Quaisquer receitas que por lei, contrato ou outro título lhe sejam atribuídas.
3 — As quantias cobradas pela PJM são fixadas e periodicamente actualizadas por despacho dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas da defesa nacional e das finanças, tendo em atenção os
meios humanos e materiais mobilizados em cada caso, podendo ainda ser tidos em conta os custos
indirectos de funcionamento.

Artigo 13.º
Despesas
Constituem despesas da PJM as que resultem de encargos decorrentes da prossecução das
atribuições que lhe estão cometidas.
Artigo 14.º
Norma revogatória
É revogado o Decreto-Lei n.º 300/2009, de 19 de Outubro.

Artigo 15.º
Entrada em vigor
O presente decreto-lei entra em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 24 de Novembro de 2011. — Pedro Passos
Coelho — Vítor Louçã Rabaça Gaspar — José Pedro Correia de Aguiar-Branco — Miguel Bento
Martins Costa Macedo e Silva.
Promulgado em 5 de Janeiro de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 9 de Janeiro de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
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ANEXO
(a que se refere o artigo 8.º)
Mapa de pessoal dirigente
Designação dos cargos dirigentes

Qualificação dos cargos dirigentes

Grau

Director-geral ........................................... Direcção superior .....................................
Director de serviços ................................. Direcção intermédia ..................................

1.º
1.º

Número de lugares
1
1

II — DECRETOS REGULAMENTARES
Decreto Regulamentar n.º 3/2012
de 18 de janeiro de 2012
No âmbito do Compromisso Eficiência, o XIX Governo Constitucional determinou as linhas gerais
do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), afirmando que o primeiro e mais
importante impulso do Plano deveria, desde logo, ser dado no processo de preparação das leis orgânicas
dos ministérios e dos respectivos serviços.
Trata-se de algo absolutamente estruturante, por um lado, para o início de uma nova fase da reforma
da Administração Pública, no sentido de a tornar eficiente e racional na utilização dos recursos públicos
e, por outro, para o cumprimento dos objectivos de redução da despesa pública a que o país está vinculado.
Com efeito, mais do que nunca, a concretização simultânea dos objectivos de racionalização das estruturas
do Estado e de melhor utilização dos seus recursos humanos é crucial no processo de modernização e de
optimização do funcionamento da Administração Pública.
Importava decididamente repensar e reorganizar a estrutura do Estado, no sentido de lhe dar uma
maior coerência e capacidade de resposta no desempenho das funções que deverá assegurar, eliminando
redundâncias e reduzindo substancialmente os seus custos de funcionamento.
Neste contexto, o presente decreto regulamentar, que aprova a nova estrutura orgânica da
Inspecção-Geral da Defesa Nacional (IGDN), adopta, no que se refere ao tipo de organização interna, o
modelo estrutural misto, tendo sido acolhida a estrutura matricial na vertente operacional.
Importa sublinhar a linha de orientação prosseguida na missão e nas atribuições da IGDN em
diversas áreas, num quadro sistémico, em particular no que concerne ao acompanhamento e avaliação
permanentes da execução das políticas na área da Defesa.
Assim:
Ao abrigo do n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, e nos termos da alínea c)
do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Natureza
A Inspecção-Geral da Defesa Nacional, abreviadamente designada por IGDN, é um serviço central
da administração directa do Estado dotado de autonomia administrativa.
Artigo 2.º
Missão e atribuições
1 — A IGDN tem por missão assegurar, numa perspectiva sistémica, o acompanhamento e
avaliação permanentes da execução das políticas na área da defesa, contribuindo para a melhoria de
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funcionamento das estruturas da defesa nacional, apreciar a legalidade e regularidade dos actos
praticados pelas Forças Armadas, serviços e organismos do Ministério da Defesa Nacional
(MDN), sujeitos à superintendência ou tutela do Ministro da Defesa Nacional, bem como avaliar
a sua gestão e os seus resultados, através do controlo de auditoria técnica, de desempenho e
financeira.
2 — A IGDN prossegue as seguintes atribuições:
a) Controlar a aplicação dos recursos humanos, materiais, financeiros e patrimoniais pelas
Forças Armadas, serviços e organismos do MDN e avaliar os resultados obtidos em função dos meios
envolvidos, tendo em vista contribuir para a sua eficiência, eficácia, economia, métodos e procedimentos
de gestão;
b) Apreciar a conformidade legal e regulamentar dos actos das Forças Armadas, serviços e
organismos do MDN ou sujeitos à tutela e superintendência do respectivo ministro, bem como o
cumprimento dos programas, contratos, directivas e instruções ministeriais;
c) Avaliar a gestão das Forças Armadas, serviços e organismos do MDN, através de auditorias
técnica, de desempenho e financeira, recomendando alterações e melhorias e acompanhando a sua
introdução;
d) Auditar os sistemas e procedimentos de controlo interno das Forças Armadas, dos serviços
e organismos do MDN ou sujeitos à tutela e superintendência do respectivo ministro, no quadro das
responsabilidades cometidas ao Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado pela
Lei de Enquadramento Orçamental;
e) Assegurar a realização de inspecções, auditorias, sindicâncias, inquéritos, averiguações,
peritagens e outras acções de carácter inspectivo que lhe sejam ordenadas ou autorizadas, bem como o
acompanhamento das recomendações emitidas;
f) Coordenar, em articulação com o Estado-Maior-General das Forças Armadas e com os ramos
das Forças Armadas, a cooperação e a partilha de Informação com os órgãos ou serviços de controlo e
avaliação dos respectivos comandos, de forma a garantir a racionalidade, complementaridade e sinergia
das intervenções;
g) Assegurar a obtenção e o fornecimento de indicadores de desempenho relevantes para as
restantes funções de suporte à governação;
h) Monitorizar o cumprimento das orientações estratégicas para o sector empresarial do Estado
no domínio da defesa nacional, sem prejuízo das competências cometidas a outra entidade.
Artigo 3.º
Órgãos
A IGDN é dirigida por um inspector-geral, cargo de direcção superior de 1.º grau.
Artigo 4.º
Inspector-geral
1 — Sem prejuízo das competências que lhe forem conferidas por lei ou que nele sejam delegadas
ou subdelegadas, compete ao inspector-geral:
a) Ordenar a realização das acções superiormente aprovadas, bem como dos controlos cruzados
sempre que os mesmos se justifiquem para o seu cabal desempenho;
b) Representar a IGDN nas organizações nacionais e internacionais que integram serviços similares.
2 — O inspector-geral é substituído nas suas faltas e impedimentos pelo titular do cargo de direcção
intermédia de 1.º grau.
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Artigo 5.º
Apoio à acção inspectiva
1 — As equipas de inspecção podem ser apoiadas tecnicamente, em áreas específicas, por pessoal
pertencente às Forças Armadas ou a outros organismos e serviços do Estado.
2 — Quando se trate de pessoal pertencente às Forças Armadas, o pedido para o respectivo apoio
técnico deve ser formulado, em regra, com uma antecedência de 30 dias em relação a cada acto inspectivo,
dirigido aos respectivos chefes de estado-maior dos ramos, ficando aquele pessoal a prestar serviço na
IGDN, sem a integrar e de acordo com o disposto em legislação estatutária militar, durante o tempo
necessário à realização da acção inspectiva.
Artigo 6.º
Tipo de organização interna
A organização interna da IGDN obedece ao seguinte modelo estrutural misto:
a) Na área de actividade relativa à acção inspectiva, o modelo de estrutura matricial;
b) Na área de suporte, o modelo de estrutura hierarquizada.
Artigo 7.º
Receitas
1 — A IGDN dispõe das receitas provenientes de dotações que lhe forem atribuídas no Orçamento
do Estado.
2 — A IGDN dispõe ainda das seguintes receitas próprias:
a) As quantias cobradas pela prestação de serviços no âmbito das suas atribuições;
b) O produto da venda de publicações e de trabalhos por si editados;
c) Os subsídios, subvenções, comparticipações, doações e legados de entidades públicas e
privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais;
d) O rendimento dos bens que possua a qualquer título;
e) Quaisquer receitas que por lei, contrato ou outro título lhe sejam atribuídas.
3 — As quantias cobradas pela IGDN são fixadas e periodicamente actualizadas por despacho dos
membros do governo responsáveis pelas áreas da defesa nacional e das finanças, tendo em atenção os
meios humanos e materiais mobilizados em cada caso, podendo ainda ser tidos em conta os custos
indirectos de funcionamento.
Artigo 8.º
Despesas
Constituem despesas da IGDN as que resultem de encargos decorrentes da prossecução das
atribuições que lhe estão cometidas.
Artigo 9.º
Mapa de cargos de direcção
Os lugares de direcção superior de 1.º grau e de direcção intermédia de 1.º grau constam do mapa
anexo ao presente decreto regulamentar, do qual faz parte integrante.
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Artigo 10.º
Estatuto remuneratório dos chefes de equipas multidisciplinares
Aos chefes das equipas multidisciplinares é atribuído um estatuto remuneratório equiparado a
director de serviços ou a chefe de divisão, em função da natureza e complexidade das funções, não
podendo o estatuto equiparado a director de serviços ser atribuído a mais de uma chefia de equipa.
Artigo 11.º
Norma revogatória
Nos termos do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 122/2011, de 29 de Dezembro, considera-se
revogado, na data da entrada em vigor do presente decreto regulamentar, o Decreto-Lei n.º 214/2009,
de 4 de Setembro.
Artigo 12.º
Entrada em vigor
O presente decreto regulamentar entra em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 24 de Novembro de 2011. — Pedro Passos
Coelho — Vítor Louçã Rabaça Gaspar — José Pedro Correia de Aguiar-Branco.
Promulgado em 5 de Janeiro de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 9 de Janeiro de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

ANEXO
(a que se refere o artigo 9.º)
Mapa de pessoal dirigente
Designação dos cargos dirigentes

Qualificação dos cargos dirigentes

Grau

Número de lugares

Inspector-geral ........................................ Direcção superior ....................................

1.º

1

Director de serviços ................................ Direcção intermédia .................................

1.º

1

Decreto Regulamentar n.º 4/2012
de 18 de janeiro de 2012
No âmbito do Compromisso Eficiência, o XIX Governo Constitucional determinou as linhas gerais
do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), afirmando que o primeiro e mais
importante impulso do Plano deveria ser, desde logo, dado no processo de preparação das leis orgânicas
dos ministérios e dos respectivos serviços.
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Trata-se de algo absolutamente estruturante, por um lado, para o início de uma nova fase da reforma
da Administração Pública, no sentido de a tornar eficiente e racional na utilização dos recursos públicos
e, por outro, para o cumprimento dos objectivos de redução da despesa pública a que o país está vinculado.
Com efeito, mais do que nunca, a concretização simultânea dos objectivos de racionalização das estruturas
do Estado e de melhor utilização dos seus recursos humanos é crucial no processo de modernização e de
optimização do funcionamento da Administração Pública.
Importava decididamente repensar e reorganizar a estrutura do Estado, no sentido de lhe dar uma
maior coerência e capacidade de resposta no desempenho das funções que deverá assegurar, eliminando
redundâncias e reduzindo substancialmente os seus custos de funcionamento.
No quadro dos objectivos do PREMAC, no tocante à modernização administrativa e à melhoria da
qualidade dos serviços públicos com ganhos de eficiência, importa concretizar o esforço de racionalização
estrutural consagrado no Decreto-Lei n.º 122/2011, de 29 de Dezembro, que aprovou a Lei Orgânica do
Ministério da Defesa Nacional, através da definição do novo modelo organizacional dos serviços que
integram a respectiva estrutura.
Neste contexto, o presente decreto regulamentar aprova a nova estrutura orgânica da
Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional (DGPDN).
Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, e nos termos da
alínea c) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Natureza
A Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional, abreviadamente designada por DGPDN, é um
serviço central da administração directa do Estado dotado de autonomia administrativa.
Artigo 2.º
Missão e atribuições
1 — A DGPDN tem por missão garantir a assessoria técnica na formulação das grandes linhas de
acção da política de defesa, no planeamento estratégico de defesa e nas relações externas de defesa, bem
como a responsabilidade pelo planeamento, estudo e elaboração de propostas de orientações de nível
político-estratégico, acompanhamento e ponderação da respectiva execução, competindo-lhe ainda
promover e coordenar a política de cooperação técnico-militar.
2 — A DGPDN prossegue as seguintes atribuições:
a) Acompanhar e analisar a evolução da conjuntura internacional e as suas implicações
estratégicas na área da segurança e defesa, coordenando e avaliando a implementação do planeamento
estratégico;
b) Estudar e elaborar pareceres, propostas e recomendações conducentes à enunciação dos
objectivos nacionais no âmbito da segurança e defesa, assegurando a articulação e a coerência das
prioridades estratégicas superiormente definidas, incluindo as relativas ao empenhamento nacional em
missões internacionais;
c) Planear, desenvolver e coordenar as relações externas de defesa, nomeadamente no quadro
da Organização das Nações Unidas, União Europeia, Organização do Tratado do Atlântico Norte,
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e Organização para a Segurança e Cooperação na Europa
e em outras instâncias de natureza multilateral a que Portugal pertença, procedendo à sua avaliação, em
articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, observando o princípio da unidade da acção
externa do Estado, e apoiando neste âmbito a participação do Ministério da Defesa Nacional (MDN);
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d) Apoiar a formulação de políticas de cooperação bilateral com outros Estados, na área da
defesa, preparando e negociando a celebração de acordos ou outros instrumentos de direito internacional,
sem prejuízo das competências próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros;
e) Assegurar, sem prejuízo das competências próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros,
o relacionamento bilateral e multilateral na área da defesa, nomeadamente no âmbito da cooperação
técnico-militar, preparando e negociando os respectivos programas-quadro e coordenando e avaliando a
sua execução.
Artigo 3.º
Órgãos
A DGPDN é dirigida por um director-geral, cargo de direcção superior de 1.º grau.
Artigo 4.º
Director-geral
1 — Compete ao director-geral dirigir e orientar a acção dos órgãos e serviços da DGPDN, nos
termos das competências que lhe sejam conferidas por lei ou que nele sejam delegadas ou subdelegadas.
2 — O director-geral identifica o titular do cargo de direcção intermédia de 1.º grau que o substitui
nas suas faltas e impedimentos.
Artigo 5.º
Tipo de organização interna
A organização interna da DGPDN obedece ao modelo de estrutura hierarquizada.
Artigo 6.º
Receitas
1 — A DGPDN dispõe das receitas provenientes de dotações que lhe forem atribuídas no
Orçamento do Estado.
2 — A DGPDN dispõe ainda das seguintes receitas próprias:
a) As quantias cobradas pela prestação de serviços no âmbito das suas atribuições;
b) O produto da venda de publicações e de trabalhos por si editados;
c) Os subsídios, subvenções, comparticipações, doações e legados de entidades públicas e
privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais;
d) O rendimento dos bens que possua a qualquer título.
e) Quaisquer receitas que por lei, contrato ou outro título lhe sejam atribuídas.
3 — As quantias cobradas pela DGPDN são fixadas e periodicamente actualizadas por despacho
dos membros do governo responsáveis pelas áreas da defesa nacional e das finanças, tendo em atenção
os meios humanos e materiais mobilizados em cada caso, podendo ainda ser tidos em conta os custos
indirectos de funcionamento.
Artigo 7.º
Despesas
Constituem despesas da DGPDN as que resultem de encargos decorrentes da prossecução das
atribuições que lhe estão cometidas.
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Artigo 8.º
Mapa de cargos de direcção
Os lugares de direcção superior de 1.º grau e de direcção intermédia de 1.º grau constam do mapa
anexo ao presente decreto regulamentar, do qual faz parte integrante.
Artigo 9.º
Norma revogatória
É revogado o Decreto Regulamentar n.º 20/2009, de 4 de Setembro.
Artigo 10.º
Entrada em vigor
O presente decreto regulamentar entra em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 24 de Novembro de 2011. — Pedro Passos
Coelho — Vítor Louçã Rabaça Gaspar — Paulo de Sacadura Cabral Portas — José Pedro Correia
de Aguiar-Branco.
Promulgado em 5 de Janeiro de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 9 de Janeiro de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

ANEXO
(a que se refere o artigo 8.º)
Mapa de pessoal dirigente
Designação dos cargos dirigentes

Qualificação dos cargos dirigentes

Grau

Número de lugares

Director-geral .......................................... Direcção superior ....................................

1.º

1

Director de serviços ................................ Direcção intermédia .................................

1.º

3

Decreto Regulamentar n.º 5/2012
de 18 de janeiro de 2012
No âmbito do Compromisso Eficiência, o XIX Governo Constitucional determinou as linhas gerais
do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), afirmando que o primeiro e mais
importante impulso do Plano deveria, desde logo, ser dado no processo de preparação das leis orgânicas
dos ministérios e dos respectivos serviços.
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Trata-se de algo absolutamente estruturante, por um lado, para o início de uma nova fase da reforma
da Administração Pública, no sentido de a tornar eficiente e racional na utilização dos recursos públicos
e, por outro, para o cumprimento dos objectivos de redução da despesa pública a que o país está vinculado.
Com efeito, mais do que nunca, a concretização simultânea dos objectivos de racionalização das estruturas
do Estado e de melhor utilização dos seus recursos humanos é crucial no processo de modernização e de
optimização do funcionamento da Administração Pública.
Importava decididamente repensar e reorganizar a estrutura do Estado, no sentido de lhe dar uma
maior coerência e capacidade de resposta no desempenho das funções que deverá assegurar, eliminando
redundâncias e reduzindo substancialmente os seus custos de funcionamento.
No quadro das orientações definidas pelo PREMAC, importa concretizar o esforço de racionalização
estrutural consagrado no Decreto-Lei n.º 122/2011, de 29 de Dezembro, que aprova a Lei Orgânica do
Ministério da Defesa Nacional (MDN), avançando na definição dos modelos organizacionais dos serviços
que integram a respectiva estrutura. Na sequência da aprovação desta Lei Orgânica, o presente decreto
regulamentar estabelece a estrutura orgânica da Direcção-Geral de Armamento e de Infra-Estruturas de
Defesa (DGAIED).
De acordo com o novo quadro consagrado na mencionada Lei Orgânica do MDN, é estabelecida
a organização e competências da DGAIED, discriminando os objectivos que à mesma compete
prosseguir.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, e nos termos da
alínea c) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Natureza
A Direcção-Geral de Armamento e de Infra-Estruturas de Defesa (DGAIED), é um serviço central
da administração directa do Estado dotado de autonomia administrativa.
Artigo 2.º
Missão e atribuições
1 — A DGAIED tem por missão conceber, propor, coordenar, executar e apoiar as actividades
relativas ao armamento e equipamentos de defesa, e ao património e de Infra-estruturas necessários ao
cumprimento das missões da defesa nacional.
2 — A DGAIED prossegue as seguintes atribuições:
a) Contribuir para a definição, planeamento, coordenação e acompanhamento da execução das
políticas de defesa, nos domínios do armamento e equipamento das Forças Armadas, das Infra-estruturas
militares e civis necessárias à defesa nacional, da investigação e desenvolvimento na área das ciências
e tecnologias de defesa, da base tecnológica e industrial de defesa, do ambiente, qualidade e normalização,
e dos sistemas de informação geográfica e serviços de cartografia;
b) Participar no processo de edificação de capacidades militares, coordenando a formulação dos
planos de armamento e de Infra -estruturas enquanto instrumentos de planeamento, com vista à elaboração
de propostas de lei de programação;
c) Coordenar a elaboração das propostas de Lei de Programação Militar e de Lei de
Programação das Infra-Estruturas Militares, sob ante-projectos elaborados no âmbito das Forças
Armadas e de acordo com as directivas ministeriais, bem como assegurar a respectiva execução e
controlo;
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d) Promover, coordenar e executar as actividades relativas à gestão do ciclo de vida logístico
do armamento, bens e equipamentos, no que se refere aos processos de aquisição, manutenção e alienação
sob sua responsabilidade, à garantia da qualidade, catalogação e normalização de material, e à
desmilitarização e alienação, em cooperação com o Estado-Maior-General das Forças Armadas
(EMGFA), os ramos das Forças Armadas e o Ministério da Administração Interna;
e) Propor a concessão de autorizações para o acesso e o exercício das actividades de indústria
e ou comércio de bens e tecnologias militares, proceder à supervisão da actividade das empresas do sector
da defesa e proceder ao controlo das importações e exportações de produtos relacionados com a defesa,
supervisionando o cumprimento dos normativos legais;
f) Contribuir para a definição e execução das políticas de ordenamento do território e urbanismo,
garantindo a salvaguarda dos interesses da defesa nacional em sede de produção, alteração, revisão e
execução dos instrumentos de gestão do território;
g) Estudar, propor e coordenar os actos e procedimentos relativos à constituição, modificação
e extinção de servidões militares e de outras restrições de utilidade pública e emitir pareceres e
autorizações sobre licenciamentos, nos termos da legislação aplicável;
h) Participar na preparação e execução de medidas que envolvam a requisição, aos particulares,
de coisas ou serviços;
i) Propor e coordenar os procedimentos e as acções relativos à aquisição, gestão,
administração, disposição e rentabilização das de Infra-estruturas programadas e património afecto
à defesa nacional;
j) Propor, implementar, coordenar e dinamizar as actividades de carácter ambiental e de gestão
de energia e dos recursos naturais, no âmbito da defesa nacional;
l) Exercer as competências de autoridade nacional para a garantia da qualidade no âmbito da
defesa nacional;
m) Acompanhar e participar no planeamento de forças, designadamente no quadro da Organização
do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e da União Europeia (UE);
n) Assegurar o cumprimento dos compromissos nacionais no âmbito da OTAN relativamente
às de Infra-estruturas e sistemas de comando e controlo militares;
o) Assegurar, no âmbito das suas atribuições, a representação em organizações e entidades
nacionais e internacionais, propondo, coordenando e desenvolvendo actividades de cooperação
internacional na execução das políticas de defesa no domínio do armamento e equipamentos das Forças
Armadas, das de Infra-estruturas militares e civis necessárias à defesa nacional, da investigação e
desenvolvimento na área das ciências e tecnologias de defesa, da base tecnológica e industrial de defesa,
do ambiente, qualidade e normalização, e dos sistemas de informação geográfica e serviços de
cartografia.
Artigo 3.º
Órgãos
A DGAIED é dirigida por um director-geral, coadjuvado por um subdirector-geral, cargos de
direcção superior de 1.º e 2.º graus, respectivamente.
Artigo 4.º
Director-geral
1 — Sem prejuízo das competências que lhe sejam conferidas por lei ou nele delegadas ou
subdelegadas, compete ao director-geral exercer as funções de Director Nacional de Armamento.
2 — O subdirector-geral exerce as competências que lhe sejam delegadas ou subdelegadas pelo
director-geral, competindo-lhe substituí-lo nas suas faltas e impedimentos.
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Artigo 5.º
Tipo de organização interna
A organização interna da DGAIED obedece ao seguinte modelo estrutural misto:
a) Nas áreas de actividades relativas à gestão dos projectos decorrentes da programação militar
e de Infra-estruturas, património e ambiente, o modelo de estrutura matricial;
b) Nas restantes áreas, o modelo de estrutura hierarquizada.
Artigo 6.º
Receitas
1 — A DGAIED dispõe das receitas provenientes de dotações que lhe forem atribuídas no
Orçamento do Estado.
2 — A DGAIED dispõe ainda das seguintes receitas próprias:
a) As verbas provenientes da venda de cadernos de encargos relativos a projectos;
b) As verbas provenientes das contribuições de fundos comuns resultantes do acordo entre
Portugal e a OTAN destinadas às de Infra-estruturas;
c) As verbas provenientes da contribuição de Portugal destinadas a suprirem as despesas de
interesse nacional que excedam os requisitos militares mínimos definidos pela OTAN;
d) As verbas provenientes de acordos de utilização, concessão de exploração, aluguer de
capacidades sobrantes ou outros referentes à disponibilização das de Infra-estruturas sedeadas em
Portugal, devidamente autorizados e pertencentes ao inventário OTAN;
e) As verbas provenientes do produto das receitas geradas pela rentabilização do património
imobiliário afecto à defesa nacional;
f) Quaisquer outras receitas que por lei, contrato ou outro título lhe sejam atribuídas.
3 — As quantias cobradas pela DGAIED são fixadas e periodicamente actualizadas por despacho
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da defesa nacional e das finanças, tendo em atenção
os meios humanos e materiais mobilizados em cada caso, podendo ainda ser tidos em conta os custos
indirectos de funcionamento.
Artigo 7.º
Despesas
Constituem despesas da DGAIED as que resultem de encargos decorrentes da prossecução das
atribuições que lhe estão cometidas.
Artigo 8.º
Mapa de cargos de direcção
Os lugares de direcção superior de 1.º e 2.º graus e de direcção intermédia de 1.º grau constam do
mapa anexo ao presente decreto regulamentar, do qual faz parte integrante.
Artigo 9.º
Estatuto remuneratório do chefe de equipa multidisciplinar
Ao chefe da equipa multidisciplinar é atribuído um estatuto remuneratório equiparado a chefe de
divisão.
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Artigo 10.º
Norma revogatória
É revogado o Decreto Regulamentar n.º 23/2009, de 4 de Setembro.
Artigo 11.º
Entrada em vigor
O presente decreto regulamentar entra em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 24 de Novembro de 2011. — Pedro Passos
Coelho — Vítor Louçã Rabaça Gaspar — José Pedro Correia de Aguiar-Branco — Miguel Bento
Martins Costa Macedo e Silva — Maria de Assunção Oliveira Cristas Machado da Graça.
Promulgado em 5 de Janeiro de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 9 de Janeiro de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

ANEXO
(a que se refere o artigo 8.º)
Mapa de pessoal dirigente
Designação dos cargos dirigentes

Qualificação dos cargos dirigentes

Grau

Número de lugares

Director-geral .......................................... Direcção superior ....................................

1.º

1

Subdirector-geral ..................................... Direcção superior ....................................

2.º

1

Director de serviços ................................ Direcção intermédia .................................

1.º

4

Decreto Regulamentar n.º 6/2012
de 18 de janeiro de 2012
No âmbito do Compromisso Eficiência, o XIX Governo Constitucional determinou as linhas gerais
do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), afirmando que o primeiro e mais
importante impulso do Plano deveria ser, desde logo, dado no processo de preparação das leis orgânicas
dos ministérios e dos respectivos serviços.
Trata-se de algo absolutamente estruturante, por um lado, para o início de uma nova fase da reforma
da Administração Pública, no sentido de a tornar eficiente e racional na utilização dos recursos públicos
e, por outro, para o cumprimento dos objectivos de redução da despesa pública a que o país está vinculado.
Com efeito, mais do que nunca, a concretização simultânea dos objectivos de racionalização das estruturas
do Estado e de melhor utilização dos seus recursos humanos é crucial no processo de modernização e de
optimização do funcionamento da Administração Pública.
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Importava decididamente repensar e reorganizar a estrutura do Estado, no sentido de lhe dar uma
maior coerência e capacidade de resposta no desempenho das funções que deverá assegurar, eliminando
redundâncias e reduzindo substancialmente os seus custos de funcionamento.
No seguimento deste desígnio, também a Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar,
abreviadamente designada por DGPRM, como serviço central da administração directa do Estado,
dotado de autonomia administrativa, procedeu a uma revisão da sua estrutura orgânica, procurando
uma racionalização dos seus recursos sem admitir cedências à qualidade do serviço público que
presta.
À DGPRM, apoiando a tutela na adaptação das Forças Armadas a esta lógica de racionalização
de estruturas e optimização de recursos, está cometida a missão de conceber, harmonizar e apoiar
tecnicamente as políticas de recursos humanos para a defesa nacional.
Neste sentido, incumbe à DGPRM o contínuo desenvolvimento de um modelo de intervenção
consubstanciado na interdependência de conceitos como a transversalidade das obrigações
militares, a obtenção e qualificação dos recursos humanos, a permanência nas fileiras e a
empregabilidade.
A DGPRM deverá, ainda, assegurar uma organização que lhe permita constituir-se como um órgão
de apoio à decisão política e ao mesmo tempo capaz de assegurar uma intervenção especializada nas
diversas dimensões que integram a sua missão, especificidade esta que decorre da natureza das carreiras
militares, militarizadas e civis e, por outro lado, de toda a dinâmica associada aos processos de ensino,
qualificação, desenvolvimento profissional e de emprego.
Também as responsabilidades na definição das políticas de saúde militar e de ensino superior militar
investem a DGPRM de uma responsabilidade acrescida na prossecução da sua missão.
A criação desta nova orgânica visa dotar o Ministério da Defesa Nacional (MDN) dos meios que
permitam propor, harmonizar e apoiar tecnicamente a execução das linhas de política de apoio aos
deficientes das Forças Armadas e aos antigos combatentes, assegurando a disponibilização de serviços
transversais integrados, via Balcão Único.
Determinantes na actuação da DGPRM serão também as matérias relacionadas com o Dia
da Defesa Nacional, a sua constituição como órgão central de recrutamento e coordenador da
política de reinserção socioprofissional, dimensões decisivas para que o MDN possa desenvolver
políticas e estratégias previsionais ajustadas aos desafios futuros em matéria de recursos
humanos.
A missão da DGPRM implicará uma adequada articulação com os três ramos das Forças Armadas
e demais serviços centrais do MDN para a definição de medidas, para a sua implementação e respectiva
monitorização, devendo assegurar processos de recolha e tratamento de informação capazes de gerar
indicadores de gestão que permitam uma adequada avaliação.
É neste contexto que se procede ao redesenho da estrutura orgânica da DGPRM, dotando-a de
uma adequada flexibilidade estrutural que lhe permite ajustar-se às exigências e prioridades que lhe
forem definidas, cumprindo assim as razões que impõem a sua existência e motivaram a sua
reestruturação.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, e nos termos da
alínea c) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Natureza
A Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, abreviadamente designada por DGPRM, é
um serviço central da administração directa do Estado dotado de autonomia administrativa.
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Artigo 2.º
Missão e atribuições
1 — A DGPRM tem por missão conceber, harmonizar e apoiar tecnicamente a definição e execução
das políticas de recursos humanos necessários à defesa nacional e o apoio aos antigos combatentes.
2 — A DGPRM prossegue as seguintes atribuições:
a) Estudar, propor e assegurar a concretização das medidas de política de recursos humanos,
militares, militarizados e civis, respectivos regimes jurídicos e demais legislação aplicável, assim como
propostas relativas à convocação dos recursos necessários à prossecução dos objectivos permanentes da
política de defesa nacional e mobilização nos termos da Lei do Serviço Militar;
b) Analisar e propor as medidas relativas aos vínculos, carreiras e remunerações do pessoal
militar, militarizado e civil das Forças Armadas;
c) Conceber, planear e executar o processo de recenseamento militar;
d) Desenvolver, planear e coordenar a política de recrutamento militar e assegurar, em
articulação com os ramos das Forças Armadas, a execução dos vários processos que lhe estão associados;
e) Desenvolver, coordenar, monitorizar e implementar, em articulação com os ramos das Forças
Armadas e demais entidades, a política de apoio à reinserção profissional, assim como os respectivos
instrumentos de suporte;
f) Propor, avaliar e executar a política de apoio aos antigos combatentes;
g) Propor e avaliar a política social e de reabilitação dos deficientes das Forças Armadas e
acompanhar a respectiva execução;
h) Analisar e propor a política da defesa nacional nos domínios do ensino, formação e
desenvolvimento profissional;
i) Participar na definição da política de ensino superior militar, em articulação com o Conselho
de Ensino Superior Militar;
j) Participar na definição da política de saúde militar e apoio sanitário, em articulação com o
Conselho de Saúde Militar;
l) Planear, dirigir, executar e monitorizar com a colaboração dos ramos das Forças Armadas, as
actividades relativas ao Dia da Defesa Nacional;
3 — A DGPRM assegura o apoio técnico, administrativo e logístico ao Conselho do Ensino Superior
Militar e ao Conselho da Saúde Militar.
Artigo 3.º
Órgãos
1 — A DGPRM é dirigida por um director-geral, cargo de direcção superior de 1.º grau.
2 — Junto da DGPRM e na sua dependência funcional, funcionam ainda:
a) A Chefia do Serviço de Assistência Religiosa das Forças Armadas;
b) A Comissão de Educação Física e Desporto Militar.
Artigo 4.º
Director-geral
1 — Compete ao director-geral dirigir e orientar a acção dos órgãos e serviços da DGPRM,
nos termos das competências que lhe sejam conferidas por lei ou que nele sejam delegadas ou
subdelegadas.
2 — O director-geral identifica o titular do cargo de direcção intermédia de 1.º grau que o substitui
nas suas faltas e impedimentos.
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Artigo 5.º
Tipo de organização interna
A organização interna da DGPRM obedece ao seguinte modelo estrutural misto:
a) Nas áreas relativas à gestão dos projectos para a adopção de medidas no âmbito da gestão de
recursos e da organização e simplificação dos circuitos e métodos de trabalho, o modelo de estrutura matricial;
b) Nas restantes áreas, o modelo de estrutura hierarquizada.
Artigo 6.º
Receitas
1 — A DGPRM dispõe das receitas provenientes de dotações que lhe forem atribuídas no
Orçamento do Estado.
2 — A DGPRM dispõe ainda das seguintes receitas próprias:
a) As quantias cobradas pela prestação de serviços no âmbito das suas atribuições;
b) O produto da venda de publicações e de trabalhos por si editados;
c) Os subsídios, subvenções, comparticipações, doações e legados de entidades públicas e
privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais;
d) O rendimento dos bens que possua a qualquer título.
e) Quaisquer receitas que por lei, contrato ou outro título lhe sejam atribuídas.
3 — As quantias cobradas pela DGPRM são fixadas e periodicamente actualizadas por despacho
dos membros do governo responsáveis pelas áreas da defesa nacional e das finanças, tendo em atenção
os meios humanos e materiais mobilizados em cada caso, podendo ainda ser tidos em conta os custos
indirectos de funcionamento.
Artigo 7.º
Despesas
Constituem despesas da DGPRM as que resultem de encargos decorrentes da prossecução das
atribuições que lhe estão cometidas.
Artigo 8.º
Mapa de cargos de direcção
Os lugares de direcção superior de 1.º grau e de direcção intermédia de 1.º grau constam do mapa
anexo ao presente decreto regulamentar, do qual faz parte integrante.
Artigo 9.º
Estatuto remuneratório dos chefes de equipas multidisciplinares
Aos chefes das equipas multidisciplinares é atribuído um estatuto remuneratório equiparado a
director de serviços ou a chefe de divisão, em função da natureza e complexidade das funções, não
podendo o estatuto equiparado a director de serviços ser atribuído a mais de uma chefia de equipa.
Artigo 10.º
Norma revogatória
É revogado o Decreto Regulamentar n.º 21/2009, de 4 de Setembro.
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Artigo 11.º
Entrada em vigor
O presente decreto regulamentar entra em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 24 de Novembro de 2011. — Pedro Passos
Coelho — Vítor Louçã Rabaça Gaspar — José Pedro Correia de Aguiar-Branco.
Promulgado em 5 de Janeiro de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 9 de Janeiro de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

ANEXO
(a que se refere o artigo 8.º)
Mapa de pessoal dirigente
Designação dos cargos dirigentes

Qualificação dos cargos dirigentes

Grau

Número de lugares

Director-geral .......................................... Direcção superior ....................................

1.º

1

Director de serviços ................................ Direcção superior ....................................

1.º

3

Decreto Regulamentar n.º 7/2012
de 18 de janeiro de 2012
No âmbito do Compromisso Eficiência, o XIX Governo Constitucional determinou as linhas gerais
do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), afirmando que o primeiro e mais
importante impulso do Plano deveria ser, desde logo, dado no processo de preparação das leis orgânicas
dos ministérios e dos respectivos serviços.
Trata-se de algo absolutamente estruturante, por um lado, para o início de uma nova fase da reforma
da Administração Pública, no sentido de a tornar eficiente e racional na utilização dos recursos públicos
e, por outro, para o cumprimento dos objectivos de redução da despesa pública a que o país está vinculado.
Com efeito, mais do que nunca, a concretização simultânea dos objectivos de racionalização das estruturas
do Estado e de melhor utilização dos seus recursos humanos é crucial no processo de modernização e de
optimização do funcionamento da Administração Pública.
Importava decididamente repensar e reorganizar a estrutura do Estado, no sentido de lhe dar uma
maior coerência e capacidade de resposta no desempenho das funções que deverá assegurar, eliminando
redundâncias e reduzindo substancialmente os seus custos de funcionamento.
No quadro das orientações definidas no PREMAC e dos objectivos do Programa do Governo,
definiu-se como prioritário proceder a uma racionalização e redução das estruturas da Administração
Central do Estado, com aumento da eficiência da sua actuação e melhor utilização dos recursos
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humanos, tendo como referência mínima a redução de 15 % do número de cargos de dirigentes de nível
superior e intermédio. Com o novo quadro regulador da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa
Nacional regista-se uma redução global de 19 % dos cargos de dirigentes, em concreto, a supressão de
um lugar de direcção superior e de dois lugares de direcção intermédia.
A Secretaria-Geral é um serviço central da administração directa do Estado, dotado de autonomia
administrativa, com funções nos domínios do planeamento financeiro do Ministério da Defesa Nacional,
da gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais, do apoio técnico-jurídico e contencioso, dos
sistemas de informação e tecnologias de informação e comunicação e das áreas da organização, qualidade
e modernização administrativa, e da comunicação, relações públicas e documentação.
Com a presente regulamentação define-se a missão da Secretaria-Geral, as suas atribuições e o tipo
de organização interna, numa lógica que visa dotar os serviços com os meios necessários de forma a
permitir-lhes responder eficazmente aos seus actuais desafios, adequando a estrutura à missão.
O presente decreto regulamentar é, pois, enformado pelos princípios orientadores da organização
e funcionamento dos serviços da administração directa do Estado, o que, face à opção por uma estrutura
organizacional hierarquizada, permite garantir a adaptação dos serviços às mudanças, em razão da
natureza e exigências das actividades a desenvolver, por um lado, e da qualidade dos métodos de trabalho
e de organização, por outro, visando a racionalização dos meios, a eficiência da utilização dos recursos
públicos e a melhoria dos serviços prestados.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, e nos termos da
alínea c) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Natureza
A Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional (MDN), abreviadamente designada por SG,
é um serviço central da administração directa do Estado dotado de autonomia administrativa.
Artigo 2.º
Missão e atribuições
1 — A SG tem por missão assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros
do Governo integrados no MDN e aos demais órgãos e serviços nele integrados, no âmbito do
aprovisionamento centralizado e do apoio técnico-jurídico e contencioso, bem como, excepto no que às
Forças Armadas diz respeito, nos domínios da gestão de recursos internos, da documentação e da
comunicação e relações públicas, assegurando ainda o planeamento financeiro dos recursos essenciais ao
MDN.
2 — A SG prossegue as seguintes atribuições:
a) Apoiar os gabinetes dos membros do Governo integrados no MDN, bem como os
serviços centrais de suporte, comissões e grupos de trabalho, sem prejuízo da autonomia
administrativa dos mesmos, no âmbito dos recursos humanos, financeiros, patrimoniais, técnicos e
de informáticos;
b) Assegurar o apoio técnico-jurídico e contencioso ao MDN, salvo o previsto na Lei Orgânica
de Bases da Organização das Forças Armadas;
c) Coordenar a elaboração do projecto de orçamento da defesa nacional, bem como a respectiva
execução financeira;
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d) Participar na elaboração das propostas de Lei de Programação Militar e de Lei de
Programação de Infra-Estruturas Militares, no que respeita às implicações de natureza orçamental, bem
como acompanhar a respectiva execução financeira;
e) Dar apoio técnico em matéria de formulação e acompanhamento da execução das políticas,
das prioridades e dos objectivos dos serviços centrais de suporte do MDN;
f) Apoiar a definição das principais opções em matéria orçamental, proceder à elaboração e
disponibilização dos instrumentos de planeamento integrado, assegurando a articulação entre os instrumentos
de planeamento, de previsão orçamental, de reporte e de prestação de contas;
g) Preparar os elementos de informação relativos à avaliação do cumprimento dos objectivos
planeados e aprovados, identificando desvios, definindo os factores críticos de sucesso e propor medidas
de correcção dos desvios no âmbito do planeamento;
h) Promover, no âmbito dos serviços centrais de suporte do MDN, a aplicação das medidas de
política de organização e de recursos humanos definidas para a Administração Pública, coordenando e
apoiando os serviços e organismos na respectiva implementação;
i) Assegurar, nos termos da legislação em vigor, o financiamento de acções, através da atribuição
de subsídios e da efectivação de transferências no âmbito dos programas a desenvolver pelo MDN;
j) Assegurar o tratamento dos processos de arrecadação de receita e de realização de despesa;
l) Promover uma política eficaz de comunicação e assegurar o serviço de relações públicas e
protocolo do MDN, em articulação com os demais serviços e organismos;
m) Promover boas práticas de gestão de documentos e organizar e manter o sistema de arquivo
geral e um serviço de documentação dos serviços centrais de suporte do MDN;
n) Coordenar as actividades relativas à aquisição, compra e arrendamento de instalações,
equipamentos, serviços e obras de construção, adaptação, reparação e conservação no âmbito dos
serviços centrais de suporte e controlar a sua execução;
o) Garantir a produção de informação estatística adequada no quadro do sistema estatístico
nacional, nomeadamente a obtenção e o fornecimento de indicadores de desempenho financeiro dos
serviços que apoia;
p) Assegurar as funções de unidade ministerial de compras.
3 — À SG compete, ainda, implementar uma política integradora para toda a área dos sistemas de
informação (SI) e tecnologias de informação e comunicação (TIC) no universo da defesa nacional,
competindo-lhe coordenar os SI/TIC e administrar os SI/TIC de gestão, sem prejuízo da atribuição às
Forças Armadas da definição dos requisitos operacionais e técnicos, da segurança e da gestão dos
sistemas de comando e controlo militares, exercendo as seguintes competências:
a) Elaborar e propor as orientações para a integração de SI/TIC da defesa nacional, em
colaboração com a estrutura das Forças Armadas;
b) Coordenar as actividades de SI/TIC no universo da defesa nacional, garantindo a sua
articulação com os sistemas de informação de comando e controlo militares, e exercer as competências
de entidade de coordenação sectorial;
c) Conceber, desenvolver e administrar os sistemas de informação de gestão e garantir a sua
qualidade e segurança;
d) Assegurar a administração da infra-estrutura tecnológica partilhada que suporta os sistemas
de informação de gestão, bem como o apoio centralizado aos seus utilizadores.
Artigo 3.º
Centralização de funções e de actividades comuns
1 — A SG assegura a prestação de serviços comuns, no âmbito da gestão dos recursos com os
serviços do MDN, sem prejuízo das competências legais dos dirigentes máximos dos serviços destinatários,
designadamente nas áreas seguintes:
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a) Recursos humanos, formação e aperfeiçoamento profissional, organização e modernização
administrativa;
b) Consultadoria jurídica e contencioso administrativo;
c) Gestão financeira, patrimonial e aquisição de bens e serviços;
d) Documentação, arquivo, comunicação, informação e relações públicas;
e) Sistemas e tecnologias de informação e comunicação.
2 — Os serviços participantes e as formas como se concretiza a prestação de serviços comuns a
que se refere o número anterior são definidos por despacho do membro do Governo responsável pela área
da defesa nacional.
Artigo 4.º
Órgãos
A SG é dirigida por um secretário-geral, coadjuvado por um secretário-geral-adjunto, cargos de
direcção superior de 1.º e 2.º graus, respectivamente.
Artigo 5.º
Secretário-geral
1 — Sem prejuízo das competências que lhe forem conferidas por lei ou que nele sejam delegadas
ou subdelegadas, compete ao secretário-geral:
a) Exercer, de harmonia com a lei e com as orientações do ministro, a representação do MDN;
b) Coordenar a actividade dos serviços do MDN nas matérias de gestão comum que estão
confiadas à SG, promovendo a elaboração de instruções e acompanhando os procedimentos adequados
ao bom funcionamento dos serviços;
c) Exercer as funções de oficial público nos actos e contratos em que participem como
outorgantes os membros do Governo.
2 — O secretário-geral-adjunto exerce as competências que lhe sejam delegadas ou subdelegadas
pelo secretário-geral, competindo-lhe substituí-lo nas suas faltas e impedimentos.
Artigo 6.º
Tipo de organização interna
A organização interna da SG obedece ao modelo de estrutura hierarquizada.
Artigo 7.º
Receitas
1 — A SG dispõe das receitas provenientes de dotações que lhe forem atribuídas no Orçamento do Estado.
2 — A SG dispõe ainda das seguintes receitas próprias:
a) As quantias cobradas pela prestação de serviços no âmbito das suas atribuições;
b) O produto de venda de publicações e de trabalhos por si editados;
c) Os subsídios, subvenções e comparticipações de entidades públicas e privadas;
d) O rendimento de bens que possua a qualquer título;
e) Quaisquer receitas que por lei, contrato ou outro título lhe sejam atribuídas.
3 — As quantias cobradas pela SG são fixadas e periodicamente actualizadas por despacho dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas da defesa nacional e das finanças, tendo em atenção os
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meios humanos e materiais mobilizados em cada caso, podendo ainda ser tidos em conta os custos
indirectos de funcionamento.
Artigo 8.º
Despesas
Constituem despesas da SG as que resultem de encargos decorrentes da prossecução das
atribuições que lhe estão cometidas.
Artigo 9.º
Mapa de cargos de direcção
Os lugares de direcção superior de 1.º e 2.º grau e de direcção intermédia de 1.º grau constam do
mapa anexo ao presente decreto regulamentar, do qual faz parte integrante.
Artigo 10.º
Norma revogatória
É revogado o Decreto Regulamentar n.º 19/2009, de 4 de Setembro.
Artigo 11.º
Entrada em vigor
O presente decreto regulamentar entra em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 24 de Novembro de 2011. — Pedro Passos
Coelho — Vítor Louçã Rabaça Gaspar — José Pedro Correia de Aguiar-Branco.
Promulgado em 5 de Janeiro de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 9 de Janeiro de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

ANEXO
(a que se refere o artigo 9.º)
Mapa de pessoal dirigente
Designação dos cargos dirigentes

Qualificação dos cargos dirigentes

Grau

Número de lugares

Secretário-geral ........................................ Direcção superior ....................................

1.º

1

Secretário-geral-adjunto ........................... Direcção superior ....................................

2.º

1

Director de serviços ................................ Direcção intermédia .................................

1.º

7
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III — DESPACHOS
Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional
Despacho n.º 101/2012
de 23 de Dezembro de 2011
Considerando que a política de modernização das Forças Armadas prossegue objectivos de reorganização
das suas instalações militares, de modo a garantir elevados padrões de eficácia e eficiência, alcançados, também,
com o reaproveitamento do património excedentário ou inadequado afecto à Defesa Nacional;
Considerando que a rentabilização dos imóveis, disponibilizados pelo reajustamento do dispositivo
militar, visa gerar meios que possibilitem a melhoria das condições de operacionalidade requeridas pelas
missões das Forças Armadas, nomeadamente através da concentração de infra-estruturas em zonas
adequadas, libertando assim os espaços urbanos que, pelas suas características, se revelam inadequados
à função militar;
Considerando que o PM 95/Oeiras, designado por «Quartel da Bateria do Carrascal ou de
Linda-a-Velha», se encontra disponibilizado, fazendo parte da lista dos prédios susceptíveis de rentabilização
no quadro da Lei de Programação de Infra-Estruturas Militares, aprovada pela Lei Orgânica n.º 3/2008,
de 8 de Setembro, com os inerentes benefícios e contributo para a gestão do património do Estado afecto
à Defesa Nacional;
Considerando que, não obstante o imóvel se encontrar disponibilizado, íntegra o domínio público
militar e que a transferência de propriedade torna necessária a desafectação daquele domínio;
Considerando, finalmente, que conforme o disposto no n.º 1 do artigo 5.º da Lei Orgânica n.º 3/2008,
de 8 de Setembro, a desafectação do domínio público militar é feita por despacho dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças e da defesa nacional.
Assim, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 5.º da Lei Orgânica n.º 3/2008, de 8 de Setembro,
determina-se:
1. A desafectação do domínio público militar e a integração no domínio privado do Estado,
afecto ao Ministério da Defesa Nacional, do PM 95/Oeiras, designado por «Quartel da Bateria do
Carrascal ou de Linda-a-Velha», freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras, com a área de
20 536,614 m2, inscrito sob o artigo matricial urbano P 2374 da freguesia de Linda-a-Velha, e
parcialmente descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Oeiras sob os n.os 6 116/981 013,
6 117/981 013, 6 130/981 119, 6 131/981 119, 6 132/981 119 e 6 133/981 119, da freguesia de Carnaxide,
com vista à sua posterior alienação.
2. A cessação da dominialidade faz caducar as servidões respectivas, nos termos do § 2.º da Lei
n.º 2 078, de 11 de Julho de 1955.
O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça Gaspar. — O Ministro da Defesa
Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.
Despacho n.º 102/2012
de 23 de Dezembro de 2011
Tendo em conta os objectivos de reorganização e de requalificação das infra-estruturas militares
prosseguidos pela política de modernização das Forças Armadas, de modo a garantir elevados
padrões de eficácia e eficiência e a assegurar o cumprimento das suas missões, a Lei de Programação
das Infra-Estruturas Militares, aprovada pela Lei Orgânica n.º 3/2008, de 8 de Setembro, consagrou o
regime de programação da gestão dos imóveis afectos à Defesa Nacional.
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No desenvolvimento do regime aí estabelecido o Decreto-Lei n.º 219/2008, de 12 de Novembro,
definiu o universo de imóveis que são disponibilizados para rentabilização nos termos previstos na Lei de
Programação das Infra-Estruturas Militares e em obediência aos critérios de gestão, definidos no seu
artigo 7.º, de modo a maximizar o aproveitamento das vantagens a realizar.
Considerando que foi desafectado do domínio público militar o PM 95/Oeiras, designado por
«Quartel da Bateria do Carrascal ou de Linda-a-Velha», freguesia de Linda-a-Velha, concelho de
Oeiras, com a área de 20 536,614 m2, inscrito sob o artigo matricial urbano P 2 374 da freguesia de
Linda-a-Velha, e parcialmente descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Oeiras sob os
n.os 6 116/981 013, 6 117/981 013, 6 130/981 119, 6 131/981 119, 6 132/981 119 e 6 133/981 119, da
freguesia de Carnaxide.
Considerando que a ESTAMO — Participações Imobiliárias, S.A., faz parte do grupo SAGESTAMO
que pertence ao sector empresarial do Estado e está vocacionado para encontrar soluções para aumentar
o valor de mercado dos bens imóveis do Estado e outros entes públicos;
Considerando que a alínea e) do n.º 2 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de Agosto,
prevê que o Estado pode alienar os seus imóveis mediante ajuste directo, sempre que o adquirente pertença
ao sector empresarial do Estado;
Assim, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º, da alínea a) do artigo 8.º e do n.º 1 do artigo 14.º da Lei
Orgânica n.º 3/2008, de 8 de Setembro, determina-se o seguinte:
1. Autorizar a venda por ajuste directo, à ESTAMO — Participações Imobiliárias, S. A., do
PM 95/Oeiras, designado por «Quartel da Bateria do Carrascal ou de Linda-a-Velha», freguesia de
Linda-a-Velha, concelho de Oeiras, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras, com a área
de 20 536,614 m2, inscrito sob o artigo matricial urbano P 2 374 da freguesia de Linda-a-Velha, e
parcialmente descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Oeiras sob os n.os 6 116/981 013,
6 117/981 013, 6 130/981 119, 6 131/981 119, 6 132/981 119 e 6 133/981 119, da freguesia de Carnaxide,
mediante a compensação financeira de € 5 300 000 (cinco milhões e trezentos mil euros), ao abrigo da
alínea e) do n.º 2 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de Agosto;
2. A preparação e formalização do procedimento relativo à alienação, bem como a assinatura
dos instrumentos contratuais necessários cabem à Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, nos termos do
n.º 2 do artigo 5.º da Lei Orgânica n.º 3/2008, de 8 de Setembro;
3. O valor de € 5 300 000 (cinco milhões e trezentos mil euros) é afecto, na sua totalidade, à
execução da Lei de Programação das Infra-Estruturas Militares, de acordo com o n.º 1 do artigo 14.º da
Lei Orgânica n.º 3/2008, de 8 de Setembro, bem como as receitas provenientes da aplicação dos
n.os 1 e 3 do artigo 16.º da referida Lei.
O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça Gaspar. — O Ministro da Defesa
Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Ministério da Defesa Nacional
Despacho n.º 2/2012
de 11 de novembro de 2011
Unidade de Ação Externa na Área da Defesa Nacional
Considerando que a convergência de esforços no quadro do Ministério da Defesa Nacional, tendo
em vista a unidade de ação externa do Estado, é um objetivo permanente no âmbito das relações externas
de defesa;
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Considerando ainda a necessidade de haver uma cooperação estruturada de defesa com outros
Estados e organizações internacionais, envolvendo o planeamento, o desenvolvimento e a coordenação das
relações externas de defesa, incluindo as atividades a desenvolver ao nível político-estratégico;
Considerando também a necessidade de potenciar a concertação da ação externa do Ministério da
Defesa Nacional, bem como o respetivo acompanhamento e ponderação da respetiva execução,
procurando dispor, deste modo, dos necessários elementos de apoio à decisão político-estratégica;
Tendo presente que a convergência de esforços entre os vários organismos e entidades não implica
a tutela de uns sobre os outros, mas a troca de informação, cooperação e, sobretudo, a harmonização das
diferentes iniciativas, visando a otimização de ganhos para a Política de Defesa Nacional, determino:
1. A implementação do Plano Anual de Ação Externa no âmbito da Defesa,
2. Que o Plano de Ação Externa no Âmbito da Defesa estabeleça os princípios, orientações e
prioridades da ação externa em conformidade com o quadro geral, em matéria de política externa, definido
pelo Governo, indique os objetivos e prioridades a prosseguir e enumere as atividades a desenvolver.
3. Que para a elaboração do Plano Anual se constituam como entidades de planeamento:
a) O Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional;
b) As Forças Armadas: EMGFA; Marinha; Exército; Força Aérea;
c) Os Serviços Centrais de suporte:
(1) Secretaria-Geral;
(2) Inspeção-Geral da Defesa Nacional;
(3) Direção-Geral de Política de Defesa Nacional;
(4) Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar;
(5) Direção-Geral de Armamento e Infra-estruturas de Defesa;
(6) Instituto da Defesa Nacional;
(7) Polícia Judiciária Militar.
d) O Setor empresarial do Estado com atribuições no domínio da Defesa Nacional.
4. Que a elaboração do Plano Anual de Ação Externa decorra no ano imediatamente anterior
ao que o Plano respeita, utilizando-se a seguinte metodologia e calendarização:
a) Até 01 de agosto, difusão pelo Ministro da Defesa Nacional da diretiva orientadora de
planeamento, abordando os objetivos a atingir e as prioridades a seguir para a ação externa, com vista a
permitir identificar as atividades a constar do Plano;
b) As entidades de planeamento, na sequência da diretiva orientadora, elaboram as respetivas
listas de atividades previstas para o ano seguinte no âmbito externo, procedendo, até 30 de setembro, ao
seu envio para a DGPDN, que por sua vez as consolida numa lista única;
c) Até 15 de outubro a DGPDN submete a despacho ao Ministro da Defesa Nacional uma
proposta de Plano de Ação integrando as atividades a desenvolver no âmbito externo;
d) Prosseguir uma adequada articulação e troca de informação com o Ministério dos Negócios
Estrangeiros e outros ministérios relevantes.
5. Que para o Plano Anual de Ação Externa para 2012, face a condicionamentos de ordem
temporal, se adapte a calendarização do seguinte modo: Que a difusão da Diretiva Orientadora ocorra até
11 de novembro de 2011; Que o envio da lista de atividades previstas decorra até 30 de novembro de 2011;
Que a proposta de Plano Anual de Ação Externa seja submetida a despacho até 15 de dezembro de 2011.
Este despacho revoga o despacho n.º 3 580/2011, de 10 de fevereiro de 2011, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 38, de 23 de fevereiro de 2011.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.
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Despacho n.º 266/2012
de 30 de dezembro de 2011
1 — Nos termos do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.º 6/96, de 31 de janeiro, delego no Chefe do Estado-Maior do Exército, General Artur Neves Pina
Monteiro, a competência para:
a) Autorizar a realização de exercícios de instrução e preparação das forças constantes dos
planos gerais do Exército devidamente orçamentados, nos termos do disposto na alínea s) do n.º 3 do
artigo 14.º da Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, publicada no Diário da República, 1.ª série,
n.º 138, de 20 de julho de 2009;
b) Licenciar obras em áreas na sua direta dependência, sujeitas a servidão militar, nos termos
do disposto na alínea t) do n.º 3 do artigo 14.º da Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho;
c) Autorizar, no âmbito do respetivo ramo, após prévia concordância do Ministro da Defesa
Nacional, os processamentos relativos a deslocações em missão oficial ao estrangeiro.
2 — Delego ainda no Chefe do Estado-Maior do Exército, General Artur Neves Pina Monteiro, a
competência para autorizar despesas:
a) Com locação e aquisição de bens e serviços até € 1 246 994,70, de acordo com o previsto na
alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho;
b) Com empreitadas de obras públicas até € 1 246 994,70, de acordo com o previsto nos
artigos 343.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que aprova o Código dos Contratos
Públicos, e na alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho;
c) Relativas à execução de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados até
€ 1 246 994,70, de acordo com o previsto na alínea c) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de junho;
d) Com indemnizações a terceiros, resultantes de decisão judicial ou de acordo com o
indemnizado, decorrentes de acidentes em serviço ocorridos no âmbito do Exército.
3 — As autorizações de despesas superiores a € 299 278,74, relativas a construções e grandes
reparações, ficam sujeitas à prévia concordância do Ministro da Defesa Nacional, sem prejuízo de
posteriores determinações quanto à coordenação de outras despesas relativas a equipamento e material
militar, no âmbito das diretivas sobre a execução do orçamento da defesa.
4 — Autorizo a subdelegação das competências referidas nos n.os 1 e 2 no Vice-Chefe do
Estado-Maior do Exército e nos oficiais generais que, na direta dependência do Chefe do Estado-Maior
do Exército, desempenhem funções de comando, direção ou chefia.
5 — São ratificados todos os atos praticados pelo Chefe do Estado-Maior do Exército compreendidos no
âmbito da presente delegação desde o dia 19 de dezembro de 2011 até à entrada em vigor do presente despacho.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Chefe do Estado-Maior do Exército
Despacho n.º s/n
de 24 de novembro de 2011
Louvo o Batalhão de Comandos do extinto Comando Territorial Independente da Guiné, pela forma
altarnente meritória como ao longo dos anos de 1972 e de 1973, desenvolveu uma intensíssima actividade
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operacional, demonstrando sempre em todas as circunstancias um inexcedível valor a par de uma
agressividade, tenacidade, audácia e coragem permanentes.
Constituído pelas 1.ª , 2.ª e 3.ª Companhias de Comandos, que operaram quase sempre em
conjunto, o Batalhão de Comandos do extinto Comando Territorial Independente da Guiné denotou
elevada preparação técnica e táctica, grande espirito de corpo, camaradagem e total confiança entre
todos os seus elementos, bem evidenciados nas operações em que esteve envolvido, merecendo
especial destaque as seguintes: “Safira Encarnada”, na região de Naga/Biamba (08/11Nov1972);
“Dalila”, na região de Campada (04Dec1972) – 3.ª CCmds; “Empurra Tudo”, na região de Caboiana-Churo
(20/22Dec1972); “Falcão Dourado”, na região de Cantanhez (14/21Jan 1973) – 2.ª/3.ª CCmds;
“Topázio Cantante”, na região de Mores (21/28Jan1973); “Esmeralda Negra”, na região do
Sara/Changalanga (11/18Fev1973) – 1.ª/2.ª CCmds; “Empresa Títânica”, nas regiões de
Cubonge/Iaron/Fajoneiro/Mansoadé (28Fev/ 01Mar1973); “Gente Valorosa”, na região de Cubonge
Morés (de 05/07Mar1973) – 2.ª CCmds; “Canguru Impiedoso”, na região de Medina do Cantanhez
(20/23Mar1973); «Ametista Real”, na região de Guidage/Bigene, (17/22Mai 1973).
Unidade coesa, bem enquadrada e instruída, com grande facilidade de adaptação à forma de
actuação do inimigo nas diferentes zonas do território, em todas as situações soube patentear o seu ardor
bélico e força obtendo vitórias gloriosas que contribuirarn para o sucesso nas operações e para o
cumprimento da missão que lhe estava confiada.
Constituído por militares dotados de elevado espirito de missão, coragem, decisão, valentia, serena
energia debaixo de fogo, iniciativa e sangue frio, características manifestadas em todas as acções de combate,
o Batalhão de Comandos do extinto Comando Territorial Independente da Guiné é possuidor de brilhantíssimo
historial do qual sobressaem as baixas infligidas, o diverso material e documentação capturada, elementos
importantes para a redução da capacidade e para o conhecimento da organização do inimigo.
Por tudo o que foi dito, pelo feito de armas de mérito excepcional, pelas vitórias gloriosamente
alcançadas; é de realçar o Batalhão de Comandos do extinto Comando Territorial Independente da Guiné
pela sua brilhante actuação no cumprimento do dever, tendo resultado lustre, prestígio e honra para o
Exército e para a Nação.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho, General.
Despacho n.º s/n
de 24 de novembro de 2011
Louvo a 19.ª Companhia de Comandos, porque durante a comissão de serviço prestada na
ex-Região Militar de Angola nos anos, de 1969 e de 1970, desenvolveu longa e muito valiosa actividade
operacional em situações de extremo risco de vida, evidenciando extraordinário espírito de sacrifício e
elevado sentido do dever.
Unidade coesa e excepcionalmente bem enquadrada e instruída, caracterizou-se operacionalmente
por uma perfeita adaptabilidade aos modos de actuação do inimigo, nas várias zonas militares da Região,
em todas tendo sublinhado as suas actuações com assinaláveis sucessos, de que se destacam as operações
“ORTA”, “TÁGIDE”, “ELEITA” “VIGOR”, “TROVÃO”, “ESTOCADA”, “BROCA” e “ENERGA”.
De entre as operações mencionadas merecem ainda especial relevo a participação nas operações
“ELEITA” e “VIGOR’”, nas quais articulou os seus grupos de combate em equipas de caça, experiência
operacional pela primeira vez tentada e na qual se obteve grande êxito, pelas volumosas baixas causadas
e pelo armamentocapturado ao inimigo. Posteriormente, em região que do antecedente era considerada
como de actuação extremamente difícil para as nossas tropas, durante a operação “BROCA”, foi com
elevado sucesso que, empregando a inovadora táctica, assaltaram um poderoso reduto inimigo, fazendo
prisioneiros, provocando um elevado numero de baixas e capturando diverso armamento.
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Em todas estas acções soube vencer a resistência oferecida, revelando o seu pessoal coragem, decisão,
valentia, serena energia debaixo de fogo, iniciativa, galhardia, sangue frio e denodo no combate e o mais firme e
valoroso espírito de missão, a que se juntou ardil e capacidade de manobra, obtendo sempre, apesar do maior
conhecimento do terreno que o inimigo possuía, supremacia sobre este.
Por todas as qualidades apontadas no cumprimento do seu dever, é a 19.ª Companhia de Comandos
inteiramente merecedora de distinção e de ser apontada como exemplo de rara nobreza, e dedicação, bem
patenteadas na forma como soube servir o Exército e honrar a Nação.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho, General.
Despacho n.º s/n
de 24 de novembro de 2011
Louvo a 20.ª Companhia de Comandos pelo extraordinário espírito de missão e sentido do dever evidenciados
ao longo da comissão de serviço prestada na ex-Região Militar de Angola nos anos de 1969 a 1971 .
Unidade bem enquadrada e coesa, alcançou assinaláveis resultados em baixas causadas ao inimigo, pessoal
e material capturados e populações recuperadas, nas cerca de vinte operações em que tornou parte, algumas de
duração superior a um mês, das quais se destacam as operações “Eleita”, “Vigor”, “Trovão”, “Diagonal”, “Alerta”,
“Enchente”, “Broca”, “Energa”, “Ebano”, “Confronto”. “Fandango”, “Santa Cruza” e “Golpe ao Flanco”.
Constituída por militares dotados de elevado espírito de sacrifício e adaptabilidade, qualidades bem
demonstradas na forma como reagiam aos métodos e processos de actuação do inimigo, quer no Norte quer no
Leste da região, foi devido a um excepcional enquadramento e a uma meticulosa preparação, durante o período
de instrução, que conduziram a intervenções de assinalável êxito.
Em resultado da sua acção, causou ao inimigo mais de uma centena de baixas, capturando variado e valioso
material e recuperando cerca de meio milhar de elementos da população, caracterizando-se essa actuação por uma
extraordinária determinação.
A sua forma de actuar foi sempre norteada pela intenção de procurar o contacto com o inimigo, para o destruir
ou desarticular, não vacilando, por mais forte que fosse a resistência oposta, revelando coragem, decisão, valentia,
serena energia debaixo de fogo, iniciativa e sangue frio.
Por todas as virtudes militares de que deu provas, pelos feitos de armas de mérito excepcional, pelas vitórias,
gloriosas alcançadas, pelo extraordinário dinamismo e espírito de missão revelados, a 20.ª Companhia de Comandos
honrou e prestigiou de forma relevante e excepcional o Exército e a Nação.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho, General.
Despacho n.º s/n
de 24 de novembro de 2011
Louvo a 30.ª Companhia de Comandos porque no decorrer da comissão de serviço prestada na ex-Região
Militar de Angola de 1970 a 1972, desenvolveu muito relevante actividade operacïonal em acções de combate,
vivendo situações de extremo risco de vida.
Submetida á objectiva preparação das “Tropas Comando” revelou desde o início, perfeito
conhecimento e fácil adaptação ao tipo de guerra em que estava envolvida, resultado do excepcional
enquadramento, da dedicação, do elevado espirito de sacrifício e do extraordinário sentido de missão de
todos os militares que integraram a Companhia.
Actuando com os seus grupos de combate quer no Norte quer no Leste de Angola, foi submetida
a grande esforço operacional, tendo em todas as situações demonstrado elevada capacidade técnica, quer
na aproximação aos objectivos e na exploração do factor surpresa, quer nas reacções ao fogo adverso,

1.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 01/2012

33

de que resultou mais de centena e meia de mortos, feridos e prisioneiros, capturando ainda uma elevada
quantidade de armamento e munições ao inimigo.
Frequentemente, em situações de inferioridade numérica e perante fortes destacamentos
inimigos com potencial de fogo superior, sempre agiu com grande determinação, agressividade,
destemor e notável capacidade de manobra. Merece realce a sua acção nas operações “Zagaia”,
“Zangão”, “Zoga”, “Resgate”, “Torrar” e “Obstinar”’ em que patenteou frente ao inimigo e em
situações de extremo risco de vida, coragem, decisão, valentia, serena energia debaixo de fogo,
iniciativa, galhardia e sangue frio.
Por tudo o que ficou exposto, pelos feitos de armas de mérito excepcional e pelas vitórias
gloriosamente alcançadas, a actividade da 30.ª Companhia de Comandos evidenciou méritos e lustre
altamente honroso, que qualificam como brilhante a actuação desta Unidade de elite, valorosa, audaciosa
e abnegada, o que a torna inteiramente merecedora da admiração e do reconhecimento do Exército, das
Forças Armadas e da Nação.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho, General.
Despacho n.º s/n
de 24 de novembro de 2011
Louvo a 33.ª Companhia de Comandos, porque durante a comissão de serviço prestada na
ex-Região Militar de Angola nos anos de 1971 a 1973, mercê de urna extraordinária preparação física,
técnica e psicológica, qualidades estas sobejamente evidenciadas em combate, demonstrou extraordinário
espírito de sacrifício e elevado sentido do dever.
Unidade coesa, com cuidada preparação e excepcional enquadramento, constituída por pessoal
dotado de atitude determinada e muito aguerrida, conseguiu superar o intenso ritmo operacional com
galhardia e sem desfalecimentos.
Nas operações em que participou, algumas de duração superior a um mês, infligiu ao inimigo mais
de centena e meia de mortos, feridos e prisioneiros, capturando-lhe 69 armas individuais e colectivas,
granadas, minas, explosivos e demais equipamento, destruindo ainda um apreciável número de objectivos,
alguns com organização defensiva.
É de salientar a sua actuação nas operações “EXPURGAR”, “PRESSÃO’’, “ÁTILA”, “ROJÃO” e
“MONÇÃO” em que enfrentou grupos inimigos de efectivos superiores aos seus “grupos de combate”, por
vezes instalados defensivamente em abrigos e trincheiras, e com superior potencial de fogo, revelando coragem,
decisão, valentia, serena energia debaixo de fogo, iniciativa, sangue frio e o mais valoroso espírito de missão.
Utilizando quer assaltos frontais, quer ardilosas manobras, obteve assinaláveis êxitos,
principalmente nas operações “Átila” e “Rojão”, com a notável particularidade de intervir em
violentas acções de fogo e ter terminado a sua actividade operacional na RMA sem qualquer baixa
verdadeiramente grave.
Por todas as qualidades apontadas, a 33.ª Companhia de Comandos constitui-se como uma das mais
notáveis sendo merecedora do apreço do Exército e da Nação que honrou e serviu com rara dignidade,
nobreza e dedicação.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho, General.
Despacho n.º 323/2012
de 15 de dezembro de 2011
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro,
delego no Comandante do 3.º Contingente Nacional para a ISAF (Afeganistão), Coronel de Infantaria
(00140284) Frederico Manuel Assoreira Almendra, a competência para autorizar despesas com a
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locação e aquisição de bens móveis e serviços, até ao limite de € 25 000, que me é conferida pela
alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, conjugado com o n.º 5 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro.
2 — São ratificados todos os actos praticados pelo Comandante do 3.º Contingente Nacional para
a ISAF desde 18 de outubro de 2011 e até à publicação do presente despacho, compreendidos no âmbito
deste.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho, General.
Despacho n.º 324/2012
de 15 de dezembro de 2011
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro,
delego no Comandante da UEB/TACRES/KFOR (Kosovo), Tenente-Coronel de Cavalaria (00598788)
Paulo Alexandre Simões Marques, a competência para autorizar despesas com a locação e aquisição
de bens móveis e serviços, até ao limite de € 12 500, que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do
artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 231/2009, de 15 de setembro.
2 — São ratificados todos os actos praticados pelo Comandante da UEB/TACRES/KFOR desde
21 de junho de 2011 e até à publicação do presente despacho, compreendidos no âmbito deste.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho, General.
Despacho n.º 495/2012
de 26 de dezembro de 2011
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro
(Lei Orgânica do Exército), delego no Vice-chefe do Estado-Maior do Exército, Tenente-General
Fernando Manuel Paiva Monteiro, a competência para a prática dos seguintes actos:
a) Despachar assuntos de gestão corrente com o Ajudante-General do Exército, o
Quartel-Mestre-General, o Comandante das Forças Terrestres e o Comandante da Instrução e Doutrina,
com excepção dos relativos à gestão do orçamento, ao levantamento de forças para operações no
estrangeiro e às Forças Nacionais Destacadas;
b) Proceder à nomeação de militares para a cooperação técnico-militar e de oficiais para o
desempenho de funções de comando de unidades de escalão batalhão da componente operacional do
sistema de forças;
c) Autorizar a condução de viaturas oficiais, nos termos da lei;
d) Autorizar a apresentação à Junta Médica de Recurso do Exército e homologar os respectivos
pareceres;
e) Autorizar deslocações em serviço no território nacional do pessoal militar e civil do Exército,
bem como o processamento das correspondentes despesas com a aquisição de títulos de transporte e de
ajudas de custo, nos termos da lei;
f) Autorizar o abono do suplemento de serviço aerotransportado, nos termos do Decreto-Lei
n.º 180/94, de 29 de junho;
g) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de doença ao pessoal civil.
2 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, delego na mesma entidade a competência para
a prática dos seguintes actos:
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a) Autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas
de obras públicas, até ao limite de € 99.759,58, que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º da Lei Orgânica do Exército,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro;
b) Autorizar e realizar despesas relativas à execução de planos ou programas plurianuais
legalmente aprovados, até ao limite de € 99.759,58, que me é conferida pela alínea a) do n.º 3 do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º da Lei Orgânica do Exército.
3 — A competência referida na alínea a) do n.º 2 pode ser subdelegada, no todo ou em parte, no
Director de História e Cultura Militar e no Chefe do Centro de Finanças Geral, podendo aquele
subdelegá-la no Subdirector de História e Cultura Militar.
4 — O presente despacho produz efeitos desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os actos que se incluam no respectivo âmbito e que venham a ser praticados pelo
Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército até à respectiva publicação.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.

Comando do Pessoal
Despacho n.º 494/2012
de 14 de dezembro de 2011
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 2 202/2011, de 19 de janeiro, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 21, de 31 de janeiro,
subdelego no Coronel Tirocinado de Infantaria António Manuel Felícia Rebelo Teixeira, Chefe
do Estado-Maior do Comando do Pessoal, a competência em mim delegada para a prática dos
seguintes actos:
a) Decidir sobre as actividades no âmbito de prevenção e combate à droga e alcoolismo;
b) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de faltas por doença ao
pessoal sob a sua dependência hierárquica.
2 — Este despacho produz efeitos a partir de 29 de novembro de 2011, ficando por este meio ratificados
todos os actos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Ajudante-General do Exército, Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.

Comando da Instrução e Doutrina
Despacho n.º 618/2012
de 5 de julho de 2011
1 — Ao abrigo da autorizarão que me é conferida pelo n.º 5 do Despacho n.º 8 413/2011, de
23 de maio, do General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 118, de 21 de junho de 2011, subdelego na diretora do Instituto de Odivelas, Graça Maria de Oliveira
Durães Alves Martins, a competência prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços
e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 99 759,58.
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2 — O presente despacho produz efeitos desde 20 de maio de 2011, ficando por este meio ratificados
todos os actos entretanto praticados pela directora do Instituto de Odivelas, Graça Maria de Oliveira
Durães Alves Martins, que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Comandante da Instrução e Doutrina, Francisco António Correia, Tenente-General.
Despacho n.º 619/2012
de 5 de julho de 2011
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 4 do Despacho n.º 8 413/2011, de
23 de maio, do General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República 2.ª série,
n.º 118, de 21 de junho de 2011, subdelego no director de Educação do Comando da Instrução e Doutrina,
Major-General João Miguel de Castro Rosa Leitão, a competência para praticar todos os actos
administrativos respeitantes a vida escolar nos estabelecimentos militares de ensino, nomeadamente
proferir decisão sobre requerimentos, exposições e outros documentos apresentados por alunos, candidatos
a aluno ou encarregados de educação.
2 — As competências referidas no n.º 1 podem ser subdelegadas, no todo ou em parte, nos
Directores dos estabelecimentos militares de ensino que se encontrem na sua dependência directa.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 20 de maio de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os actos entretanto praticados pelo director de Educação do Comando da Instrução
e Doutrina, Major-General João Miguel de Castro Rosa Leitão, que se incluam no âmbito desta
subdelegação de competências.
O Comandante da Instrução e Doutrina, Francisco António Correia, Tenente-General.
Despacho n.º 620/2012
de 5 de julho de 2011
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 5 do Despacho n.º 8 413/2011, de
23 de maio, do General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 118, de 21 de junho de 2011, subdelego no director do Instituto dos Pupilos do Exército, Major-General
António Francisco Alves Rosa, a competência prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens
e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 99 759,58.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 20 de maio de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os actos entretanto praticados pelo director do Instituto dos Pupilos do Exército,
Major-General António Francisco Alves Rosa, que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
O Comandante da Instrução e Doutrina, Francisco António Correia, Tenente-General.
Despacho n.º 621/2012
de 5 de julho de 2011
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 5 do Despacho n.º 8 413/2011, de
23 de maio, do General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 118, de 21 de junho de 2011, subdelego no director do Colégio Militar, Coronel Tirocinado de Artilharia
(18794480) Fernando Joaquim Alves Cóias Ferreira, a competência prevista na alínea a) do n.º 1 do
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artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a locação e
aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 99 759,58.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 20 de maio de 2011, ficando por este meio ratificados
todos os actos entretanto praticados pelo director do Colégio Militar, Coronel Tirocinado de Artilharia
(18794480) Fernando Joaquim Alves Cóias Ferreira, que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
O Comandante da Instrução e Doutrina, Francisco António Correia, Tenente-General.
Despacho n.º 751/2012
de 7 de setembro de 2011
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 5 do Despacho n.º 8 413/2011, de
23 de maio, do General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 118, de 21 de junho de 2011, subdelego no director do Instituto de Odivelas, Coronel de Infantaria
(14046682) José Paulo Bernardino Serra, a competência prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de
bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 99 759,58.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 13 de Julho de 2011, ficando por este meio ratificados
todos os actos entretanto praticados pelo director do Instituto de Odivelas, Coronel de Infantaria
(14046682) José Paulo Bernardino Serra, que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Comandante da Instrução e Doutrina, Francisco António Correia, Tenente-General.
Direcção de Formação
Despacho n.º 622/2012
de 10 de outubro de 2011
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 12 397/2011, de
5 de julho, do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 181, de 20 de setembro, subdelego no comandante da Escola Prática de Transmissões, Coronel
de Transmissões (07519581) Rui Manuel Nunes Pinto, a competência prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a locação e
aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25 000.
2 — O presente despacho produz efeito desde 20 de maio de 2011, ficando por este meio ratificados todos
os actos entretanto praticados pelo comandante da Escola Prática de Transmissões, Coronel de Transmissões
(07519581) Rui Manuel Nunes Pinto, que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Director de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.
Despacho n.º 623/2012
de 10 de outubro de 2011
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 12 397/2011, de
5 de julho, do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 181, de 20 de setembro, subdelego no comandante do Regimento de Cavalaria n.º 3, Coronel
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de Cavalaria (18748681) Paulo Renato Faro Geada, a competência prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a locação e
aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25 000.
2 — O presente despacho produz efeito desde 20 de maio de 2011, ficando por este meio ratificados
todos os actos entretanto praticados pelo comandante do Regimento de Cavalaria n.º 3, Coronel de Cavalaria
(18748681) Paulo Renato Faro Geada, que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Director de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.
Despacho n.º 624/2012
de 10 de outubro de 2011
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 12 397/2011, de 5 de julho,
do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 181, de 20 de setembro, subdelego no comandante do Centro Militar de Educação Física e Desportos,
Coronel de Infantaria (19599583) João Vasco Sousa de Castro e Quadros, a competência prevista na
alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas
com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25 000.
2 — O presente despacho produz efeito desde 20 de maio de 2011, ficando por este meio ratificados
todos os actos entretanto praticados pelo comandante do Centro Militar de Educação Física e Desportos,
Coronel de Infantaria (19599583) João Vasco Sousa de Castro e Quadros, que se incluam no âmbito desta
subdelegação de competências.
O Director de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.
Despacho n.º 625/2012
de 10 de outubro de 2011
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 12 397/2011, de 5 de julho,
do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 181, de 20 de setembro, subdelego no comandante da Escola Prática de Cavalaria, Coronel de Cavalaria
(04651282) João Manuel Vera Gonçalves Fernandes, a competência prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a locação e
aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25 000.
2 — O presente despacho produz efeito desde 20 de maio de 2011, ficando por este meio ratificados
todos os actos entretanto praticados pelo comandante da Escola Prática de Cavalaria, Coronel de
Cavalaria (04651282) João Manuel Vera Gonçalves Fernandes, que se incluam no âmbito desta
subdelegação de competências.
O Director de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.
Despacho n.º 626/2012
de 10 de outubro de 2011
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 12 397/2011, de
5 de julho, do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da República,
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2.ª série, n.º 181, de 20 de setembro, subdelego no comandante do Regimento de Artilharia n.º 5, Coronel
de Artilharia (18801584) Pedro Miguel Calado Gomes da Silva, a competência prevista na alínea a)
do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a
locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25 000.
2 — O presente despacho produz efeito desde 20 de maio de 2011, ficando por este meio ratificados todos
os actos entretanto praticados pelo comandante do Regimento de Artilharia n.º 5, Coronel de Artilharia (18801584)
Pedro Miguel Calado Gomes da Silva, que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Director de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.
Despacho n.º 627/2012
de 10 de outubro de 2011
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 12 397/2011, de
5 de julho, do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 181, de 20 de setembro, subdelego no comandante da Escola Prática dos Serviços, Coronel
do Serviço Material (08129277) Luís António Lopes Cardoso, a competência prevista na alínea a) do
n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a
locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25 000.
2 — O presente despacho produz efeito desde 20 de maio de 2011, ficando por este meio ratificados todos
os actos entretanto praticados pelo comandante da Escola Prática dos Serviços, Coronel do Serviço Material
(08129277) Luís António Lopes Cardoso, que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Director de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.
Despacho n.º 628/2012
de 10 de outubro de 2011
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 12 397/2011, de
5 de julho, do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 181, de 20 de setembro, subdelego no comandante da Escola Prática de Engenharia,
Coronel de Engenharia (13910078) Firme Alves Gaspar, a competência prevista na alínea a) do n.º 1
do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a locação
e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25 000.
2 — O presente despacho produz efeito desde 20 de maio de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os actos entretanto praticados pelo comandante da Escola Prática de Engenharia,
Coronel de Engenharia (13910078) Firme Alves Gaspar, que se incluam no âmbito desta subdelegação
de competências.
O Director de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.
Despacho n.º 629/2012
de 10 de outubro de 2011
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 12 397/2011, de
5 de julho, do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da República,
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2.ª série, n.º 181, de 20 de setembro, subdelego no comandante da Escola Prática de Infantaria, Coronel
de Infantaria (01363084) Jorge Manuel Barreiro Saramago, a competência prevista na alínea a)
do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a locação
e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25 000.
2 — O presente despacho produz efeito desde 20 de maio de 2011, ficando por este meio ratificados
todos os actos entretanto praticados pelo comandante da Escola Prática de Infantaria, Coronel de
Infantaria (01363084) Jorge Manuel Barreiro Saramago, que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
O Director de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.
Despacho n.º 630/2012
de 10 de outubro de 2011
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 12 397/2011, de
5 de julho, do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 181, de 20 de setembro, subdelego no comandante da Escola Prática de
Artilharia, Coronel de Artilharia (13081985) Henrique José Pereira dos Santos, a competência
prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar
e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras
públicas, até ao limite de € 25 000.
2 — O presente despacho produz efeito desde 20 de maio de 2011, ficando por este meio ratificados
todos os actos entretanto praticados pelo comandante da Escola Prática de Artilharia, Coronel de Artilharia
(13081985) Henrique José Pereira dos Santos, que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
O Director de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.
Despacho n.º 631/2012
de 10 de outubro de 2011
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 12 397/2011, de
5 de julho, do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 181, de 20 de setembro, subdelego no comandante da Escola de Sargentos do Exército, Coronel
de Infantaria (04180880) Jorge Manuel Fernandes Alves de Oliveira, a competência prevista na
alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas
com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25
000.
2 — O presente despacho produz efeito desde 20 de maio de 2011, ficando por este meio ratificados
todos os actos entretanto praticados pelo comandante da Escola de Sargentos do Exército, Coronel de
Infantaria (04180880) Jorge Manuel Fernandes Alves de Oliveira, que se incluam no âmbito desta
subdelegação de competências.
O Director de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.
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Despacho n.º 752/2012
de 28 de novembro de 2011
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 12 397/2011, de
5 de julho, do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 181, de 20 de setembro, subdelego no comandante do Regimento de Artilharia N.º 5, Coronel
de Artilharia (09816685) José Mota Mendes Ferreiro, a competência prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a locação e
aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25 000.
2 — O presente despacho produz efeito desde 2 de setembro de 2011, ficando por este meio ratificados
todos os actos entretanto praticados pelo comandante do Regimento de Artilharia N.º 5, Coronel de Artilharia
(09816685) José Mota Mendes Ferreiro, que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Director de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.
Despacho n.º 753/2012
de 28 de novembro de 2011
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 12 397/2011, de
5 de julho, do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 181, de 20 de setembro, subdelego no comandante da Escola Prática de Infantaria, Coronel
de Infantaria (03476485) João Pedro Rato Boga de Oliveira Ribeiro, a competência prevista na
alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar
despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao
limite de € 25 000.
2 — O presente despacho produz efeito desde 5 de setembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os actos entretanto praticados pelo comandante da Escola Prática de Infantaria, Coronel
de Infantaria (03476485) João Pedro Rato Boga de Oliveira Ribeiro, que se incluam no âmbito desta
subdelegação de competências.
O Director de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.
Despacho n.º 754/2012
de 28 de novembro de 2011
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 12 397/2011, de
5 de julho, do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da República,
2.ªsérie, n.º 181, de 20 de setembro, subdelego no comandante da Escola Prática de Artilharia, Coronel
de Artilharia (16456483) Carlos Manuel Cordeiro Rodrigues, a competência prevista na alínea a) do n.º
1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a locação
e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25 000.
2 — O presente despacho produz efeito desde 29 de setembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os actos entretanto praticados pelo comandante da Escola Prática de Artilharia, Coronel
de Artilharia (16456483) Carlos Manuel Cordeiro Rodrigues, que se incluam no âmbito desta subdelegação
de competências.
O Director de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.
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Despacho n.º 755/2012
de 28 de novembro de 2011
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 12 397/2011, de
5 de julho, do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 181, de 20 de setembro, subdelego no comandante da Escola Prática de Cavalaria, Coronel
de Cavalaria (07408482) Vítor Manuel Meireles dos Santos, a competência prevista na alínea a) do
n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a
locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25 000.
2 — O presente despacho produz efeito desde 19 de setembro de 2011, ficando por este meio ratificados
todos os actos entretanto praticados pelo comandante da Escola Prática de Cavalaria, Coronel de Cavalaria
(07408482) Vítor Manuel Meireles dos Santos, que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Director de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.
Despacho n.º 756/2012
de 28 de novembro de 2011
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 12 397/2011, de 5 de julho,
do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 181, de 20 de setembro, subdelego no comandante do Centro Militar de Educação Física e Desportos,
Coronel de Cavalaria (12002185) Carlos Nuno Gomes e Simões de Melo, a competência prevista na
alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas
com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25 000.
2 — O presente despacho produz efeito desde 21 de outubro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os actos entretanto praticados pelo Comandante do Centro Militar de Educação Física
e Desportos, Coronel de Cavalaria (12002185) Carlos Nuno Gomes e Simões de Melo, que se incluam no
âmbito desta subdelegação de competências.
O Director de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.
Despacho n.º 757/2012
de 14 de dezembro de 2011
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 12 397/2011, de 5 de julho,
do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 181,
de 20 de setembro, subdelego no comandante da Escola Pratica de Engenharia, em regime de substituição,
Tenente-Coronel de Engenharia (06282588) Leonel José Mendes Martins, a competência prevista na
alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com
a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25 000.
2 — O presente despacho produz efeito desde 5 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os actos entretanto praticados pelo comandante da Escola Pratica de Engenharia, em
Regime de Substituição, Tenente-Coronel de Engenharia (06282588) Leonel José Mendes Martins, que
se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Director de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.
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Comando das Forças Terrestres
Brigada de Intervenção
Despacho n.º 938/2012
de 11 de julho de 2011
1 — Ao abrigo da autorização que me é concedida pelo n.º 2 do Despacho n.º 7 778/2010, de
06 de abril de 2010 do Tenente-General Comandante das Forças Terrestres, publicado no Diário da
República, 2.ª serie, n.º 86 de 4 maio de 2010, subdelego no Comandante da UNENG10/UNIFIL,
Tenente-Coronel de Engenharia (07233182) Augusto de Barros Sepúlveda, competências para
autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras
até € 24 000.
2 — Este despacho produz efeitos a partir de 15 de junho de 2011, ficando por este meio ratificados
todos os actos entretanto praticados pelo Comandante da UNENG10/UNIFIL, que se incluam no âmbito
desta delegação de competências.
O Comandante da Brigada de Intervenção, José Carlos Filipe Antunes Calçada, Major-General.

——————

IV — AVISOS
Presidência da República
Aviso (extracto) n.º 21 134/2011
de 17 de outubro de 2011
O Presidente da República decreta nos termos do artigo 33.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 316/2002 de
17 de dezembro, conceder a Medalha de Ouro de Serviços Distintos às:
Oficinas Gerais de Material de Engenharia
O Secretário-Geral das Ordens, Arnaldo Pereira Coutinho.

Comando da Pessoal
Direção de Administração de Recursos Humanos
Aviso (extrato) n.º 1 346/2012
de 19 de janeiro de 2012
Por despacho de 18 de janeiro de 2012 do Tenente-General Ajudante-General do Exército, proferido
no uso de competência delegada, cessa a subdelegação de competências no Major-General Rui Fernando
Batista Moura, no âmbito da secção autónoma n.º 2 (SA 2) do conselho coordenador da avaliação do
Exército. Desde a mesma data subdelega no, Major-General Henrique Augusto Fernandes de Melo

44

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 01/2012

1.ª Série

Gomes, presidente da secção autónoma n.º 2 (SA 2) do conselho coordenador da avaliação do Exército,
a competência em si delegada, para a prática dos seguintes atos, no âmbito da respetiva secção autónoma:
a) Validar as avaliações de “desempenho relevante” e “desempenho inadequado” bem como
proceder ao reconhecimento do “desempenho excelente”;
b) Homologar as avaliações anuais;
c) Decidir das reclamações dos avaliados;
d) Nomear avaliador específico que elaborará proposta de avaliação, a entregar à Secção
Autónoma (SA), com vista à avaliação anual requerida pelos trabalhadores que se encontrem nas
situações previstas nos n.os 3, 5 e 7 do artigo 42.º da Lei n.º 66-B/2007 de 28Dec (SIADAP);
e) Presidir à SA e designar os dirigentes que a integram, nos termos da lei (n.º 2 do artigo 58.º
do SIADAP);
f) Designar, pelo período de dois anos, os 4 vogais representantes da Administração na Comissão
Paritária (dois efetivos, um dos quais orienta os trabalhos, e dois suplentes. Os vogais são membros da SA)
(n.º 3 do artigo 59.º do SIADAP);
g) Submeter à apreciação da Comissão Paritária os requerimentos fundamentados dos
trabalhadores que solicitem a intervenção deste órgão sobre as propostas de avaliação de que tomaram
conhecimento e que serão sujeitas a homologação (n.os 1 e 2 do artigo 70.º do SIADAP);
h) Atribuir, no caso do n.º 5 do artigo 69.º do SIADAP, nova menção qualitativa e quantitativa
e respetiva fundamentação, quando decidir pela não homologação das avaliações atribuídas pelos
avaliadores ou pela SA (n.º 2 do artigo 60.º do SIADAP);
i) Proceder a nova avaliação, quando for proferida decisão favorável ao trabalhador em sede de
recurso hierárquico ou jurisdicional, sempre que não seja possível ao novo superior hierárquico proceder
à sua revisão (n.º 3 do artigo 73.º do SIADAP);
Produção de efeitos — este despacho produz efeitos desde 29 de junho de 2011, ficando deste modo
ratificados todos os atos e despachos entretanto proferidos sobre as matérias ora objeto de delegação.
O Chefe da Repartição de Pessoal Civil, Nuno Correia Neves, Coronel de Inafantaria.
——————
V — PROTOCOLOS
Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
ea
Câmara Municipal de Ponte da Barca
1. Preâmbulo
Este protocolo insere-se na estratégia de recrutamento contínuo de voluntários, reclamada por um
sistema que visa assegurar a disponibilidade de recursos humanos qualificados e tem como finalidade
a divulgação da prestação de serviço militar nos regimes de voluntariado (RV) e de contrato (RC) nos
termos da Lei n.° 174/99, de 21 de setembro (Lei do Serviço Militar) e do Decreto-Lei n.° 289/2000,
de 14 de novembro (Regulamento da Lei do Serviço Militar), e a prestação de esclarecimentos militares
no âmbito das obrigações militares a efectuar, gratuitamente, no Sector da Administração Geral da Câmara
Municipal de Ponte da Barca.
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2. Identificação das partes
Entre:
a) O EXÉRCITO PORTUGUÊS, como primeiro outorgante, adiante designado abreviadamente
por Exército, neste acto representado pelo Tenente-Coronel de Luís Filipe Gomes Salgado, Chefe do
Centro de Recrutamento de Braga, cujos poderes de representação foram conferidos pelo Chefe do
Estado-Maior do Exército; e
b) MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA — CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DA
BARCA, como segundo outorgante, adiante designada abreviadamente por CMPB, neste acto representada
pelo Exmo Sr. António Vassalo Abreu, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca;
É celebrado o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas seguintes:

3. Parte dispositiva
Cláusula 1.ª
Objecto
O presente protocolo estabelece o quadro de uma colaboração profícua entre a Ponte da Barca e
o Exército, no âmbito de acções de divulgação da prestação de Serviço Militar em RV/RC, no município,
bem como da prestação de esclarecimentos e cooperação relativa a assuntos de natureza militar.
Cláusula 2.ª
Objectivo
O presente protocolo visa:
a) Divulgar as condições de prestação de serviço militar, nomeadamente, em Regime de
Voluntariado (RV) e em Regime de Contrato (RC);
b) Prestar esclarecimentos relativos a assuntos militares, no Sector da Administração Geral da
Câmara Municipal de Ponte da Barca, nomeadamente aqueles que dizem respeito a:
(1) Recenseamento Militar;
(2) Dia da Defesa Nacional;
(3) Certidões Militares;
(4) 2.as vias de Cédulas Militares;
(5) Contagens de Tempo de Serviço;
(6) Requerimentos para Complemento de Pensão e Reforma (Ex-Combatentes);
(7) Outros requerimentos.
Cláusula 3.ª
Obrigações do Exército
O Exército compromete se a:
a) Dar formação aos recursos humanos da CMPB sobre a divulgação do serviço militar em RV
e RC e os assuntos relacionados com as obrigações militares dos cidadãos.
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b) Disponibilizar à CMPB todos os meios de divulgação (pósteres/cartazes, trípticos e flyers) do
serviço militar em RV e RC e demais informação relativa às obrigações militares dos cidadãos, assim como
facultar os modelos de requerimento necessários ao cabal cumprimento dos objectivos preconizados.
c) Definir circuitos de articulação, para o que deve ser nomeado um interlocutor directo para
apoio ao esclarecimento, de forma a conferir eficácia e qualidade desejável no atendimento ao cidadão.
d) Colaborar com a CMPB, na realização de eventos de carácter cultural, recreativo e desportivo
que contribuam para a divulgação do serviço militar em RV e RC.

Cláusula 4.ª
Obrigações da CMPB
A CMPB compromete-se a:
a) Divulgar, a título gratuito e com recurso aos seus meios humanos, a prestação do serviço militar
em RV e RC.
b) Prestar os esclarecimentos a que for solicitado no âmbito das obrigações e outros assuntos
de cariz militar no Sector da Administração Geral da Câmara Municipal de Ponte da Barca.
c) Elaborar o registo dos destinatários das acções de divulgação, bem como dos esclarecimentos
prestados no atendimento ao cidadão.

Cláusula 5.ª
Encargos financeiros
a) Os encargos financeiros decorrentes das deslocações para efeitos de formação e participação
em eventos de carácter cultural, recreativo e desportivo que contribuam para a divulgação do serviço
militar em RV e RC são suportados, na sua totalidade, pelo Exército.
b) Os encargos relativos ao envio dos requerimentos de prestação de esclarecimentos no Sector da
Administração Geral da Câmara Municipal de Ponte da Barca.

Cláusula 6.ª
Prazo de vigência
a) O presente protocolo entra em vigor na data da assinatura e vigora a título experimental por
3 (três) meses;
b) Findo o período experimental o protocolo será sujeito a uma avaliação no sentido de se aferir do
interesse pela sua manutenção das partes outorgantes, caso em que se considera renovado pelo período
subsequente de um ano;
c) Transcorrido este período o protocolo renovar-se-á por iguais períodos, salvo se for
denunciado por qualquer das partes mediante comunicação escrita à contra-parte, com a antecedência
de 60 dias.
Cláusula 7.ª
Resolução e denúncia
A violação por um dos outorgantes de qualquer das obrigações assumidas, no presente protocolo,
confere ao outro outorgante o direito à resolução do mesmo, não havendo lugar ao pagamento de qualquer
indemnização.
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Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgaram, em Ponte da Barca, em 21 de Novembro de 2011.
Pelo Primeiro Outorgante:
O Chefe do Centro de Recrutamento de Braga, Luís Filipe Gomes Salgado, Tenente-Coronel.
Pelo Segundo Outorgante:
O Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca, António Vassalo Abreu.

Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
ea
Câmara Municipal de Castro Marim
1. Preâmbulo
Este protocolo insere-se na estratégia de recrutamento contínuo de voluntários, reclamada por um
sistema que visa assegurar a disponibilidade de recursos humanos qualificados e tem como finalidade
a divulgação da prestação de serviço militar nos regimes de voluntariado (RV) e de contrato (RC) nos
termos da Lei n.° 174/99, de 21 de setembro (Lei do Serviço Militar) e do Decreto-Lei n.° 289/2000,
de 14 de novembro (Regulamento da Lei do Serviço Militar), e a prestação de esclarecimentos militares
no âmbito das obrigações militares a efectuar, gratuitamente, no local a designar pelo Município.
2. Identificação das partes
Entre:
a) O EXÉRCITO PORTUGUÊS, como primeiro outorgante, adiante designado
abreviadamente por Exército, neste acto representado pelo Tenente-Coronel de Infantaria José Alberto
dos Santos Marcos, Chefe do Centro de Recrutamento de Faro em representação do Director de
Obtenção de Recursos Humanos do Exército, cujos poderes de representação foram conferidos pelo
Chefe do Estado-Maior do Exército; e
b) MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM — CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO
MARIM, como segundo outorgante, adiante designada abreviadamente por CM de Castro Marim, neste
acto representada pelo Senhor Dr. José Fernandes Estevens, na qualidade de Presidente da Câmara
Municipal de Castro Marim;
É celebrado o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas seguintes:
3. Parte dispositiva
Cláusula 1.ª
Objecto
O presente protocolo estabelece o quadro de uma colaboração profícua entre a CM de Castro Marim
e o Exército, no âmbito de acções de divulgação da prestação de Serviço Militar em RV/RC, no município,
bem como da prestação de esclarecimentos e cooperação relativa a assuntos de natureza militar.

48

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 01/2012

1.ª Série

Cláusula 2.ª
Objectivo
O presente protocolo visa:
a) Divulgar as condições de prestação de serviço militar, nomeadamente, em Regime de
Voluntariado (RV) e em Regime de Contrato (RC);
b) Prestar esclarecimentos relativos a assuntos militares, no local a designar pela CM de Castro
Marim, nomeadamente aqueles que dizem respeito a:
(1) Recenseamento Militar;
(2) Dia da Defesa Nacional;
(3) Certidões Militares;
(4) 2.as vias de Cédulas Militares;
(5) Contagens de Tempo de Serviço;
(6) Requerimentos para Complemento de Pensão e Reforma (Ex-Combatentes);
(7) Outros requerimentos.
Cláusula 3.ª
Obrigações do Exército
O Exército compromete se a:
a) Dar formação aos recursos humanos da CM de Castro Marim sobre a divulgação do serviço
militar em RV e RC e os assuntos relacionados com as obrigações militares dos cidadãos.
b) Disponibilizar à CM de Castro Marim todos os meios de divulgação (pósteres/cartazes,
trípticos e flyers) do serviço militar em RV e RC e demais informação relativa às obrigações militares dos
cidadãos, assim como facultar os modelos de requerimento necessários ao cabal cumprimento dos
objectivos preconizados.
c) Definir circuitos de articulação, para o que deve ser nomeado um interlocutor directo para
apoio ao esclarecimento, de forma a conferir eficácia e qualidade desejável no atendimento ao cidadão.
d) Colaborar com a CM de Castro Marim, na realização de eventos de carácter cultural,
recreativo e desportivo que contribuam para a divulgação do serviço militar em RV e RC.
Cláusula 4.ª
Obrigações da CM de Castro Marim
A CM de Castro Marim compromete-se a:
a) Divulgar, a título gratuito e com recurso aos seus meios humanos, a prestação do serviço militar
em RV e RC.
b) Prestar os esclarecimentos a que for solicitado no âmbito das obrigações e outros assuntos
de cariz militar, no local a designar.
c) Elaborar o registo dos destinatários das acções de divulgação, bem como dos esclarecimentos
prestados no atendimento ao cidadão.
Cláusula 5.ª
Encargos financeiros
a) Os encargos financeiros decorrentes das deslocações para efeitos de formação e participação
em eventos de carácter cultural, recreativo e desportivo que contribuam para a divulgação do serviço
militar em RV e RC são suportados, na sua totalidade, pelo Exército.
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b) Os encargos relativos ao envio dos requerimentos de prestação de esclarecimentos no local a
designar são suportados pela CM de Castro Marim.

Cláusula 6.ª
Prazo de vigência
a) O presente protocolo entra em vigor na data da assinatura e vigora a título experimental por
3 (três) meses;
b) Findo o período experimental, o Protocolo será sujeito a uma avaliação no sentido de se aferir do
interesse pela sua manutenção das partes outorgantes, caso em que se considera renovado pelo período
subsequente de 1 (um) ano;
c) Transcorrido este período o Protocolo renovar-se-á por iguais períodos, salvo se for
denunciado por qualquer das partes mediante comunicação escrita à contra-parte, com a antecedência
de 60 (sessenta) dias.
Cláusula 7.ª
Resolução e denúncia
A violação por um dos outorgantes de qualquer das obrigações assumidas, no presente protocolo,
confere ao outro outorgante o direito à resolução do mesmo, não havendo lugar ao pagamento de qualquer
indemnização.
Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgaram, em 28 de Novembro de 2011.
Pelo Primeiro Outorgante:
O Chefe do Centro de Recrutamento de Faro, José Alberto dos Santos Marcos, Tenente-Coronel
de Infantaria.
Pelo Segundo Outorgante:
O Presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, José Fernandes Estevens, Doutor.

Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
ea
Editora Diário de Bordo, Ldª
1. Preâmbulo
A editora Diário de Bordo, Lda. irá projectar a sua participação na edição da Feira do Livro de 2012,
em Lisboa, com um stand subordinado ao tema “Segurança e Defesa”.
A editora Diário de Bordo, Lda. disponibiliza se para incluir, no stand atrás referido, as obras editadas
pelo Exército que se enquadrem na temática e se destinem à venda directa ao público.
A editora Diário de Bordo, Lda. disponibiliza se ainda para comercializar as publicações que o
Exército venha a colocar no stand, mediante a cobrança de uma taxa de consignação.
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O Exército possui várias obras editadas susceptíveis de enquadramento na temática atrás referida,
as quais têm por destinatário o público em geral.
A participação do Exército no stand constituirá uma oportunidade para divulgação do seu património
histórico e militar e ainda para divulgar a sua produção literária.
A participação do Exército constituirá para a editora Diário de Bordo, Lda. uma oportunidade para
maximizar o volume dos seus negócios no evento, reduzindo, por esta via, os riscos inerentes à realização
do mesmo.
2. Identificação das partes
Entre:
a) O Exército Português, através da Direcção de História e Cultura Militar, com sede no Palácio
do Lavradio, Campo de Santa Clara, 1149-059 Lisboa, como primeiro outorgante, representado neste acto
pelo Director de História e Cultura Militar, Major-General Hugo Eugênio dos Reis Borges; e
b) A editora Diário de Bordo, Lda., NIF 507 580 222, com sede na Rua Pedro Álvares Cabral
n.° 24, 6.° andar, letra A, Infantado, 2670-391, Loures, como segunda outorgante, representada neste
acto pelo seu colaborador Paulo Guilherme de Azevedo Paraíso Noguês, portador do cartão de cidadão
número 4 893 401, ao qual foram conferidos plenos poderes para outorgar o presente acordo;
é celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas
seguintes:
3. Parte dispositiva
Cláusula primeira
(Âmbito e objecto)
O presente protocolo define as linhas orientadoras e as atribuições de cada uma das partes
outorgantes, tendo por objectivo a participação do primeiro outorgante no stand subordinado ao tema
Segurança e Defesa, a organizar pela segunda outorgante, na Feira do Livro de Lisboa, edição do ano
de 2012.
Cláusula segunda
(Obrigações do primeiro outorgante)
1. O primeiro outorgante aceita participar no evento, através da colocação no stand, para venda à
consignação pelo segundo outorgante, de um conjunto de publicações que ambos os outorgantes venham
a considerar enquadrarem-se no tema a que se subordinará o stand, fornecendo, para o efeito, ao segundo
outorgante uma listagem das publicações que pode disponibilizar, com uma antecedência mínima de
30 dias, relativamente ao início do evento.
2. O primeiro outorgante fará a entrega, nas instalações do stand e em dia e hora a indicar pela
segunda outorgante, de até 5 exemplares de cada um dos livros seleccionados para comercialização no
stand.
3. Os reabastecimentos seguintes serão efectuados pelo primeiro outorgante, nas instalações do
stand, em horário normal de expediente, mediante solicitação do segundo outorgante, em função das
transacções verificadas por cada título.
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4. No final do evento, o primeiro outorgante, em horário de expediente, fará o levantamento, nas
instalações do stand, dos livros que não tiverem sido vendidos, mediante a indicação da segunda
outorgante.
5. O Exército, enquanto decorrer o evento, em horário acessível ao público, assegurará a presença
de um militar no interior do stand, devidamente uniformizado.
6. O primeiro outorgante providenciará a comunicação do evento no interior do Exército,
especialmente através da utilização dos seus meios de comunicação electrónicos.
7. O primeiro outorgante providenciará a impressão de 1 cartaz, a colocar nas imediações do
stand.
8. O primeiro outorgante providenciará ainda a elaboração de um folheto, o qual será referido apenas
às obras do Exército disponíveis no stand e respectivos preços.

Cláusula terceira
(Obrigações do segundo outorgante)
1. A segunda outorgante aceita a total e exclusiva responsabilidade pela guarda e conservação dos
livros que lhe forem entregues, à consignação, pelo primeiro outorgante para comercialização no decorrer
do evento.
2. No decorrer do evento e dentro do horário normal de expediente, a segunda outorgante
comunicará ao primeiro outorgante as suas necessidades de reabastecimento, em função dos livros
vendidos.
3. Terminado o evento, a segunda outorgante comunicará de imediato ao primeiro outorgante
a quantidade de livros não vendidos, os quais serão recolhidos pelo primeiro, em horário de
expediente.
4. No prazo de 3 dias úteis após o términos oficial do evento, a segunda outorgante fará entrega, na
Secção de Logística da Direcção de História e Cultura Militar, ou fará depósito em conta bancária a indicar
pelo primeiro outorgante para o efeito, da importância correspondente aos livros vendidos, cujo montante
será o resultado da multiplicação do número de livros vendidos pelo respectivo preço de venda ao público,
deduzido de 20% desse montante, correspondente à margem de consignação.

Cláusula quarta
(Encargos financeiros)
1. Da organização do evento, objecto do presente protocolo, não resultam quaisquer outros encargos
de natureza financeira para o primeiro outorgante, para além dos resultantes das acções a que
expressamente se compromete executar e descritas na cláusula segunda.
2. A segunda outorgante acorda em assumir total e exclusiva responsabilidade por todos os custos
e encargos emergentes do evento, com excepção dos resultantes das acções a que o primeiro outorgante
expressamente se comprometeu na cláusula segunda.

Cláusula quinta
(Resolução e denúncia)
1. Ambas as partes outorgantes obrigam-se a cumprir pontualmente as obrigações assumidas, salvo
motivo alheio à sua vontade, devendo comunicar à contra parte, por escrito, qualquer ocorrência
susceptível de influir na execução do presente protocolo.
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2. Constitui fundamento de resolução do presente protocolo o incumprimento reiterado de
qualquer obrigação prevista no mesmo, bem como a ocorrência de factos imputáveis a qualquer uma
das partes outorgantes, que, pela sua gravidade, tornem inviável a manutenção da relação protocolar
estabelecida.
3. Qualquer das partes poderá denunciar unilateralmente o presente protocolo, mediante comunicação
escrita e enviada por carta registada com aviso de recepção ao outro outorgante, com a antecedência
mínima de 45 dias, relativamente à data do início oficial do evento.
4. A simples resolução ou denúncia do acordo não confere às partes o direito a qualquer
indemnização.
Cláusula sexta
(Validade e vigência)
O presente protocolo é válido apenas até ao final do evento para que foi estabelecido e, se não for
entretanto denunciado, extingue-se no momento em que sejam devolvidas, em boas condições de
conservação, as publicações entregues e não vendidas no decorrer do referido evento e feita a entrega,
na Secção de Logística da DHCM ou depositada em conta bancária à sua ordem, da importância
correspondente às publicações comercializadas.
Direcção de História e Cultura Militar em Lisboa, 29 de dezembro de 2011
Pelo Primeiro Outorgante:
O Director de História e Cultura Militar, Hugo Eugênio dos Reis Borges, Major-General.
Pelo Segundo Outorgante:
O representante da Diário de Bordo, Lda., Paulo Guilherme de Azevedo Paraíso Noguês.

Protocolo de Colaboração
Entre o Regimento de Engenharia N.º 3
eo
Instituto de Emprego e Formação Profissional
1. Preâmbulo
Considerando que a realização de cursos de formação profissional em instalações militares, tem
constituído uma mais valia para o Exército e para os militares envolvidos, constituindo uma forma de
obtenção de recursos humanos com formação certificada e adequada às funções que vão desempenhar
na Instituição Militar e, se assim o entenderem, quando reingressarem no mercado de trabalho.
Considerando, por outro lado, a importância de que se reveste a frequência de cursos de formação
profissional com vista à integração de militares na vida ativa, após o términus da vida militar, conduz à
realização do presente Protocolo entre o Exército Português e o IEFP, através do RE3 e do Centro de
Formação Profissional de Rio Meão.
Considerando que o Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. através dos seus Centros
de Emprego e Centros de Formação, tem como missão promover o desenvolvimento de medidas ativas
de emprego, bem como ações de formação profissional visando uma adequada inserção no mercado de
trabalho.
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2. Identificação das partes
É estabelecido o presente Protocolo de Cooperação entre:
PRIMEIRO OUTORGANTE: REGIMENTO DE ENGENHARIA N° 3, como Primeiro Outorgante,
representado neste ato pelo seu Comandante, Coronel de Engenharia Jorge Manuel Noronha da Silveira
Alves Caetano, e
SEGUNDO OUTORGANTE: INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
IP (IEFP, I.P.), organismo dotado de personalidade jurídica de direito público nos termos do Decreto-Lei
n.° 213/2007, de 29 de maio, titular do cartão de pessoa colectiva n° 501 442 600, com sede na Rua de
Xabregas, 52 Lisboa, como Segundo Outorgante, devidamente representado neste ato, por Dr. António
Joaquim de Oliveira Pinheiro na qualidade de Diretor que outorga no uso da competência que lhe foi
delegada pelo Conselho Diretivo do IEFP, I.P., na Deliberação datada de 29-12-2009.
Entre os outorgantes de livre e espontânea vontade é celebrado o presente acordo, nos termos e
cláusulas seguintes:

3. Parte Dispositiva
Cláusula 1.ª
(Objeto)
1. O presente Protocolo visa estabelecer as medidas de coordenação entre os Outorgantes
subscritores, tendo em vista a realização do Curso Condutor Manobrador de Equipamento de Movimentação
de Terras, destinado a militares que prestem serviço no Regime de Contrato (RC) de âmbito nacional, de
nível 2, com a duração de 1060 horas, ficando os formandos sujeitos aos regulamentos do IEFP aplicáveis
à ação de formação a desenvolver.
2. Os formandos militares serão recrutados, em número de 15 a 18 formandos, pelo órgão gestor
de pessoal do RE3 e terão habilitações literárias entre o 9.° ano e o 12.° ano de escolaridade.
Cláusula 2.ª
(Local da realização da formação)
As ações de colaboração serão prestadas nas instalações do Primeiro Outorgante, onde também
decorrerá toda a atividade formativa do curso identificado na Cláusula 1.ª.

Cláusula 3.ª
(Obrigações do Primeiro Outorgante)
Para concretização dos objetivos acima referidos, o Primeiro outorgante obriga-se a:
1. Disponibilizar formadores internos, salas, área oficinal, parques e terrenos de treino adequados
ao desenvolvimento da formação profissional do referido curso.
2. Fornecer as matérias primas e consumíveis necessários ao normal funcionamento do curso.
3. Assumir os encargos com os formandos.
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4. Manter atualizado o Dossier Técnico-Pedagógico da ação, do qual devem constar, nomeadamente,
todos os documentos adequados à comprovação da Assiduidade de Formandos e Formadores, bem como
os relativos aos sumários das matérias lecionadas, à descrição das ocorrências verificadas no decurso da
formação, à avaliação dos Formandos e aos resultados obtidos, nos termos do disposto nos artigos 31.°
e 32.° do Decreto Regulamentar n.° 84-A/2007, de 10 de dezembro.
5. Coordenar pedagogicamente a ação, em parceria com o Centro de Formação, com a
responsabilidade da organização da formação.
6. Comunicar ao IEFP todas as situações que, pela sua natureza e gravidade, possam implicar a
exclusão de Formandos ou de Formadores.
7. Comunicar mensalmente, até ao dia 8 do mês seguinte a que se reporta a informação, de horários
e registos de assiduidade de formandos e formadores.
8. Disponibilizar a informação necessária de modo a que o IEFP possa emitir os respetivos
Certificados de Formação.

Cláusula 4.ª
(Obrigações do Segundo Outorgante)
1. Ao Segundo Outorgante compete a coordenação técnica, pedagógica e financeira da ação de
formação profissional, em parceria com o Primeiro Outorgante.
2. Compete, ainda, ao Segundo Outorgante a emissão dos respetivos Certificados de Aptidão
Profissional.
3. É da responsabilidade do Segundo Outorgante, a designação de formadores externos, bem como
assegurar os encargos relativos aos mesmos, para ministrarem as seguintes UFCD’s: AA - Aprender com
Autonomia (40 horas) e 3 913 - Mecânica e Eletricidade (25 horas relativas à subunidade de eletricidade).
4. Compete ao Segundo Outorgante assegurar o pagamento ao Primeiro Outorgante dos encargos
com a preparação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação inerentes à formação, num montante
máximo de € 12 250 (Doze Mil Duzentos e Cinquenta Euros).
5. Desta verba total, prevista na alínea anterior, € 3 675 (Três Mil Seiscentos e Setenta e Cinco
Euros) serão para pagamentos no ano de 2011 e € 8 575 € (Oito Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Euros)
para pagamentos no ano de 2012.
6. Os pagamentos serão efetuados em 10 tranches mensais, no valor de € 1 225 (Mil Duzentos e
Vinte e Cinco Euros).
7. No início do mês seguinte àquele a que as horas de formação dizem respeito, o Segundo
Outorgante pagará ao Primeiro Outorgante esses encargos da ação, contra a apresentação por este de
recibo de quitação.
Cláusula 5.ª
(Ação de formação)
1. A ação de formação com a designação militar de 19.° Curso de Operador de Equipamento Pesado
de Engenharia e cuja designação dada pelo IEFP, I.P. é a de Condutor Manobrador de Equipamento de
Movimentação de Terras, ação n.° 5, desenvolve se no âmbito da modalidade de Cursos de Educação e
Formação de Adultos em conformidade com o disposto na Portaria n.º 230/2008, de 7 de março.
2. A ação de formação referida no número anterior tem a duração total de 1 060 horas, a realizar
em horário Laboral, tendo o seu início previsto em 26-09-2011 e termo previsto em 20-07-2012.
3. A ação de formação decorrerá no local indicado na cláusula 2.ª.
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4. A ação de formação está estruturada da seguinte forma:
ÁREA DE CARÁCTER TRANSVERSAL
AA
Aprender com autonomia
40 horas*
_____________________________________________________________________
*- Será ministrada por Formadores do Centro de Formação de Rio Meão.

FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

900 horas

UFCD
________________________________________________________________________
3911 Tecnologia - Infra estruturas e Edificações
50 horas
3912 Desenho técnico - fundações e topografia
25 horas
3913 Mecânica e eletricidade
50 horas*
3914 Compactação de solos
50 horas
3915 Colocação em serviço e circulação obra/estrada - normas
25 horas
3916 Manobra e parqueamento - regras
25 horas
3917 Equipamentos de movimentação de terras - verificação e ensaio
25 horas
3918 Equipamentos de movimentação de terras - manutenção
50 horas
3919 Rectroescavadora - carga e escavação
25 horas
3920 Trator bulldozer - corte e empurramento de terras
50 horas
3921 Operações com pá carregadora de rastos
50 horas
3922 Escavadora rotativa - escavação e movimentação de terras
50 horas
3923 Escavadora rotativa - demolição, carga e transporte
50 horas
3924 Operação com mini-pá carregadora
25 horas
3925 Camião - carga, transporte e descarga de terras
50 horas
3926 Movimentação, manobra e operação de grua móvel
50 horas
3927 Rectroescavadora - abertura de valas e transporte de terras
25 horas
3928 Trator bulldozer - espalhamento e escarificação
50 horas
3929 Operações com a pá carregadora de rodas
50 horas
3930 Motoniveladora - espalhamento e nivelamento de terras
50 horas
3931 Motoniveladora - nivelamento, alinhamento e acabamento de estradas
50 horas
3932 Operação com equipamentos de compactação
25 horas
* - Os conteúdos respeitantes à eletricidade (25 horas) serão ministrados por Formadores do Centro de Formação de Rio
Meão.

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO
PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL

120 horas
21 horas

Cláusula 6.ª
(Incumprimento)
O incumprimento do presente Protocolo de Cooperação, por causas imputáveis a qualquer um dos
Outorgantes confere ao outro o direito à sua resolução unilateral, não conferindo, no entanto, direito a
qualquer indemnização.
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Cláusula 7.ª
(Alterações)
Qualquer alteração ao presente Protocolo revestirá necessariamente a forma escrita e será
subscrito por ambos os Outorgantes.
Cláusula 8.ª
(Interpretação e casos omissos)
As dúvidas suscitadas na interpretação do presente Protocolo, bem como a integração dos casos
omissos, serão resolvidos por acordo entre as partes.

Cláusula 9.ª
(Prazo de vigência)
O presente Protocolo tem início em 26 de setembro de 2011 e depois de assinado, terminando a sua
vigência em 20 de julho de 2012, não havendo lugar à sua renovação, podendo apenas sofrer uma
prorrogação para efeitos da realização de exames.
Feito em três exemplares, o presente Protocolo vai ser assinado pelas partes contraentes em sinal
de conformidade, ficando um exemplar para o 2° Outorgante e os restantes para o 1° Outorgante.
Espinho, em 22 de setembro de 2011.
Pelo Primeiro Outorgante:
O Comandante do Regimento de Engenharia N.º 3, Jorge Manuel Alves Caetano, Coronel de
Engenharia.
Pelo Segundo Outorgante:
O representante do Diretor do Instituto de Emprego e Formação Profissional, António Joaquim
de Oliveira Pinheiro, Doutor.

Protocolo de Colaboração
Entre o Regimento de Engenharia N.º 3
eo
Instituto de Emprego e Formação Profissional
1. Preâmbulo
Considerando que a realização de cursos de formação profissional em instalações militares, tem
constituído uma mais valia para o Exército e para os militares envolvidos, constituindo uma forma de
obtenção de recursos humanos com formação certificada e adequada às funções que vão desempenhar
na Instituição Militar e, se assim o entenderem, quando reingressarem no mercado de trabalho.
Considerando, por outro lado, a importância de que se reveste a frequência de cursos de formação
profissional com vista à integração de militares na vida ativa, após o términus da vida militar, conduz à
realização do presente Protocolo entre o Exército Português e o IEFP, através do RE3 e do Centro de
Formação Profissional de Rio Meão.
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Considerando que o Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. através dos seus Centros
de Emprego e Centros de Formação, tem como missão promover o desenvolvimento de medidas ativas
de emprego, bem como ações de formação profissional visando uma adequada inserção no mercado de
trabalho.
2. Identificação das partes
É estabelecido o presente Protocolo de Cooperação entre:
PRIMEIRO OUTORGANTE: REGIMENTO DE ENGENHARIA N° 3, como Primeiro Outorgante,
representado neste ato pelo seu Comandante, Coronel de Engenharia Jorge Manuel Noronha da Silveira
Alves Caetano, e
SEGUNDO OUTORGANTE: INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
IP (IEFP, I.P.), organismo dotado de personalidade jurídica de direito público nos termos do Decreto-Lei
n.° 213/2007, de 29 de maio, titular do cartão de pessoa colectiva n° 501 442 600, com sede na Rua de
Xabregas, 52 Lisboa, como Segundo Outorgante, devidamente representado neste ato, por Dr. António
Joaquim de Oliveira Pinheiro na qualidade de Diretor que outorga no uso da competência que lhe foi
delegada pelo Conselho Diretivo do IEFP, I.P., na Deliberação datada de 29-12-2009
Entre os outorgantes de livre e espontânea vontade é celebrado o presente acordo, nos termos e
cláusulas seguintes:

3. Parte Dispositiva
Cláusula 1.ª
(Objeto)
1. O presente Protocolo visa estabelecer as medidas de coordenação entre os Outorgantes
subscritores, tendo em vista a realização de 2 percursos do referencial de Mecânico/a de Automóveis
Pesados de Passageiros e de Mercadorias destinado a militares que prestem serviço no Regime de
Contrato (RC) de âmbito nacional, de nível 2, com a duração de 300 horas cada, ficando os formandos
sujeitos aos regulamentos do IEFP aplicáveis à ação de formação a desenvolver.
2. Os formandos militares serão recrutados, em número de 10 formandos, pelo órgão gestor de
pessoal do RE3 e terão habilitações literárias entre o 6°. ano e o 12.° ano de escolaridade.
Cláusula 2.ª
(Local da realização da formação)
As ações de colaboração serão prestadas nas instalações do Primeiro Outorgante, onde também
decorrerá toda a atividade formativa do curso identificado na Cláusula 1.ª .
Cláusula 3.ª
(Obrigações do Primeiro Outorgante)
Para concretização dos objetivos acima referidos, o primeiro outorgante obriga-se a:
1. Disponibilizar formadores internos, salas, área oficinal, parques e terrenos de treino adequados
ao desenvolvimento da formação profissional do referido curso.
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2. Fornecer as matérias-primas e consumíveis necessários ao normal funcionamento do curso.
3. Assumir os encargos com os formandos.
4. Manter atualizado o Dossier Técnico-Pedagógico da ação, do qual devem constar,
nomeadamente, todos os documentos adequados à comprovação da Assiduidade de Formandos e
Formadores, bem como os relativos aos sumários das matérias leccionadas, à descrição das ocorrências
verificadas no decurso da formação, à avaliação dos Formandos e aos resultados obtidos, nos termos do
disposto nos artigos 31.° e 32.° do Decreto Regulamentar n.° 84-A/2007, de 10 de dezembro.
5. Coordenar pedagogicamente a ação, em parceria com o Centro de Formação, com a
responsabilidade da organização da formação.
6. Comunicar ao IEFP todas as situações que, pela sua natureza e gravidade, possam implicar
a exclusão de Formandos ou de Formadores.
7. Comunicar mensalmente, até ao dia 8 do mês seguinte a que se reporta a informação, horários
e registos de assiduidade de formandos e formadores.
8. Disponibilizar a informação necessária de modo a que o IEFP possa emitir os respetivos
Certificados de Formação.
Cláusula 4.ª
(Obrigações do Segundo Outorgante)
1. Ao Segundo Outorgante compete a coordenação técnica, pedagógica e financeira da ação de
formação profissional, em parceria com o Primeiro outorgante.
2. Compete, ainda, ao Segundo Outorgante a emissão dos respetivos Certificados de Aptidão
Profissional.
3. É da responsabilidade do Segundo Outorgante, a designação de formadores externos, bem como
assegurar os encargos relativos aos mesmos, para ministrarem as seguintes UFCD’s: 5 014 - Eletricidade
Automóvel (25 horas), 5039 - Eletricidade/Eletrónica de Automóveis Pesados de Passageiros e de
Mercadorias (50 horas) e 0350 - Comunicação Interpessoal e Comunicação Assertiva (50 horas).
4. Compete ao Segundo Outorgante assegurar o pagamento ao Primeiro Outorgante dos encargos
com a preparação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação inerentes à formação, num montante
máximo de € 7 450 (Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta Euros).
5. Desta verba total, prevista na alínea anterior, € 2 980 (Dois Mil Novecentos e Oitenta Euros) serão
para pagamentos no ano de 2011 e € 4 470 (Quatro Mil Quatrocentos e Setenta Euros) para pagamentos
no ano de 2012.
6. Os pagamentos serão efetuados em 10 tranches mensais, no valor de € 745 (Setecentos e
Quarenta e Cinco Euros).
7. No início do mês seguinte àquele a que as horas de formação dizem respeito, o Segundo
Outorgante pagará ao Primeiro Outorgante esses encargos da ação, contra a apresentação por este de
recibo de quitação.
Cláusula 5.ª
(Ação de formação)
1. A ação de formação com a designação militar de 13° Curso de Mecânico de Equipamento
Pesado de Engenharia e cuja designação dada pelo IEFP, I.P. é a de Percursos de Mecânico/a de
Automóveis Pesados de Passageiros e de Mercadorias, ação n.° 6 e n.° 7, desenvolvem se no âmbito da
modalidade de Cursos de Formação Modular em conformidade com o disposto na Portaria n.º 230/2008,
de 7 de março.
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2. As ações de formação referidas número anterior tem a duração total de 300 horas cada, a realizar
em horário Laboral, tendo o seu início previsto em 26-09-2011 e termo previsto em 08-06-2012.
3. As ações de formação decorrerão no local indicado na cláusula 2.ª.
4. As ações de formação estão estruturadas da seguinte forma:
1.ª Parte do percurso (acão n.° 6): Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) a ministrar (300 horas):

0350
Comunicação Interpessoal e Comunicação Assertiva
50 horas*
__________________________________________________________________________________
* - Será ministrada por Formadores do Centro de Formação de Rio Meão
__________________________________________________________________________________
5038

Motores de Automóveis Pesados-Diagnóstico de avarias/Inf. Técnica

50 horas

1525

Desenho Técnico-Construções Geométricas e Projeções Ortogonais

25 horas

1524

Materiais-Ferrosos, Não Ferrosos e Não Metálicos

25 horas

5032

Diagnóstico e Reparação em Sistemas de Direcção/Suspensão de Aut. Pesados

50 horas

5034

Sistemas de Transmissão Manual de Automóveis Pesados

25 horas

5035

Sistema de Transmissão Automática de Automóveis Pesados

50 horas

0349

Ambiente, Segurança, Higiéne e Saúde no Trabalho - Conceitos Básicos

25 horas

2.ª Parte do percurso ( ação n.° 7): Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) a ministrar (300 horas):
__________________________________________________________________________________
5037

Motores de Automóveis Pesados - Reparação e Dados Técnicos

50 horas

1527

Instalações, Equipamentos e Ferramentas

25 horas

1526

Serralharia para Mecânicos de Automóveis Pesados

50 horas

5014

Eletricidade Automóvel

25 horas*

5039

Eletricidade/Eletrónica de Automóveis Pesados de Passageiros e de Mercadorias

50 horas*

5043

Diagnóstico e Reparação de Sistemas Hidráulicos

50 horas

5020

Organização Oficinal e Controlo de Qualidade/Manutenção de Instalações Equip.
e Ferramentas

50 horas

* - Será ministrada por Formadores do Centro de Formação de Rio Meão.

Datas propostas para a realização das ações:
- 1.ª Parte do percurso (acão n.° 6): - de 26 de setembro de 2011 a 20 de janeiro de 2012.
- 2.ª Parte do percurso ( ação n.° 7): - de 23 de janeiro a 8 de junho de 2012.
Cláusula 6.ª
(Incumprimento)
O incumprimento do presente Protocolo de Cooperação, por causas imputáveis a qualquer um dos
Outorgantes confere ao outro o direito à sua resolução unilateral, não conferindo, no entanto, direito a
qualquer indemnização.
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Cláusula 7.ª
(Alterações)
Qualquer alteração ao presente Protocolo revestirá necessariamente a forma escrita e será
subscrito por ambos os Outorgantes.
Cláusula 8.ª
(Interpretação e casos omissos)
As dúvidas suscitadas na interpretação do presente Protocolo, bem como a integração dos casos
omissos, serão resolvidos por acordo entre as partes.
Cláusula 9.ª
(Prazo de vigência)
O presente Protocolo será válido até à conclusão dos cursos entrando em vigor em 26 de setembro de 2011
e depois de assinado, sendo válido até à conclusão dos cursos, podendo apenas sofrer uma prorrogação,
caso seja necessário.
Feito em três exemplares, o presente Protocolo vai ser assinado pelas partes contraentes em sinal
de conformidade, ficando um exemplar para o 2.° Outorgante e os restantes para o 1.° Outorgante.
Espinho, em 22 de setembro de 2011.
Pelo Primeiro Outorgante:
O Comandante do Regimento de Engenharia N.º 3, Jorge Manuel Alves Caetano, Coronel de
Engenharia.
Pelo Segundo Outorgante:
O representante do Diretor do Instituto de Emprego e Formação Profissional, António Joaquim
de Oliveira Pinheiro, Doutor.

Protocolo de Colaboração
Entre o Regimento de Engenharia N.º 3
ea
A Administração de Região Hidrográfica do Centro, IP
No âmbito da
"Gestão da Obra de Ligação da Barrinha de Esmorizao ao Mar"
1. Preâmbulo
Considerando:
- a Resolução de Conselho de Ministros n° 176/2003 de 10 de Novembro, que declara a Barrinha
de Esmoriz/ Paramos área crítica de recuperação ambiental que carece de intervenções urgentes, declara
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o interesse público das intervenções a efetuar e constituiu uma Estrutura de Coordenação e Controlo das
Intervenções na Área Crítica da Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos (ECC);
- que a atual situação da Barrinha de Esmoriz, quer derivado da poluição de montante quer devido
aos problemas de drenagem das águas cria situações de risco para a saúde pública e segurança das
populações marginais e afeta as instalações militares do Regimento de Engenharia N.° 3;
- o 2° Relatório da ECC que, de entre outras ações prioritárias, define a necessidade de haver
uma gestão controlada da ligação da Barrinha ao mar e cuja obra de gestão controlada da ligação da
Barrinha ao Mar, nos seus aspectos essenciais já se encontra executada;
- as competências da Administração da Região Hidrografica do Centro, IP nos termos do
Decreto-Lei n.° 208/2007 de 29 de maio e da Lei n.° 58/2005 de 29 de dezembro;
- que ao Exército compete, também, a satisfação das missões de interesse público que lhe forem
consignadas;

2. Identificação das Partes
Entre:
a. O Regimento de Engenharia N.º 3, sedeado em Paramos - Espinho, adiante abreviadamente
designado por RE 3, como 1.° Outorgante é representado neste ato pelo seu Comandante, Coronel de
Engenharia Jorge Manuel Alves Caetano; e,
b. A Administração de Região Hidrográfica do Centro, IP adiante abreviadamente designada
por ARH do Centro IP, representada pela sua Presidente, Prof.ª Doutora Maria Teresa Fidelis da Silva,
é celebrado o presente Protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas seguintes:

Cláusula primeira
Objecto
O presente Protocolo tem como objeto o desenvolvimento das ações necessárias à movimentação
de areias da zona de praia para reforço do dique marginal norte e, à gestão da abertura e fecho do dique
fusível da mesma Barrinha de Esmoriz, sempre que tecnicamente recomendável, e pedido pela ARH do
Centro, IP.

Cláusula segunda
Obrigações do RE 3
O RE 3 compromete-se a:
1. Executar as mobilizações de sedimentos necessários para se reconstruir o dique Norte e para
se proceder ao fecho e abertura do dique fusível da embocadura da Barrinha de Esmoriz ao Mar, durante
a época balnear e de acordo com as instruções emanadas pela ARH do Centro IP;
2. Constituir um grupo de trabalho, constituído por pessoal e pelos equipamentos considerados
necessários e adequados para a execução dos trabalhos a realizar;
3. Coordenar com a ARH do Centro, IP, o encadeamento dos trabalhos;
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4. Orientar o emprego do pessoal e equipamento, sob o ponto de vista técnico, de modo a otimizar
o seu rendimento;
5. Assegurar a administração do pessoal militar empenhado nos trabalhos, designadamente no
que respeita a:
a. Pagamento de vencimentos
b. Apoio do Serviço de Saúde Militar
6. Assegurar a gestão dos equipamentos, viaturas e restante material militar, especialmente no
que respeita à manutenção do mesmo;
7. Fornecer todos os elementos à ARH do Centro, IP, relativamente a consumo de combustíveis
e horas/máquina utilizadas na execução dos trabalhos.

Cláusula terceira
Obrigações da ARH do Centro, IP
1. A ARH do Centro, IP compromete-se a assegurar o seu financiamento e a suportar todas as
despesas decorrentes da realização das ações a desenvolver no quadro deste protocolo, num valor máximo
de € 20 000 em 2011;
2. Coordenar as intervenções e prestar a colaboração técnica para a abertura e encerramento do
dique fusível na embocadura da Barrinha de Esmoriz.

Cláusula quarta
Encargos financeiros
1. O pagamento dos trabalhos da responsabilidade do RE3 será efectuado da seguinte forma:
a. Com a assinatura do Protocolo e o fecho do rombo do dique norte: € 12 500;
b. Até 30 de outubro de 2011: o remanescente a pagar, até ao máximo de € 7 500.
2. Os encargos com o equipamento serão divididos em duas parcelas:
a. Encargos com combustíveis;
b. Encargos com material de desgaste e grandes reparações, obtidos a partir dos seguintes
valores unitários:
(1) Custos hora/máquina:
(a) Trator de Lagartas (TL)
(b) Escavadora de Lagartas (EL)
(c) Pá Carregadora de Lagartas (CL)
(d) Moto niveladora (NV)

€ 6,86
€ 6,33
€ 6,02
€ 6,33

(2) Custos por quilómetro:
(a) Viatura tática ligeira (VTL)
(b) Viatura tática média (VTM)

€ 0,41
€ 0,43

3. Os documentos de despesa efetuados com combustíveis no âmbito do presente protocolo, depois
de visados pelo Regimento de Engenharia N.° 3, com a menção expressa de que correspondem a
“trabalhos realizados” e “estão em condições de ser processados”, deverão ser enviados à ARH do
Centro, IP para processamento.
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Cláusula quinta
Resolução e denúncia
1. O presente protocolo pode ser resolvido, fundamentadamente, a todo o tempo, não havendo lugar
a qualquer indemnização.
2. Constitui fundamento para a resolução do presente protocolo, o respetivo incumprimento ou a
existência de incidente grave que viole as regras de sã convivência e respeito mútuo entre os
outorgantes.
3. Qualquer um dos outorgantes poderá denunciar o presente protocolo, devendo para o
efeito comunicá-lo ao outro outorgante, com a antecedência mínima de 60 dias, mediante carta
registada.
4. O primeiro outorgante reserva-se o direito de suspender ou resolver unilateralmente a execução
do presente protocolo, mediante simples declaração e com efeitos imediatos, se o interesse público assim
o exigir.

Cláusula sexta
Disposições gerais e finais
1. O presente protocolo pode ser alterado a qualquer momento, com a concordância das partes,
através de aditamentos que, após aprovação do Chefe do Estado-Maior do Exército, serão por aqueles
assinados e juntos ao mesmo, dele passando a fazer parte integrante.
2. As dúvidas, lacunas ou casos omissos resultantes de dificuldades de interpretação que possam
surgir na aplicação do presente protocolo, serão solucionados mediante acordo entre as partes
signatárias.

Cláusula sexta
Vigência
O Presente Protocolo vigora até 31 de Dezembro de 2011, podendo ser prorrogado para o ano de
2012 se isso convier às duas partes.
Feito em triplicado, ficando o RE3 com dois exemplares e a Administração de Região Hidrográfica
do Centro, IP com um exemplar.
Assim o outorgaram no dia 28 de novembro de 2011.
Pelo Primeiro Outorgante:
O Comandante do Regimento de Engenharia N.º 3, Jorge Manuel Alves Caetano, Coronel de
Engenharia.
Pelo Segundo Outorgante:
A Presidente da Administração de Região Hidrográfica do Centro, IP, Maria Teresa Fidelis
da Silva, Prof.ª Doutora.
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ADENDA N° 1 AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO
ENTRE O RE 3 E A ARHC
Em virtude do que estabelece o n.° 1 da cláusula Sexta do Protocolo de colaboração celebrado em
28 de novembro de 2011 entre o RE 3 e a ARHC, vêm as partes acordar na seguinte alteração, que fazem
por aditamento ao protocolo supramencionado e que dele fará parte integrante:

Nova redação do n.° 1 da cláusula quarta do Protocolo
1. O pagamento dos trabalhos da responsabilidade do RE3 será efetuado pela 2.º Outorgante ao
1° Outorgante, na sua totalidade até ao final do corrente ano, após a celebração do Protocolo de
Colaboração, mediante apresentação do relatório de débitos e faturas pelo RE3;
Feito em triplicado, ficando o RE3 com dois exemplares e a ARH do Centro, IP com um exemplar.
Assim o outorgaram no dia 28 de novembro de 2011.

Pelo Primeiro Outorgante:
O Comandante do Regimento de Engenharia N.º 3, Jorge Manuel Alves Caetano, Coronel de
Engenharia.
Pelo Segundo Outorgante:
A Presidente da Administração de Região Hidrográfica do Centro, IP, Maria Teresa Fidelis
da Silva, Prof.ª Doutora.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Artur Neves Pina Monteiro, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.
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I — DECISÕES DE TRIBUNAIS
Tribunal Constitucional
Acórdão n.º 24/2012
de 14 de dezembro de 2011
Julga inconstitucional a norma constante do artigo 3.º da Lei n.º 14/2009, de 1 de abril, na
medida em que manda aplicar, aos processos pendentes à data da sua entrada em vigor, o prazo
previsto na nova redação do artigo 1 817.º. n.º 1, do Código Civil, aplicável por força do artigo 1 873.º
do mesmo Código.
(DR 2.ª Série n.º 41 de 27 de fevereiro de 2012)

——————
II — PORTARIAS
Ministério da Defesa Nacional
Portaria n.º 55/2012
de 14 de dezembro de 2011
Com o objetivo de contribuir para o reforço do Governo Federal de Transição da Somália, como
Governo operante ao serviço dos cidadãos, a missão de treino da União Europeia (UE) na Somália
(European Union Training Mission — EUTM Somália) tem por finalidade contribuir para o
desenvolvimento do sector da segurança na Somália, ministrando formação militar específica às Forças
Nacionais de Segurança Somalis.
Mantendo-se a conjuntura que determinou o estabelecimento da EUTM Somália, o Conselho
da UE, através da Decisão n.º 2 011/483/PESC, de 28 de julho de 2011, altera e prorroga a Decisão
n.º 2 010/96/PESC, de 15 de fevereiro de 2010, relativa a esta missão, prolongando-a até ao ano de 2012,
após dois semestres de formação consecutiva.
Portugal tem participado, desde 28 de janeiro de 2010, na EUTM Somália e continuará essa participação
com um contingente constituído por um efetivo até dezasseis militares, para, a partir do último quadrimestre de
2011, integrar esta missão da UE, em cooperação com a União Africana, de treino de forças somalis.
O Conselho Superior de Defesa Nacional, nos termos do disposto no artigo 17.º, n.º 1, alínea g), da
Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, emitiu, em 24 de novembro de 2011, parecer favorável à
continuação da participação de Portugal nesta missão.
De acordo com o estipulado no artigo 3.º da Lei n.º 46/2003, de 22 de agosto, a decisão do Governo
de envolver contingentes militares nesta missão foi comunicada à Assembleia da República.
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 12.º e nas alíneas n) e f) do n.º 3 do artigo 14.º, ambos
da Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, e nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 233/96,
de 7 de dezembro, determina o Governo, pelo Ministro da Defesa Nacional, que:
1 — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, com vista à participação
portuguesa na missão EUTM Somália, apronte e empregue um contingente militar, constituído por um
efetivo até 16 militares, que ficará na sua dependência direta.
2 — A missão, com início no último quadrimestre de 2011, terminará em 2012, depois de dois
períodos consecutivos de formação.
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3 — Nos termos do disposto no n.º 5 da Portaria n.º 87/99, de 30 de dezembro de 1998, publicada
no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 28 de janeiro de 1999, os militares que integram o contingente
nacional desempenham funções em países de classe C.
4 — Os encargos decorrentes da presente participação nacional na operação militar em causa
serão suportados pela dotação orçamental inscrita para as Forças Nacionais Destacadas.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.
——————
III — DESPACHOS
Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional
Despacho n.º 2 602/2012
de 30 de dezembro de 2011
Na sequência das auditorias realizadas pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF) aos três ramos das
Forças Armadas, foram identificadas situações decorrentes da aplicação do regime de transição previsto
nos artigos 31.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, que, no entendimento daquela
entidade, consubstanciam a prática de ilegalidades ou irregularidades.
Na origem desta situação, que remonta ao início de 2010, e no seu prolongamento no tempo, estão
omissões regulamentares por parte das entidades com competência na matéria que levam à aplicação dos
princípios constantes no n.º 4 do artigo 282.º da Constituição, no artigo 66.º da Lei do Tribunal Constitucional
e no artigo 76.º do Código de Processo dos Tribunais Administrativos, quanto aos efeitos decorrentes da
declaração, com força obrigatória geral, da inconstitucionalidade ou da ilegalidade de normas legais ou
regulamentares.
O Despacho n.º 12 713/2011, de 9 de setembro, dos Ministros de Estado e das Finanças e da Defesa
Nacional determinou o seguinte:
Reconstituição casuística das situações decorrentes da aplicação do regime de transição previsto
nos artigos 31.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, tendo por referência a situação dos militares a
31 de dezembro de 2009, a efetuar pelos ramos até 31 de outubro de 2011;
Conformação pelos três ramos das situações jurídicas dos militares às existentes em 31 de dezembro de 2010,
por forma a efetivar o cumprimento do disposto no n.º 16 do artigo 24.º da Lei n.º 55-A/2010, de
31 de dezembro, impedindo valorizações remuneratórias que não caibam no âmbito das exceções
consagradas no referido normativo.
Mais determinou o referido despacho, que os procedimentos de reconstituição daquelas situações
fossem objeto de acompanhamento conjunto pela IGF, pela Secretaria-Geral do Ministério da Defesa
Nacional e pela Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar do Ministério da Defesa Nacional, tendo
o mesmo culminado na elaboração do Memorando de 20 de outubro último que nos foi presente para decisão.
Atentas a fundamentação, as conclusões e as propostas constantes do referido Memorando, com
as quais se concorda na generalidade, determina-se que:
1 — Cada um dos ramos das Forças Armadas elabore uma lista com a identificação
individualizada dos militares que se encontram nas situações de inversão remuneratória relativamente aos
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quais é consolidado o posicionamento remuneratório atual, por forma a salvaguardar o princípio da
antiguidade no posto.
2 — Seja concluído o processo de reconstituição e sequente processamento remuneratório, nos
termos propostos no presente Memorando, para os restantes militares que, nos termos do n.º 1 do
Despacho n.º 12 713/2011, deverão ser objeto de reposicionamento remuneratório.
3 — Os ramos devem enviar ao Ministério da Defesa Nacional a lista referida no n.º 1 supra,
até ao dia 27 de janeiro de 2012.
4 — Atentas as dificuldades técnicas verificadas na execução das determinações constantes no
n.º 1 do Despacho n.º 12 713/2011, que impossibilitaram o cumprimento do prazo de 31 de outubro de 2011,
a reconstituição casuística das situações identificadas nesse número é reportada a 1 de janeiro de 2012.
5 — Não deverá haver lugar à audiência prévia nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do
artigo 103.º do CPA, com fundamento no facto de estar em causa a necessidade de contenção da
despesa pública, podendo a mesma comprometer a execução e utilidade do presente despacho.
6 — Remeta-se aos ramos para execução e à Inspeção-Geral de Finanças, à Secretaria-Geral
do Ministério da Defesa Nacional e à Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar do Ministério da
Defesa Nacional, para conhecimento e acompanhamento.
O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça Gaspar. — O Ministro da Defesa
Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Ministério da Defesa Nacional
Despacho n.º 2 005/2012
de 25 de janeiro de 2012
Considerando os pedidos efetuados pela Espanha e Nova Zelândia, para integrarem a comunidade
de países que fazem parte do Programa dos NH90, o qual tem por objetivo desenvolver atividades comuns
e cooperativas, a fim de serem obtidas economias de escala e consequente redução de custos (treino,
sobressalentes, etc);
Considerando que novas admissões de países ao Programa dos NH90 obrigam à introdução de
alterações relevantes nos documentos de referência, nomeadamente NH90 Community MoU e
Programme Arrangement n.º 1;
Considerando, para o efeito, o Amendment n.º 4 to the MoU (NH90 Community Admission of
Spain and New Zeland), e o Amendment n.º 2 to the Programme Arrangement n.º 1 to the NH90
Community — PA 1 Arndt 2 Belgian, Spain and New Zeland Admission), tendo em vista a disciplinar
a adesão daqueles dois países ao Programa dos NH90;
Verificando-se não existirem encargos financeiros, nem qualquer promessa de realização de
despesa, inerentes à assinatura do Amendment n.º 4 to the MoU (NH90 Community Admission of
Spain and New Zeland), e do Amendment n.º 2 to the Programme Arrangement n.º 1 to the NH90
Community — PA 1 Arndt 2 Belgian, Spain and New Zeland Admission), que justifiquem a inviabilidade
da sua aprovação pelo Estado Português;
De acordo com o disposto na alínea o) do n.º 3 do artigo 14.º da Lei de Defesa Nacional, Lei Orgânica
n.º 1-B/2009, de 7 de julho, determino o seguinte:
a) Aprovo as minutas do Amendment n.º 4 to the MoU (NH90 Community Admission of
Spain and New Zeland) e Amendment n.º 2 to the Programme Arrangement n.º 1 to the NH90
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Community — PA 1 Arndt 2 Belgian, Spain and New Zeland Admission), anexas ao documento
n.º 5 296/DGAIED, de 15 de dezembro de 2011, relativas ao projeto NH90;
b) Delego, ao abrigo dos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, e ao abrigo do disposto no artigo 9.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, e
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, no Diretor-Geral do Armamento e Infraestruturas de Defesa,
Major-General Manuel de Matos Gravilha Chambel, a competência para a assinatura dos documentos
referidos na alínea anterior.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Despacho n.º 2 098/2012
de 25 de janeiro de 2012
Considerando que o Implementing Arrangement n.º 2 to In – Service Support/Common Spares
Management, assente no modelo de cooperação dos participantes do programa NH-90, tem por objetivo
melhorar o aprovisionamento de sobressalentes, respeitando os requisitos operacionais, assegurando
simultaneamente uma maior disponibilidade dos mesmos com o menor custo;
Verificando-se não existirem encargos financeiros, nem qualquer promessa de realização de
despesa, inerentes à assinatura do Implementing Arrangement n.º 2 to In -Service Support/Common
Spares Management, que justifiquem a inviabilidade da sua aprovação pelo Estado Português;
De acordo com o disposto na alínea o) do n.º 3 do artigo 14.º da Lei de Defesa Nacional — Lei
Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, determino o seguinte:
a) Aprovo a minuta do Implementing Arrangement n.º 2 to In – Service Support/Common Spares
Management, em anexo ao ofício 4 381/DGAIED, de 25 de outubro de 2011, relativa ao projeto NH90;
b) Delego, ao abrigo dos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, e ao abrigo do disposto no artigo 9.º da Lei n.º 2/2004 de
15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, e
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, no Diretor-Geral do Armamento e Infraestruturas de Defesa,
Major-General Manuel de Matos Gravilha Chambel, a competência para a assinatura da minuta do
Implementing Arrangement n.º 2 to In – Service Support/Common Spares Management.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Despacho n.º 2 625/2012
de 11 de novembro de 2011
Unidade de Ação Externa na Área da Defesa Nacional
Considerando que a convergência de esforços no quadro do Ministério da Defesa Nacional, tendo
em vista a unidade de ação externa do Estado, é um objetivo permanente no âmbito das relações externas
de defesa;
Considerando ainda a necessidade de haver uma cooperação estruturada de defesa com outros
Estados e organizações internacionais, envolvendo o planeamento, o desenvolvimento e a coordenação das
relações externas de defesa, incluindo as atividades a desenvolver ao nível político-estratégico;
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Considerando também a necessidade de potenciar a concertação da ação externa do Ministério da
Defesa Nacional, bem como o respetivo acompanhamento e ponderação da respetiva execução,
procurando dispor, deste modo, dos necessários elementos de apoio à decisão político-estratégica;
Tendo presente que a convergência de esforços entre os vários organismos e entidades não implica
a tutela de uns sobre os outros, mas a troca de informação, cooperação e, sobretudo, a harmonização das
diferentes iniciativas, visando a otimização de ganhos para a Política de Defesa Nacional, determino:
1 — A implementação do Plano Anual de Ação Externa no âmbito da Defesa.
2 — Que o Plano de Ação Externa no Âmbito da Defesa estabeleça os princípios, orientações e
prioridades da ação externa em conformidade com o quadro geral, em matéria de política externa, definido
pelo Governo, indique os objetivos e prioridades a prosseguir e enumere as atividades a desenvolver.
3 — Que para a elaboração do Plano Anual se constituam como entidades de planeamento:
a) O Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional;
b) As Forças Armadas: EMGFA; Marinha; Exército; Força Aérea;
c) Os Serviços Centrais de suporte:
1) Secretaria-Geral;
2) Inspeção-Geral da Defesa Nacional;
3) Direção-Geral de Política de Defesa Nacional;
4) Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar;
5) Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa;
6) Instituto da Defesa Nacional;
7) Policia Judiciária Militar;
d) O Setor empresarial do Estado com atribuições no domínio da Defesa Nacional.
4 — Que a elaboração do Plano Anual de Ação Externa decorra no ano imediatamente anterior
ao que o Plano respeita, utilizando-se a seguinte metodologia e calendarização:
a) Até 1 de agosto, difusão pelo Ministro da Defesa Nacional da diretiva orientadora de
planeamento, abordando os objetivos a atingir e as prioridades a seguir para a ação externa, com vista a
permitir identificar as atividades a constar do Plano;
b) As entidades de planeamento, na sequência da diretiva orientadora, elaboram as respetivas
listas de atividades previstas para o ano seguinte no âmbito externo, procedendo, até 30 de setembro, ao
seu envio para a DGPDN, que por sua vez as consolida numa lista única;
c) Até 15 de outubro a DGPDN submete a despacho ao Ministro da Defesa Nacional uma
proposta de Plano de Ação integrando as atividades a desenvolver no âmbito externo;
d) Prosseguir uma adequada articulação e troca de informação com o Ministério dos Negócios
Estrangeiros e outros ministérios relevantes.
5 — Que para o Plano Anual de Ação Externa para 2012, face a condicionamentos de ordem
temporal, se adapte a calendarização do seguinte modo:
Que a difusão da Diretiva Orientadora ocorra até 11 de novembro de 2011;
Que o envio da lista de atividades previstas decorra até 30 de novembro de 2011;
Que a proposta de Plano Anual de Ação Externa seja submetida a despacho até
15 de dezembro de 2011.
Este despacho revoga o Despacho n.º 3 580/2011, de 10 de fevereiro de 2011, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 38, de 23 de fevereiro de 2011.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.
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Despacho n.º 2 631/2012
de 6 de janeiro de 2012
Considerando que incumbe ao Ministério da Defesa Nacional (MDN), no âmbito das suas
atribuições, promover e dinamizar o estudo, a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a divulgação
das matérias com interesse para a defesa nacional;
Considerando que a execução da política de defesa no domínio da investigação e desenvolvimento
na área das ciências e tecnologias de defesa, é realizada pelos ramos das Forças Armadas, através
dos órgãos de investigação, desenvolvimento e inovação (IDI) que integram os estabelecimentos de
ensino superior público militar, conforme previsto no artigo 15.º do anexo ao Decreto-Lei n.º 27/2010,
de 31 de março;
Considerando que a Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa (DGAIED) tem por
missão conceber, propor, coordenar, executar e apoiar as atividades relativas ao armamento e equipamento
de defesa necessários ao cumprimento das missões da defesa nacional prosseguindo as suas atribuições
no domínio da Investigação e Desenvolvimento (I&D) na área das ciências e tecnologias de defesa e da
base tecnológica e industrial de defesa, onde o 7.º Programa-Quadro da Comissão Europeia (7PQ) se
insere;
Considerando que a estratégia de segurança da União Europeia «Uma Europa segura num mundo
melhor», adotada pelo Conselho Europeu, aborda a necessidade de uma estratégia de segurança
abrangente que inclua tanto medidas de segurança de natureza civil como relacionadas com a defesa;
Tendo em conta os objetivos gizados pelo 7PQ de atividades em matéria de investigação,
desenvolvimento tecnológico e demonstração (2007-2013), aprovado pela Decisão n.º 1 982/2006/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de dezembro de 2006;
Considerando as regras de participação no 7PQ, estabelecidas pelo Regulamento (CE)
n.º 1 906/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2006, no qual são fixados
os instrumentos formais de participação, designadamente, os Acordos de Consórcio (consortium
agreements) entre os participantes em projetos e as Convenções de Subvenção (grant agreements) que
definem os direitos e obrigações dos participantes em relação à Comunidade;
Considerando que a participação no 7PQ é aberta a um conjunto alargado de entidades,
nomeadamente, institutos de investigação universitários ou centros de investigação, pequenas ou médias
empresas, ou ainda, organismos da administração direta do Estado, aos quais se aplicam diferentes regras
de participação consoante a iniciativa de investigação;
Considerando que no 7PQ, entre outros programas, o programa específico «Cooperação» visa
fomentar a investigação colaborativa com múltiplos participantes em rede, quer no plano nacional quer no
europeu, centrando-se sobre os projetos de consórcios transnacionais que reúnam a indústria e as
universidades, compreendendo diversas áreas temáticas, designadamente, o tema «Segurança», o qual
está orientado ao desenvolvimento de tecnologias e conhecimentos para a criação das capacidades
necessárias a fim de assegurar a segurança dos cidadãos contra ameaças como o terrorismo, as
catástrofes naturais e a criminalidade;
Considerando que a proposta de participação dos ramos das Forças Armadas, através dos Centros
de Investigação ou outros, no âmbito do 7PQ, contribui de igual modo para a consecução dos objetivos no
domínio da investigação e desenvolvimento na área das ciências e tecnologias de defesa, e na sua
componente não militar;
Considerando que os projetos já a decorrer, ou em vias de participação, tais como o PERSEUS, onde
participa a Força Aérea, ou o ICARUS, onde participará a Marinha, constituem projetos colaborativos de
investigação entre múltiplos participantes num consórcio, cujas ações requerem uma integração em larga
escala;
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Tendo em conta as regras relativas ao procedimento de apresentação de propostas, bem como aos
respetivos procedimentos de avaliação, seleção e atribuição, estabelecidos pela Decisão da Comissão de
28 de fevereiro de 2011, publicada no Jornal Oficial da União Europeia, L 75 de 22 de março de 2011,
cujo princípio da eficiência e rapidez, sublinha que a avaliação, a atribuição e a preparação das subvenções
devem ser tão rápidas quanto possível, sem prejuízo da manutenção da qualidade da avaliação e do
respetivo quadro jurídico;
Considerando a necessidade de concluir o processo de registo do Participant Identification Code
(PIC) do MDN através do Community Research and Development Information Service (CORDIS) da
Comissão Europeia e a nomeação do Legal Entity Appointed Representative (LEAR) para a realização
das atividades e tarefas no contexto da participação nos projetos no âmbito do 7PQ;
Tendo em conta a necessidade de agilizar os procedimentos de transferência dos fundos
provenientes da Comissão Europeia, através do coordenador de cada projeto, para as entidades
executantes pertencentes aos ramos das Forças Armadas por via da identificação da conta bancária
destinatária dos fundos, dos dados conducentes à validação da sua idoneidade, dos seus titulares e do
objetivo a que esta se presta, devendo o LEAR ser mantido a par de todas as transações efectuadas, nos
termos acordados com a Research Executive Agency (REA);
Atento o anteriormente exposto, e verificando-se não existirem encargos financeiros, nem
qualquer promessa de realização de despesa adicional inerentes à assinatura dos Acordos de
Consórcio (Consortium agreement) por parte de todas as entidades participantes bem como em
ulteriores Convenções de Subvenção (grant agreement), a celebrar entre a Comissão Europeia, os
coordenadores dos projetos e os outros participantes, que justifiquem a inviabilidade da aprovação
destes acordos;
Considerando as atribuições do MDN a que se refere a alínea h) do artigo 2.º da Lei Orgânica do MDN,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 154-A/2009, de 6 de julho e as competências atribuídas ao Ministro da Defesa
Nacional, constantes do artigo 14.º da lei de Defesa Nacional, aprovada pela Lei n.º 31-A/2009, de 7 de julho
e nos termos do disposto no artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação conferida pelo
artigo 2.º da Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, e nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento
Administrativo,
Determino o seguinte:
1 — A DGAIED assegura a adequada coordenação dos aspetos processuais inerentes à
participação das entidades executantes do MDN, difundindo os procedimentos internos que se revelarem
necessários à luz da regulamentação da Comissão aplicável à participação em projetos de I&D do 7PQ.
2 — Delego no Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Major-General
Manuel de Matos Gravilha Chambel, a nomeação do Legal Entity Appointed Representative (LEAR) do
MDN através do documento em anexo e de acordo com as regras estabelecidas pela Comissão Europeia,
para todos os projetos de I&D candidatos ao financiamento aos fundos do 7PQ e, também, com vista à
finalização do processo de registo do PIC do MDN.
3 — Delego no Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Major-General Manuel
de Matos Gravilha Chambel, com faculdade de subdelegação, a outorga dos Acordos de Consórcio, e das
ulteriores convenções de subvenção dos projetos no âmbito do 7PQ da Comissão Europeia.
4 — Delego no Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Major-General
Manuel de Matos Gravilha Chambel, a outorga de autorização de transferência dos fundos de participação
nos projetos do 7PQ da Comissão Europeia, para as contas bancárias próprias das entidades executantes
pertencentes aos ramos das Forças Armadas, nos termos a definir pela DGAIED.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.
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Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa
Despacho n.º 2 973/2012
de 13 de fevereiro de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
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presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que Portugal ratifique
o STANAG 1110 DPP (Edition 10) (Ratification DRFT 1) — Allowable Deterioration Limits for NATO
Armed Forces Fuels, Lubricants and Associated Products com implementação na Marinha, no Exército
e na Força Aérea na data de ratificação nacional.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

Despacho n.º 2 974/2012
de 14 de fevereiro de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que Portugal ratifique
o STANAG 4021 MMS (Ed.03) «Specification for the CE (Tetryl) for Deliveries from One Nation to
Another», com implementação na Marinha e no Exército na data de ratificação nacional.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

Despacho n.º 2 975/2012
de 14 de fevereiro de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no
cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças
multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de
Normalização no quadro da OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos
da alínea l) do n.º 1 do Despacho n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série,
de 16 de dezembro, que Portugal ratifique o STANAG 4134 (Edition 3) — Electrical Characteristics
of Rotating 28 Volt DC Generating Sets com implementação na Marinha e no Exército na data de
ratificação nacional.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
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Despacho n.º 2 977/2012
de 14 de fevereiro de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro
da OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que Portugal ratifique
o STANAG 4133 (EDITION 3) Method of Specifying Electrical Power Supplies: Standard Types of
Electrical Power, com implementação na Marinha, no Exército e na Força Aérea na data de ratificação
nacional.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Comando Operacional da Madeira
Despacho n.º 2 103/2012
de 03 de fevereiro de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida no Despacho n.º 6 702/2011, de 5 de abril de 2011
do General CEMGFA, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 83, de 29 de abril de 2011, conjugado
com o n.º 2 do artigo n.º 36 do Código de Procedimento Administrativo, subdelego no Chefe de Estado-Maior
do Comando Operacional da Madeira, Coronel de Infantaria, Joaquim Alberto Alves Santana, a
competência para autorizar despesas com aquisição de bens e serviços, até € 5 000 (cinco mil euros).
2 — É revogado o despacho n.º 10 382/10, de 7 de abril de 2010, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 119, de 22 de junho de 2010.
3 — Este despacho produz efeitos desde a data da publicação deste despacho em Diário da
República, ficando por este meio ratificados todos os atos nele incluídos e entretanto praticados.
O Comandante Operacional da Madeira, Tiago Vasconcelos, Major-General.
Estado-Maior do Exército
Despacho n.º 2 767/2012
de 08 de fevereiro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro,
delego no Ajudante-General do Exército, Comandante do Pessoal, Tenente-General Luís Miguel de
Negreiros Morais de Medeiros, a competência que me é atribuída por lei para a prática dos seguintes
atos:
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a) Aprovar instruções e normas técnicas no âmbito da administração dos recursos humanos do
Exército;
b) Proceder à nomeação, colocação e transferência de pessoal militar, militarizado e civil, com
exceção de:
1) Oficiais generais e coronéis tirocinados;
2) Oficiais em missão no estrangeiro em funções de comando de forças nacionais destacadas
ou em quartéis-generais internacionais, ou em missões diplomáticas;
3) Oficiais para o desempenho de funções de comando de regimento e de unidades de escalão
batalhão da componente operacional do sistema de forças;
4) Oficiais, sargentos-mores e técnicos superiores no Gabinete do CEME;
5) Colocação de militares fora do Exército.
c) Nomear militares para a frequência de cursos, tirocínios e estágios, com exceção da nomeação
de oficiais para a frequência do curso de promoção a oficial general, do curso de estado-maior e de cursos
no estrangeiro;
d) Nomear júris para a seleção dos candidatos a admitir por concurso aos quadros permanentes
(QP) nas diversas categorias de militares;
e) Homologar as listas de candidatos a admitir aos QP nas diversas categorias de militares;
f) Promover militares por diuturnidade e antiguidade, excepto na categoria de oficiais;
g) Graduar sargentos e praças nos postos em que a promoção é efetuada nas modalidades
referidas na alínea anterior;
h) Promover o pessoal militarizado;
i) Decidir sobre a contagem do tempo de serviço e sobre requerimentos relativos a contagens
de tempo de serviço;
j) Decidir sobre a mudança de situação, no que concerne às situações de ativo, reserva e reforma,
bem como à prestação de serviço e sua efetividade;
k) Autorizar a prestação de serviço efetivo a militares na reserva, exceto oficiais generais e
coronéis tirocinados;
l) Aprovar as listas de antiguidade do pessoal militar, militarizado e civil do Exército;
m) Autorizar a emissão de bilhetes de identidade militar, de cartões de identificação militar, de
cartas-patentes e registos de encarte das promoções;
n) Atos relativos a necessidades de formação e de desempenho de funções para a carreira de
cada militar, bem como os relativos a satisfação de condições de promoção, com exceção da dispensa de
condições especiais de promoção;
o) Adiamento da frequência de cursos de promoção;
p) Autorizar o abate aos QP;
q) Nomear militares e trabalhadores do MPCE para júris de procedimentos concursais e provas
de seleção;
r) Conceder licença registada a militares e licença ilimitada ao pessoal militarizado;
s) Autorizar os militares nos regimes de voluntariado (RV) e de contrato (RC) a manterem-se
no posto e forma de prestação de serviço militar, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 301.º do
Estatuto dos Militares das Forças Armadas;
t) Conceder licença para estudos a militares;
u) Autorizar a matrícula em cursos civis aos militares, exceto oficiais generais, sem prejuízo para
o serviço;
v) Autorizar o exercício de funções de natureza civil por militares, exceto oficiais generais, sem
prejuízo para o serviço;
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w) Praticar os atos relativos às atividades concernentes ao recenseamento militar e ao Dia da
Defesa Nacional;
x) Autorizar concursos de admissão para o recrutamento normal;
y) Nomear júris para a classificação e seleção dos candidatos a admitir nos regimes de RV e RC;
z) Decidir sobre a candidatura à prestação de serviço em RV e RC nas diversas categorias de
militares;
aa) Autorizar a celebração de contratos para a prestação de serviço militar em RV e RC, de
acordo com os modelos aprovados;
bb) Decidir sobre justificações apresentadas por cidadãos quanto a faltas às provas de
classificação e seleção ou reclassificação e não apresentação à incorporação, nos termos dos artigos 21.º
e 35.º da Lei do Serviço Militar;
cc) Autorizar a renovação do contrato aos militares em RC;
dd) Decidir sobre a rescisão dos contratos para prestação de serviço em RV e RC, nos termos
do n.º 3 e da alínea b) do n.º 4 do artigo 300.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas;
ee) Autorizar o adiamento ou a dispensa das provas de classificação e seleção, nos termos do
n.º 1 do artigo 65.º do Regulamento da Lei do Serviço Militar;
ff) Autorizar os militares em RV e RC a concorrerem aos estabelecimentos militares de ensino
superior, a concursos na administração pública e ao alistamento nas forças de segurança;
gg) Autorizar a abertura de procedimentos concursais de ingresso no MPCE e a prática de todos
os atos subsequentes, com exceção da decisão de recursos hierárquicos;
hh) Nomear, prover e exonerar o pessoal do MPCE;
ii) Atos relativos a necessidades de formação do pessoal do MPCE;
jj) Celebrar contratos com o pessoal civil, bem como prorrogar, outorgar alterações, rescindir
e fazer cessar esses contratos, exceto por motivos disciplinares;
kk) Autorizar a acumulação de funções, comissões de serviço e a mobilidade interna ou cedência
do pessoal civil;
ll) Propor a apresentação do pessoal civil à junta médica competente, para efeitos de verificação
de incapacidade para o serviço;
mm) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de faltas por doença;
nn) Autorizar a concessão de licença sem vencimento, de curta e longa duração, ao pessoal civil,
bem como autorizar o seu regresso ao serviço, e licenças no âmbito da parentalidade;
oo) Autorizar a prática dos atos respeitantes ao regime de trabalho a tempo parcial relativamente
ao pessoal civil;
pp) Decidir sobre reclamações das listas de antiguidade do pessoal civil;
qq) Autorizar a passagem à aposentação do pessoal civil;
rr) Decidir sobre processos por acidente ou doença, exceto nos casos em que tenha ocorrido a
morte ou o desaparecimento da vítima;
ss) Proferir decisão nos processos disciplinares por acidente de viação, a que se referem
os §§ 1.º, 2.º e 3.º do artigo 7.º da Portaria n.º 22 396, de 27 de dezembro de 1966, quando se encontrem
abrangidos por amnistia ou quando não haja lugar à aplicação de pena, desde que do acidente não resulte
qualquer dispêndio para a Fazenda Nacional;
tt) Determinar o cancelamento definitivo das cartas de condução militares, nos termos do
artigo 35.º da portaria referida na alínea anterior, exceto nos casos em que o cancelamento estiver conexo
com a prática de infração disciplinar que deva ser apreciada pelo Chefe do Estado-Maior do Exército;
uu) Determinar a restituição de cartas de condução militares no âmbito de processos
disciplinares por acidente de viação que forem decididos ao abrigo da competência referida na alínea
anterior;
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vv) Homologar os pareceres da CPIP/Direção de Saúde sobre a verificação do nexo causal entre
o serviço e os acidentes ou doenças ocorridos, exceto nos casos em que tenha ocorrido a morte ou o
desaparecimento da vítima, e determinar o envio dos respetivos processos à entidade competente para
proferir a decisão final sempre que o interessado tenha requerido a qualificação como deficiente das
Forças Armadas ou deficiente civil das Forças Armadas;
ww) Autorizar o uso de medalhas e insígnias nacionais não militares;
xx) Conceder e cancelar as condecorações de comportamento exemplar e comemorativas;
yy) Autorizar o uso e o averbamento de distintivos militares e não militares;
zz) Autorizar o averbamento de condecorações coletivas;
aaa) Autorizar o averbamento e a junção aos documentos de matrícula de medalhas e louvores
concedidos por entidades nacionais ou estrangeiras;
bbb) Praticar os atos respeitantes a remunerações, suplementos, subsídios e demais abonos e
descontos do pessoal militar, militarizado e civil do Exército, bem como proferir decisão sobre requerimentos
e exposições respeitantes às mesmas matérias;
ccc) Autorizar o pagamento de remunerações aos militares na situação de reserva e de pensões
provisórias de invalidez, reforma e aposentação ao pessoal militar e civil do Exército;
ddd) Autorizar o abono de alimentação em numerário;
eee) Autorizar deslocações em serviço no território nacional, incluindo com a utilização de viatura
própria, bem como o processamento das correspondentes despesas com a aquisição de títulos de
transporte e de ajudas de custo, nos termos legais;
fff) Reconhecer o direito ao abono por posto superior;
ggg) Autorizar o pagamento de despesas com trasladações, nos termos do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 308/83, de 1 de julho;
hhh) Autorizar despesas com a reparação de danos emergentes de acidentes em serviço do
pessoal militar e civil do Exército, cujos encargos sejam da responsabilidade deste ramo, até ao montante
de € 10 000;
iii) Atos relativos ao funcionamento do Estabelecimento Prisional Militar e decisões relativas à
aplicação do Código da Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade;
jjj) Proferir decisão nos processos do âmbito do Exército relativos à prevenção e combate à
droga e ao alcoolismo nas Forças Armadas;
kkk) Autorizar a assistência aos familiares dos militares e trabalhadores civis do Exército
falecidos;
lll) Autorizar a inscrição e renovação de beneficiários da Assistência na Doença aos Militares;
mmm) Decidir sobre as atividades da Banda do Exército, Orquestra Ligeira do Exército e
Fanfarra do Exército;
nnn) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços
ou cedência ou alienação de bens.
2 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, delego na mesma entidade a competência
para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de
obras públicas, até ao limite de € 99 759,58, que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 231/2009,
de 15 de setembro.
3 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 4 do Despacho n.º 266/2012, de
30 de dezembro de 2011, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 7, de 10 de janeiro de 2012, subdelego na entidade referida nos números anteriores a competência para
autorizar despesas com indemnizações a terceiros resultantes de acordo com o lesado, decorrentes da
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efetivação da responsabilidade civil do Estado emergente de acidentes de viação em que sejam
intervenientes viaturas do Exército, ficando a indemnização limitada aos danos materiais e ao valor máximo
de € 5 000.
4 — As competências referidas nos n.os 1 e 2 podem ser subdelegadas, no todo ou em parte, nos
diretores, comandantes e chefes na dependência direta do Comandante do Pessoal, podendo estes
subdelegá-las nos comandantes, diretores ou chefes dos estabelecimentos e órgãos, bem como nos chefes
de repartição e gabinete de apoio, que se encontrem na respetiva dependência direta.
5 — São ratificados todos os atos praticados pelo Ajudante-General do Exército que se incluam no
âmbito do presente despacho, desde 19 de dezembro de 2011 e até à publicação deste.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.

——————

IV — DECLARAÇÕES DE RETIFICAÇÃO
Assembleia da República
Declaração de Retificação n.º 11/2012
de 23 de fevereiro de 2012
Para os devidos efeitos se declara que a Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, «Orçamento
do Estado para 2012», publicada no Diário da República, 1.ª série, suplemento, n.º 250, de
30 de dezembro de 2011, saiu com as seguintes incorreções, que assim se retificam:
No artigo 22.º do Regime Geral das Infracções Tributárias, constante do artigo 155.º da Lei
n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, «Orçamento do Estado para 2012», onde se lê:
«Artigo 22.º
[...]
1 — ...............................................................................................................................................
2 — ...............................................................................................................................................
a) .............................................................................................................................................
b) A prestação tributária e demais acréscimos legais tiverem sido pagos, ou tiverem sido
restituídos os benefícios injustificadamente obtidos, até à dedução da acusação;
c) .............................................................................................................................................
3 — ............................................................................................................................................... »
deve ler-se:
«Artigo 22.º
[...]
1 — ...............................................................................................................................................
a) .............................................................................................................................................
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b) A prestação tributária e demais acréscimos legais tiverem sido pagos, ou tiverem sido
restituídos os benefícios injustificadamente obtidos, até à dedução da acusação;
c) .............................................................................................................................................
2 — ............................................................................................................................................... »
Pela Secretária-Geral da Assembleia da República, a Adjunta, Ana Jordão.

——————

V — PROTOCOLOS
Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
eo
Museu Nacional do Azulejo
1. Preâmbulo
Considerando:
- Que o Museu Nacional do Azulejo é a entidade de referência em azulejaria em Portugal, com
a importante missão de recolher, conservar, estudar e divulgar exemplares representativos da evolução
do azulejo e também da cerâmica tridimensional.
- O importante projeto de investigação que este Museu está a desenvolver, com o apoio da
Fundação para a Ciência e Tecnologia, de inventariação de grande parte do “Fundo Antigo” do seu
acervo.
- A existência de elementos azulejares encaixotados no Instituto de Odivelas, outrora Convento
de Odivelas, que compõem um interessantíssimo padrão designado “Padrão de Odivelas”, por ser o único
local conhecido onde se encontra aplicado.
- A transferência, durante o século XIX, desses azulejos encaixotados, do Convento da
Madre de Deus, cenóbio onde o Museu Nacional do Azulejo está sediado, para o então Convento de
Odivelas.
- A maior importância que o Museu Nacional do Azulejo atribui à sua recuperação, não só para
a sua exposição permanente, que mostra a evolução da azulejaria desde finais do século XV até à
atualidade, mas também para a história do edifício onde o Museu está instalado.
- O interesse do Exército em promover e apoiar o estudo científico, técnico e cultural dos bens
patrimoniais históricos à sua guarda, onde se inclui a azulejaria, bem como a sua divulgação.
Assim entre:
O Exército Português, através da Direcção da História e Cultura Militar, com sede em
Lisboa, como primeiro outorgante, adiante designado por Exército, e representado neste ato pelo
Major-General Hugo Eugênio dos Reis Borges, e o Museu Nacional do Azulejo, com morada na Rua da
Madre de Deus, 4, 1900-312 Lisboa, como segundo outorgante, adiante designado por MNAz, e
representada neste ato pela sua Diretora, Dra. Maria Antónia Pinto de Matos, a qual tem poderes para
outorgar o presente acordo.
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É celebrado e reciprocamente aceite o presente Protocolo, nos termos das cláusulas seguintes:
2. Parte Dispositiva
Cláusula 1.ª
(Ambito e Objecto)
O presente protocolo define as linhas orientadoras e as atribuições de cada um dos outorgantes para
a recolha, conservação, estudo e divulgação dos azulejos localizados no Instituto de Odivelas, bem como
de outras coleções de azulejos existentes nas Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército.

Cláusula 2.ª
(Competências do primeiro outorgante)
Compete ao Primeiro Outorgante:
1. Disponibilizar o acesso à totalidade dos elementos azulejares encaixotados no Instituto de
Odivelas.
2. Colaborar com o Museu Nacional do Azulejo nos trabalhos de recolha dos referidos
azulejos.
3. Não retirar elementos azulejares sem o parecer técnico do Museu Nacional do Azulejo.
4. Estudar e conservar, em colaboração com o Museu Nacional do Azulejo, o património azulejar
existente nas suas Unidades, Estabelecimentos e Órgãos.
5. Divulgar, em colaboração com o Museu Nacional do Azulejo, o património azulejar existente
nas suas Unidades, Estabelecimentos e Órgãos.
6. Nomear, militares ou civis, para a frequência de ações de formação a realizarem-se no Museu
Nacional do Azulejo, sem quaisquer custos financeiros para o Exército.

Cláusula 3.ª
(Competências do segundo outorgante)
Compete ao Segundo Outorgante:
1. Assegurar uma equipa técnica para a recolha, inventariação, estudo, restauro, conservação
e divulgação dos elementos azulejares encaixotados.
2. Empregar os equipamentos, materiais e transportes adequados à recolha e preservação dos
referidos azulejos.
3. Efetuar os contratos de seguros correspondentes ao transporte dos azulejos entre o Instituto
de Odivelas e o Museu Nacional do Azulejo.
4. Informar, em local visível, que os elementos azulejares encaixotados são cedidos pelo Exército.
5. Fornecer ao Exército dois conjuntos azulejares, devidamente restaurados, do designado
“Padrão de Odivelas”, caso se verifique existirem azulejos em quantidade suficiente.
6. Garantir duas vagas, destinadas a militares ou civis do Exército, por ação de formação a
realizar no Museu Nacional do Azulejo.
7. Colaborar com o Exército no estudo, conservação e divulgação do património azulejar
existente nas Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército.
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Cláusula 4.ª
(Resolução e Denúncia)
1. As partes obrigam-se a cumprir pontualmente as obrigações assumidas, salvo motivo alheio à sua
vontade, devendo comunicar à contra-parte, por escrito, qualquer ocorrência suscetível de influir na
execução do presente protocolo.
2. Constitui fundamento de resolução do presente protocolo o incumprimento reiterado de qualquer
obrigação prescrita no mesmo, bem como, a ocorrência de factos imputáveis a qualquer das partes
outorgantes, que pela gravidade tornem insustentável a manutenção da relação protocolar.
3. Qualquer das partes poderá denunciar unilateralmente o presente protocolo, mediante comunicação
escrita e enviada por carta registada com aviso de receção ao outro outorgante, com a antecedência
mínima de 60 dias relativamente à data da renovação.
4. A resolução ou a denúncia do acordo:
a. Não confere às partes o direito a qualquer indemnização;
b. Não obriga o Museu Nacional do Azulejo a devolver ao Exército os elementos azulejares
encaixotados e localizados no instituto de Odivelas, nem deve o Exército devolver ao Museu Nacional do
Azulejo os dois conjuntos azulejares, devidamente restaurados, do designado “Padrão de Odivelas”, caso
se verifique esta possibilidade.
Cláusula 5.ª
(Validade e Vigência)
O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura, e é válido durante dez anos,
considerando-se tacitamente renovado por períodos sucessivos de um ano, salvo denúncia por qualquer
dos outorgantes nos termos da cláusula anterior.
Lisboa, 11 de janeiro de 2012.
Pelo Primeiro Outorgante:
O Diretor da História e Cultura Militar, Hugo Eugênio dos Reis Borges, Major-General.
Pelo Segundo Outorgante:
A Diretora do Museu Nacional do Azulejo, Maria Antónia Pinto de Matos,Doutora.

Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
eo
Governo Cívil do Porto
Acordo de cessão da posição do Governo Cívil do Porto no
protocolo para custodiar o arquivo
Entre:
COMANDO DE PESSOAL DO EXÉRCITO (OCAD - Órgão Central de Administração
e Direcção), pessoa colectiva de direito público n.° 600 021 610, Quartel de Santo Ovídio, sito na
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Praça da República, 4099-037, Porto, representado pelo Exmo. Senhor Tenente-General, Comandante
do Pessoal do Exército, Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, doravante designado por
Primeiro Outorgante; e
GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DO PORTO, pessoa colectiva de direito
público n.° 600 016 611, com sede na Rua Gonçalo Cristóvão, n.° 373, 4000-270, Porto, representado pela
Secretária do Governo Civil, Ana Laurinda Sirage Coimbra, com poderes que lhe são conferidos pelo
Despacho n.° 10 416/12011, Diário da República, 2.ª série, n.° 158, de 18 de agosto, doravante designado
por Segundo Outorgante; e
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA,
pessoa colectiva de direito público n.° 600 014 665, com sede na Praça do Comércio, 1149-015 Lisboa,
representada pela Exma, Senhora Secretária-Geral, licenciada Nelza Maria Alves Vargas
Florêncio, que outorga no uso das competências que lhe são conferidas pelo Decreto-Lei n.° 114/2011,
de 30 de novembro, doravante designada por Terceiro Outorgante;
Considerando que:
a) Entre o Primeiro e o Segundo Outorgante, em 23 de outubro de 2008 e 22 de janeiro de 2010,
foram assinados um protocolo e posterior aditamento, para custodiar provisoriamente parte do Arquivo do
Governo Civil do Porto;
b) A Resolução do Conselho de Ministros n.° 13/2011, Diário da República, 2.ª série, n.° 124,
de 30 de junho, deliberou não proceder à nomeação de novos Governadores Civis, e veio determinar a
transferência das competências dos governos civis para outras entidades da Administração Pública, bem
como a liquidação do seu património;
c) Que o projecto arquivístíco de transferência de documentação dos Governos Civis terá um
período aproximado de 2 anos, havendo todo o interesse em manter a vigência do protocolo celebrado pelo
Governo Civil do Porto com a Unidade de Apoio do Comando de Pessoal.
Entre os outorgantes é livremente e de boa-fé, celebrado e reciprocamente aceite o presente
Acordo, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira
(Objecto)
O presente Acordo visa regular a cessão da posição do Segundo Outorgante para o Terceiro
Outorgante, no protocolo e posterior aditamento (respectivamente, de 23 de outubro de 2008 e 22 de janeiro
de 2010), para custodiar o Arquivo do Governo Civil do Porto, celebrados com o Primeiro Outorgante.

Cláusula Segunda
(Vigência)
O presente Acordo é válido por um ano, com início, para todos os efeitos legais, no dia 01 de janeiro de 2012,
podendo ser sucessivamente renovado por idênticos períodos, excepto se qualquer das partes o denunciar,
através de carta registada, com a antecedência mínima de 30 dias.
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O presente Acordo, depois de lido, é feito em triplicado, sendo destinado a cada um dos outorgantes,
e por todos vai ser assinado.
Porto, 26 de Dezembro de 2011
Pelo Primeiro Outorgante:
O Comandante do Pessoal do Exército, Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros,
Tenente-General.
Pelo Segundo Outorgante:
A Secretária-Geral do Governo Civil do Porto, Ana Laurinda Sirage Coimbra.
Pelo terceiro Outorgante:
A Secretária-Geral do Ministério da Administração Interna, Nelza Mania Alves Vargas Florêncio,
licenciada.

Protocolo de Colaboração
“Aditamento”
Entre a Academia Militar
ea
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa
Preâmbulo
A cooperação e colaboração existentes entre o Exército e a Universidade Nova de Lisboa, através
de protocolo celebrado entre a Academia Militar e a Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, pode ser
fortalecida e ampliada, com vantagens assinaláveis para as instituições, nomeadamente nas áreas relativas
à medicina dos conflitos e da catástrofe e à utilização de modelos de simulação no ensino médico.
Considerando que:
- Face à conjuntura actual de envolvimento e participação das Forças Armadas Portuguesas,
e muito especialmente o Exército, nas mais variadas zonas de risco e/ou de conflito, constitui factor muito
importante o conhecimento que é possível sistematizar, proporcionar, transmitir e tornar útil à comunidade
médica em geral e aos médicos militares, em particular.
- O Exército entende indispensável assegurar, com carácter obrigatório, aos alunos do Curso
de Medicina da Academia Militar, uma formação específica em “Medicina do Conflito e da Catástrofe”.
- A Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa considera vantajoso
oferecer esta formação específica, com carácter opcional, aos restantes alunos do Curso de Medicina,
bem como desenvolver a formação pós-graduada neste domínio.
Importa ampliar o protocolo celebrado entre a Academia Militar e Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade celebrado em 29 de julho de 1999 (Diário da República 2.ª série n.° 5 de 7 de janeiro de 2000)
de modo a criar sinergias das instituições já referenciadas no domínio das capacidades ao nível da Medicina
do Conflito e da Catástrofe.
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A Academia Militar representada pelo seu Comandante e a Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Nova de Lisboa, representada pelo seu Presidente do Conselho Directivo, acordam no
estabelecimento do presente adenda ao protocolo que se rege pelas seguintes cláusulas:
Cláusula 1.ª
(Finalidade)
A Faculdade de Ciências Médicas (FCM) e a Academia Militar (AM), ao abrigo do disposto
no artigo 24° do Estatuto dos Estabelecimentos de Ensino Superior Público Militar, aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 27/2010, e no âmbito das suas atribuições, acordam entre si o compromisso de
cooperar no domínio da investigação, formação e utilização de infraestruturas no domínio das áreas
de saúde.
Cláusula 2.ª
(Formação)
1. A Faculdade de Ciências Médicas compromete-se a integrar na reforma do curriculum do Curso
de Medicina uma formação específica em “Medicina do Conflito e da Catástrofe”.
2. Os alunos do curso de Medicina da AM, destinados aos Quadros Permanentes do Exército e da
Guarda Nacional Republicana frequentam, com carácter obrigatório e sem pagamento adicional de
propinas, a unidade curricular de “Medicina do Conflito e da Catástrofe”, a implementar pela FCM.
3. A FCM disponibiliza 1/4 das vagas, sem encargos para os efetivos do Exército, nos cursos de
pós-graduação de Medicina do Conflito e da Catástrofe que vier a realizar.
4. A FCM disponibiliza ainda vagas para frequência pelos militares, do curso de embalsamamento
temporário, organizado pelo seu Departamento de anatomia.
Cláusula 3.ª
(Obrigações do Exército)
1. O Exército assegura, na medida das suas possibilidades, o apoio veterinário para experimentação
animal na FCM, caso esta a requeira.
2. O Exército disponibiliza a possibilidade de utilização:
a. Meios de Telemática e a observação/participação do Hospital de Campanha (subunidade da
unidade de saúde operacional), para as aulas práticas da unidade curricular de “Medicina do Conflito e da
Catástrofe”;
b.Centro de Simulação Médica, nos cursos de “Medicina do Conflito e da Catástrofe” e em
outras actividades de ensino do Curso de Medicina.
3. O Exército garante a possibilidade da FCM utilizar o espetrómetro de massa do laboratório de
toxicologia.
4. Salvaguardados o interesse e as necessidades do Exército, os regimes de utilização dos meios
técnicos e das infraestruturas serão objecto de agendamento prévio.
Cláusula 4.ª
(Obrigações da FCM)
1. A FCM assegura a possibilidade dos elementos do Laboratório de Bromatologia e Defesa
Biológica (Bio Safety Level 3), utilizarem o seu Microscópio Electrónico Scaning.
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2. Nos cursos pós-graduados de Medicina do Conflito e da Catástrofe, em que haja lugar ao
pagamento de propinas, 1/3 do seu valor reverterá para o centro de Simulação Médica do Exército.
Cláusula 5.ª
(Comissão de acompanhamento)
Cada uma das instituições, AM e a FCM, designa dois elementos para constituir a Comissão de
Acompanhamento que será responsável pela verificação do cumprimento das cláusulas previstas no
presente aditamento, podendo igualmente efectuar as propostas julgadas adequadas para o seu
aperfeiçoamento ou aprofundamento.
Cláusula 6.ª
(Validade)
1. O presente aditamento produz efeitos a partir da data da sua assinatura e é válido pelo período
de um ano lectivo, sendo renovável automaticamente por iguais períodos se não for denunciado por
qualquer das partes, por escrito, com antecedência mínima de noventa dias.
2. Qualquer das partes poderá resolver o presente aditamento por incumprimento de alguma das
suas cláusulas, mediante a comunicação por carta registada à outra parte, com antecedência mínima de
noventa dia.
3. O presente aditamento poderá ser modificado, no todo ou em parte, ou revogado, sempre por
comum acordo entre as partes.
Feito em dois exemplares, ficando um exemplar devidamente assinado na posse de cada uma das
partes, assinados pelo Tenente-General Fernando Manuel Paiva Monteiro, Comandante da Academia
Militar e pelo Professor-Doutor José Miguel Caldas de Almeida, Presidente do Conselho Directivo da
Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa em representação das respectivas instituições.
Lisboa, 08 de Abril de 2011
Pelo Primeiro Outorgante:
O Comandante da Academia Militar, Fernando Manuel Paiva Monteiro, Tenente-General.
Pelo Segundo Outorgante:
O Presidente do Conselho Directivo da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, José Miguel
Caldas de Almeida, Professor-Doutor.

Protocolo de Colaboração
Entre o Instituto de Odivelas
eo
Município de Odivelas
O Mosteiro de S. Dinis, classificado como monumento nacional pelo Decreto de 16 de junho de 1910,
publicado no Diário do Governo, n.° 136, de 23 de junho de 1910, constitui um dos mais importantes
edifícios, tanto a nível histórico como arquitectónico, situado na área do Município de Odivelas.

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2012

88

1.ª Série

O Mosteiro foi entregue ao património da Fazenda Nacional em 1886. A partir de 1900 passou
a ser utilizado para apoio à obra benemérita em prol da educação de meninas promovida pela Rainha
Dona Maria Pia e um grupo de oficiais, que actualmente se designa Instituto de Odivelas.
O imóvel em causa está inserido no Prédio Militar n.° 1/Odivelas - “Convento ou Colégio de
Odivelas”, fazendo parte do domínio público do estado e estando afecto ao Exército Português.
Tendo em consideração a já longa colaboração do Instituto de Odivelas com o Município de
Odivelas, no âmbito da abertura regular dos espaços visitáveis do sobredito Mosteiro, ao público em
geral e à população deste município, em particular, que tem permitido a fruição deste monumento,
importa actualizar os termos do protocolo actualmente em vigor.
Assim, entre;
- O Instituto de Odivelas, como primeiro outorgante, representado pelo respectivo Director,
Excelentíssimo Senhor Coronel José Paulo Bernardino Serra; e
- O Município de Odivelas, com sede na Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes
Fernandes, em Odivelas, como segundo outorgante, representado pela Presidente da Câmara Municipal,
Excelentíssima Senhora Dra. Susana de Fátima Carvalho Amador.
É celebrado o presente protocolo de colaboração no âmbito da divulgação cultural do Mosteiro de
S. Dinis, localizado em Odivelas, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª
(Objecto)
O presente protocolo destina-se a regular o regime de visitas ao Mosteiro de S. Dinis pelo público
em geral, e pela população do Município de Odivelas, em particular.

Cláusula 2.ª
(Obrigações do Instituto de Odivelas)
O Instituto obriga-se a designar os funcionários para acompanhamento dos técnicos da Câmara
Municipal de Odivelas nas visitas.

Cláusula 3.ª
(Obrigações do Município de Odivelas)
O Município de Odivelas obriga-se a:
a) Suportar financeiramente os encargos que venham a ocorrer para acompanhamento das
visitas realizadas no âmbito do protocolo.
b) Elaborar e editar suporte informativo para distribuir pelos visitantes do Mosteiro, com os
conteúdos a serem acordados entre os dois outorgantes.
c) Tendo conhecimento da necessidade de recuperação do túmulo de D Dinis, dar da mesma
conhecimento à entidade de Administração central competente pela sua recuperação, conhecimento esse
acompanhado de uma proposta de recuperação do túmulo.

1.ª Série
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d) Envidar todos os esforços (incluindo a participação financeira) junto das entidades
competentes (Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo e Instituto de Gestão do
Património Arquitectónico e Arqueológico), tendo em vista a recuperação do túmulo de D. Dinis.
e) Efectuar a manutenção e conservação dos espaços ajardinados dos Claustros Principal e
da Moura, pelo menos uma vez por mês, mediante prévia coordenação com o Instituto de Odivelas.

Cláusula 4.ª
(Espaços visitáveis)
São permitidas visitas guiadas ao Mosteiro de S. Dinis nos seguintes espaços:
a) Átrio de Entrada;
b) Cozinha;
c) Refeitório;
d) Claustro Principal;
e) Sala do Capítulo e Igreja;
f) Claustro da Moura.

Cláusula 5.ª
(Periodicidade das visitas)
1. As visitas decorrem todos os primeiros e terceiros domingos de cada mês, entre as 15 e as
17 horas.
2. Podem ainda ser realizadas visitas durante a semana, a pedido do Município de Odivelas,
acompanhadas por um ou dois técnicos da Câmara Municipal de Odivelas, as quais dependem da
disponibilidade do Instituto de Odivelas.

Cláusula 6.ª
(Limite de visitas)
Cada grupo de visitantes não deve exceder 25 pessoas (não estando incluídos os técnicos da
Câmara Municipal de Odivelas).

Cláusula 7.ª
(Resolução de litígios)
Quaisquer litígios emergentes do presente protocolo, nomeadamente quanto à sua interpretação,
integração e aplicação, serão decididos por negociação entre os outorgantes.

Cláusula 8.ª
(Revisão)
O presente protocolo pode ser revisto a todo o tempo, mediante acordo entre os outorgantes.
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Cláusula 9.ª
(Resolução e denúncia)
1. O presente protocolo pode ser resolvido, fundamentadamente, a todo o tempo, não havendo lugar
a qualquer indemnização.
2. Constitui fundamento para a resolução do presente protocolo, o respectivo incumprimento ou
a existência de incidente grave que viole as regras de sã convivência e respeito mútuo entre os
outorgantes.
3. Qualquer um dos outorgantes poderá denunciar o presente protocolo, devendo para o efeito
comunicá-lo ao outro outorgante, com a antecedência mínima de 30 dias, mediante carta registada, não
havendo lugar ao pagamento de qualquer indemnização.

Cláusula 10.ª
(Vigência)
O presente protocolo entra em vigor no dia seguinte ao da sua assinatura e é válido pelo período de
um ano, considerando-se automaticamente renovado por iguais períodos, salvo se for denunciado por
qualquer dos outorgantes nos termos previstos n° 3 da cláusula anterior.
Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgaram em Odivelas, aos 8 de outubro de 2011.
Pelo Primeiro Outorgante:
O Diretor do Instituto de Odivelas, José Paulo Bernardino Serra, Coronel.
Pelo Segundo Outorgante:
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana de Fátima Carvalho Amador,Doutora.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Artur Neves Pina Monteiro, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.
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I — PORTARIAS
Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional
Portaria n.º 86/2012
de 30 de março de 2012
O Decreto Regulamentar n.º 7/2012, de 18 de janeiro, definiu a missão, atribuições e o tipo de
organização interna da Secretaria-Geral do Ministério de Defesa Nacional (SGMDN). Importa agora,
no desenvolvimento daquele decreto regulamentar, determinar a estrutura nuclear e estabelecer o
número máximo de unidades flexíveis do serviço e as competências das respetivas unidades orgânicas
nucleares.
Assim:
Ao abrigo do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 21.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, manda o
Governo, pelos Ministros de Estado e das Finanças e da Defesa Nacional, o seguinte:
Artigo 1.º
Estrutura nuclear da Secretaria-Geral
1 — A Secretaria-Geral (SG) estrutura-se nas seguintes unidades orgânicas nucleares:
a) Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação;
b) Direção de Serviços de Assuntos Jurídicos;
c) Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos;
d) Direção de Serviços Administrativos e Financeiros;
e) Direção de Serviços de Comunicação e Relações Públicas;
f) Direção de Serviços dos Sistemas de Informação;
g) Centro de Dados da Defesa.
2 — As unidades referidas no número anterior são dirigidas por diretores de serviço, cargos de
direção intermédia de 1.º grau.
Artigo 2.º
Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação
À Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação, abreviadamente designada por DSPC,
compete:
a) Elaborar planos, projetos, estudos ou pareceres que contribuam para a racionalização,
inovação e modernização da defesa nacional e para a fundamentação das decisões superiores, no âmbito
das políticas financeira e orçamental;
b) Elaborar os planos e o relatório de atividades da SG;
c) Planear e executar as ações necessárias à preparação, acompanhamento, execução e
controlo do orçamento de Defesa Nacional (ODN);
d) Gerir e participar nas atividades das organizações internacionais e órgãos de alianças de que
Portugal faça parte, na vertente orçamental e financeira;
e) Assegurar a recolha, tratamento, análise e divulgação de informação estatística e indicadores
de gestão;
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f) Proceder à monitorização e avaliação do cumprimento dos objetivos aprovados para a SG e
para os serviços centrais de suporte, através de indicadores de desempenho uniformes que permitam uma
avaliação transversal, identificando atempadamente desvios e participando na promoção das respetivas
medidas corretivas;
g) Assegurar o desenvolvimento dos sistemas de avaliação de programas e dos serviços
integrados no MDN, bem como das entidades por ele tuteladas, coordenar e controlar a sua aplicação e
exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas nesta matéria;
h) Propor, desenvolver e coordenar a política de formação profissional, desenvolvimento de
competências e gestão do conhecimento.
Artigo 3.º
Direção de Serviços de Assuntos Jurídicos
À Direção de Serviços de Assuntos Jurídicos, abreviadamente designada por DSAJ, compete:
a) Prestar assessoria jurídica aos membros do Governo, bem como aos demais serviços centrais
de suporte do MDN;
b) Elaborar pareceres e informações e proceder a estudos de natureza jurídica que não sejam
da competência própria de outro serviço;
c) Assegurar a representação do Ministério em processos de contencioso administrativo, bem
como apoiar o Ministério Público nos processos em que este represente o Estado, procedendo à análise
das respetivas decisões judiciais, e propondo a sua divulgação pelos organismos integrados no MDN;
d) Acompanhar os processos de contratação pública no âmbito dos serviços centrais de suporte
do Ministério;
e) Colaborar na preparação, elaboração e análise de projetos de diplomas legais, produzindo os
prévios estudos jurídicos;
f) Intervir, quando solicitada, em quaisquer processos de sindicância, inquéritos, ou disciplinares,
desde que para a respetiva instrução se torne necessária a nomeação de pessoa com formação jurídica.
Artigo 4.º
Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos
À Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos, abreviadamente designada por DSGRH,
no âmbito da SG, dos gabinetes dos membros do Governo e dos serviços centrais de suporte do MDN,
compete:
a) Coordenar e promover a aplicação da política de gestão de recursos humanos no MDN;
b) Gerir o pessoal colocado em situação de mobilidade especial no MDN;
c) Acompanhar o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração
Pública — SIADAP 2 e 3 do MDN, bem como assegurar a gestão do processo de avaliação do
desempenho e a aplicação de medidas de reconhecimento e recompensa, no âmbito da SG;
d) Elaborar anualmente o balanço social da SG e dos serviços centrais de suporte do MDN, bem
como o balanço social consolidado;
e) Organizar e manter atualizado um sistema de comunicação e informação tendente à
caracterização permanente dos recursos humanos no MDN e à elaboração de indicadores de gestão, em
coordenação com a DSPC;
f) Coordenar e gerir a relação jurídica de emprego público, incluindo a promoção, coordenação
e apoio às ações de recrutamento, seleção e integração de recursos humanos;
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g) Coordenar e executar a elaboração dos mapas de pessoal;
h) Garantir a execução das normas sobre higiene, segurança e saúde no trabalho;
i) Assegurar a execução de todas as ações relativas à gestão de pessoal, bem como gerir os
sistemas de informação de recursos humanos;
j) Informar, analisar e dar parecer no âmbito da sua área de atuação, bem como exercer as
demais competências previstas na lei em matéria de política e gestão de recursos humanos.
Artigo 5.º
Direção de Serviços Administrativos e Financeiros
1 — À Direção de Serviços Administrativos e Financeiros, abreviadamente designada por DSAF,
no âmbito da SG, dos gabinetes dos membros do Governo e dos serviços centrais de suporte do MDN,
compete:
a) Elaborar o orçamento de funcionamento da SG, em articulação com a DSPC;
b) Desenvolver procedimentos nas áreas das suas competências, com vista à adesão aos
mesmos por parte das entidades e organismos integrados no MDN, numa lógica de ganhos de eficiência
e de redução de custos;
c) Gerir e executar os orçamentos, efetuar a prestação de contas, praticando e promovendo todos
os atos necessários para o efeito;
d) Executar os procedimentos tendentes à aquisição ou locação de bens e serviços, bem como
desenvolver os processos de negociação que conduzam à racionalização e diminuição dos encargos;
e) Organizar e manter atualizado o cadastro e inventário de bens;
f) Assegurar a gestão do parque automóvel;
g) Assegurar a gestão dos edifícios afetos aos serviços centrais de suporte do MDN e de outras
instalações e equipamentos que lhe estejam afetas, designadamente no que se refere à necessidade de
restauro e conservação.
2 — A DSAF exerce funções de unidade ministerial de compras, abreviadamente designada
por UMC.
3 — À DSAF, enquanto UMC, compete:
a) Apoiar a Agência Nacional de Compras Públicas, abreviadamente designada por ANCP, na
execução da política de compras públicas, de forma a assegurar melhores condições negociais aos serviços
e organismos integrados no Sistema Nacional de Compras Públicas, abreviadamente designado por SNCP,
e racionalizar os processos e custos de aquisição;
b) Centralizar todos os processos de contratação pública, de acordo com as condições definidas
superiormente e com as necessidades apresentadas pelo Estado-Maior General das Forças Armadas
(EMGFA), ramos das Forças Armadas e serviços centrais de suporte ou identificadas pela UMC;
c) Gerir centralmente todos os acordos quadro de bens e serviços celebrados a favor do EMGFA,
ramos das Forças Armadas e serviços centrais de suporte;
d) Propor soluções tendo em vista a definição de sistemas suporte de informação e da definição
de modelos processuais e organizativos da função compras;
e) Conduzir os processos que visam a utilização de catálogos eletrónicos, plataformas de
compras eletrónicas e outros procedimentos eletrónicos;
f) Proceder ao tratamento e análise estatística da informação enviada pelo EMGFA, ramos das
Forças Armadas e serviços centrais de suporte e respetivos fornecedores, relativa aos consumos
efetuados, com vista à construção de indicadores de gestão para a avaliação dos resultados obtidos,
elaborando relatórios semestrais sobre as reduções de custos unitários que se traduzam em poupança
efetiva, em coordenação com a DSPC.
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Artigo 6.º
Direção de Serviços de Comunicação e Relações Públicas
À Direção de Serviços de Comunicação e Relações Públicas, abreviadamente designada por
DSCRP, compete:
a) Assegurar as atividades de comunicação e de relações públicas dos membros do Governo e
dos serviços centrais de suporte do Ministério;
b) Produzir e coordenar a realização de ações de relações públicas, assegurando o serviço de
protocolo nas cerimónias e atos oficiais dos membros do Governo e dos serviços centrais de suporte do
Ministério;
c) Promover e assegurar, em articulação com os diversos serviços centrais de suporte do
Ministério, a gestão do atendimento e informação ao público;
d) Assegurar a recolha, produção e disponibilização de conteúdos informativos com interesse
para a defesa nacional e a gestão dos conteúdos da Internet do MDN e da intranet dos serviços centrais
de suporte;
e) Assegurar a gestão da identidade da comunicação e da imagem institucional do Ministério;
f) Assegurar a gestão funcional do Forte de São Julião da Barra;
g) Assegurar a gestão da documentação e dos arquivos do Ministério.
Artigo 7.º
Direção de Serviços dos Sistemas de Informação
1 — À Direção de Serviços dos Sistemas de Informação, abreviadamente designada por DSSI,
compete:
a) Elaborar e propor as orientações para a integração dos sistemas de informação (SI) da defesa
nacional, em colaboração com a estrutura das Forças Armadas;
b) Elaborar e propor o plano estratégico e o modelo de governação dos SI da defesa nacional;
c) Assegurar a gestão de informação e a administração de dados da defesa, no âmbito das
atribuições previstas no modelo de governação dos SI da defesa;
d) Coordenar as atividades dos SI no universo da defesa nacional, garantindo a articulação dos
SI de gestão com os sistemas de informação de comando e controlo militares, e exercer as competências
de entidade de coordenação setorial;
e) Conceber, desenvolver e administrar os sistemas de informação de gestão comuns;
f) Garantir a normalização, qualidade e segurança dos SI de gestão;
g) Dar parecer sobre os projetos de SI dos vários organismos da defesa, no âmbito do modelo
de governação dos SI;
h) Apoiar as entidades competentes na realização de auditorias aos SI dos serviços e organismos
da defesa, assegurando a adoção de boas práticas.
2 — Compete à DSSI, no âmbito do Sistema Integrado de Gestão:
a) Garantir a gestão global do Sistema Integrado de Gestão da Defesa Nacional (SIGDN);
b) Planear e implementar novas funcionalidades;
c) Garantir apoio específico com vista ao arranque em produtivo de novas entidades;
d) Executar ações de manutenção corretiva e evolutiva ao sistema em produtivo;
e) Elaborar e distribuir documentação técnica de suporte ao sistema;
f) Executar ações de apoio funcional e técnico aos utilizadores, com vista à resolução de
incidentes que resultem de erros de parametrização.
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Artigo 8.º
Centro de Dados da Defesa
Ao Centro de Dados da Defesa, abreviadamente designado por CDD, compete:
a) Assegurar a prestação de serviços de tecnologias de informação a todos os organismos da
defesa, no âmbito das atribuições previstas no modelo de governação dos SI da defesa;
b) Assegurar a administração da infraestrutura tecnológica partilhada que suporta os sistemas
de informação de gestão;
c) Assegurar a administração de sistemas aplicacionais e de bases de dados da defesa, no âmbito
das atribuições previstas no modelo de governação dos SI da defesa;
d) Assegurar a administração da rede informática da defesa, garantindo a sua adequada
segurança, capacidade, disponibilidade, bem como a interoperabilidade e interconexão entre todos os
serviços e organismos da área da defesa e outras entidades nacionais e internacionais, no âmbito das
atribuições previstas no modelo de governação dos SI da defesa;
e) Assegurar o apoio centralizado aos utilizadores dos SI de gestão.
Artigo 9.º
Unidades orgânicas flexíveis
O número máximo de unidades orgânicas flexíveis da Secretaria-Geral é fixado em 4.
Artigo 10.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça Gaspar, em 23 de fevereiro de 2012.
— O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco, em 24 de fevereiro de 2012.

Portaria n.º 87/2012
de 30 de março de 2012
O Decreto Regulamentar n.º 3/2012, de 18 de janeiro, definiu a missão, atribuições e o tipo de
organização interna da Inspeção-Geral da Defesa Nacional (IGDN). Importa agora, no desenvolvimento
daquele decreto regulamentar, determinar a estrutura nuclear e estabelecer o número máximo de unidades
flexíveis e matriciais do serviço e as competências das respetivas unidades orgânicas nucleares.
Assim:
Ao abrigo do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 21.º e no n.º 3 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de
15 de janeiro, manda o Governo, pelos Ministros de Estado e das Finanças e da Defesa Nacional, o seguinte:
Artigo 1.º
Estrutura nuclear da Inspeção-Geral da Defesa Nacional
1 — A Inspeção-Geral da Defesa Nacional (IGDN) estrutura-se numa única unidade orgânica
nuclear designada por Direção de Serviços de Inspeção e Auditoria.
2 — A unidade referida no número anterior é dirigida por um diretor de serviços, cargo de direção
intermédia de 1.º grau.
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Artigo 2.º
Direção de Serviços de Inspeção e Auditoria
À Direção de Serviços de Inspeção e Auditoria, abreviadamente designada por DSIA,
compete:
a) Assegurar a realização de auditorias, inspeções e análise de sistemas no âmbito do setor de
atuação do Ministério da Defesa Nacional (MDN), visando ampliar e reforçar as áreas de intervenção e
atribuições da IGDN;
b) Assegurar a realização de inquéritos, sindicâncias, peritagens ou outras ações que lhe sejam
atribuídas superiormente;
c) Monitorizar o cumprimento das orientações estratégicas para o setor empresarial do
Estado no domínio da defesa nacional, sem prejuízo das competências cometidas a outras
entidades;
d) Auditar os sistemas e procedimentos de controlo interno dos serviços e organismos do MDN,
ou sujeitos à tutela e superintendência do respetivo Ministro, no quadro das responsabilidades cometidas
ao Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado pela Lei de Enquadramento
Orçamental;
e) Apreciar as queixas, reclamações ou denúncias apresentadas por eventuais violações da
legalidade ou por suspeitas de irregularidade ou deficiências no funcionamento dos serviços;
f) Elaborar estudos, informações e relatórios no domínio da análise de risco, sobre matérias da
competência da IGDN;
g) Desenvolver políticas, procedimentos e técnicas de auditoria e inspeção em áreas de risco
materialmente relevantes no âmbito de atuação do MDN;
h) Participar nos grupos de trabalho criados no âmbito do Sistema de Controlo Interno do Estado;
i) Organizar e disponibilizar os dados sobre a atividade inspetiva para efeitos de monitorização
dos indicadores de desempenho e elaboração dos instrumentos de gestão da IGDN;
j) Desenvolver o sistema de informação estratégica e operacional da IGDN, tendo em vista
assegurar a obtenção e o fornecimento de indicadores de desempenho relevantes para a sua gestão e para
as restantes funções de suporte à governação;
l) Elaborar os projetos do plano e do relatório anual de atividades da IGDN, com a colaboração
dos demais serviços e órgãos;
m) Coordenar, em articulação com o EMGFA e com os ramos das Forças Armadas, a
cooperação e a partilha de informação com os órgãos ou serviços de controlo e avaliação dos
respetivos comandos, de forma a garantir a racionalidade, complementaridade e sinergia das
intervenções;
n) Participar na elaboração de estudos, informações e pareceres sobre matérias das atribuições
da Inspeção-Geral, assim como participar na elaboração de diplomas legais;
o) Desenvolver um conjunto de práticas que facilitem a identificação, tratamento, retenção e
partilha do conhecimento existente nos recursos humanos da IGDN;
p) Promover a divulgação das normas em vigor, assegurando ou propondo a realização das ações
de sensibilização, informação e formação;
q) Executar e divulgar a política interna de recursos humanos;
r) Integrar e identificar as necessidades de formação e aperfeiçoamento profissional do pessoal
da IGDN e elaborar e submeter a decisão superior o respetivo planeamento;
s) Certificar a segurança, disponibilidade, qualidade e a correta utilização de todos os componentes
da rede informática da IGDN;
t) Contribuir para assegurar, em articulação com Secretaria-Geral do MDN, a organização
adequada dos processos técnico-administrativos, relacionados com a gestão dos recursos humanos,
financeiros e patrimoniais e logística.
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Artigo 3.º
Unidades orgânicas flexíveis
O número máximo de unidades orgânicas flexíveis da Inspeção-Geral da Defesa Nacional é fixado
em dois.
Artigo 4.º
Chefes de equipas multidisciplinares
É fixada em duas a dotação máxima de chefes de equipas multidisciplinares.
Artigo 5.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça Gaspar, em 23 de fevereiro de 2012.
— O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco, em 24 de fevereiro de 2012.

Ministério da Defesa Nacional
Portaria n.º 88/2012
de 30 de março de 2012
A Lei n.º 9/2009, de 4 de março, transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2005/36/CE,
do Parlamento e do Conselho, de 7 de setembro, relativa ao reconhecimento das qualificações
profissionais, e a Diretiva n.º 2006/100/CE, do Conselho, de 20 de novembro, adapta determinadas diretivas
no domínio da livre circulação de pessoas, em virtude da adesão da Bulgária e da Roménia.
A referida lei determina, no n.º 1 do artigo 51.º, que sejam designadas, através de portaria dos
ministros responsáveis pela atividade em causa, as autoridades nacionais competentes para o
reconhecimento das qualificações profissionais, devendo igualmente ser especificadas quais as profissões
regulamentadas abrangidas no âmbito da respetiva competência.
Neste âmbito, continua a justificar-se que o acesso à prestação de serviços na área das profissões
regulamentadas com impacto na segurança, defesa e proteção da vida e bem-estar do próprio e de
terceiros se faça mediante procedimento de verificação das qualificações profissionais, tendo em conta
o risco inerente à falta de qualificação profissional.
Em especial no que respeita a profissão de nadador-salvador, a vital importância da sua presença
nas praias portuguesas encontra-se amplamente reconhecida e demonstrada, quer na vigilância e
socorro dos banhistas em situação de perigo ou de emergência, quer na função de auxílio que exercem,
dissuadindo-os da prática de atos que constituam risco para a sua saúde ou integridade física e da
ocorrência de quaisquer outras situações de risco ou perigosidade.
Acresce que o expressivo acréscimo de utentes, quer nacionais quer estrangeiros, às zonas balneares
nas margens de águas costeiras e das águas interiores, justifica uma lógica de ordenamento público com o
objetivo de garantia de mais elevados índices de segurança para os utentes daqueles espaços.
É, portanto, sob estes fundamentos de interesse público nos valores da segurança e proteção da vida
e bem-estar que aos nadadores-salvadores se impõe especiais deveres como:
a) Socorrer os banhistas em situações de perigo, de emergência ou de acidente, aplicando,
sempre que necessário, medidas de suporte básico e avançado de vida;
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b) Auxiliar e advertir os banhistas para situações de risco ou perigosas que, no meio aquático,
constituam risco para a saúde ou integridade física, próprias ou de terceiros;
c) Participar às autoridades competentes as situações de socorro, aplicando os primeiros
socorros, e providenciar, de imediato, a intervenção daquelas autoridades para a evacuação das vítimas
de acidentes que se verifiquem no seu espaço de intervenção;
d) Colaborar na manutenção dos equipamentos destinados à informação, vigilância e prestação
de socorro e salvamento;
e) Colaborar com os agentes de autoridade ou com outras entidades habilitadas em matéria de
segurança dos banhistas, designadamente, na elaboração de planos de emergência, vigilância e prevenção
de acidentes no meio aquático;
f) Colaborar, sem prejuízo da observância do seu dever prioritário de vigilância e socorro, em
operações de proteção ambiental, bem como em ações de prevenção de acidentes em locais públicos com
locais para banhos.
No que respeita a atividade do mergulhador profissional, atento o meio subaquático hiperbárico em
que é exercida, sujeito a grande variedade de situações de desgaste fisiológico, psicológico e patológico
e com elevado índice de potencial de mortalidade e de morbilidade, acarreta exigências de verificação e
controlo quanto às condições de saúde e robustez física e psíquica dos candidatos a mergulhadores.
Acresce, ainda, que no âmbito da sua atividade, estes profissionais podem desempenhar funções de
busca e salvamento e de formadores, adicionando à elevada perigosidade do meio a responsabilidade de
proteção dos valores fundamentais da proteção da vida e bem-estar de terceiros.
Assim, na defesa dos valores fundamentais de interesse público identificados, assume-se como
imperativo a definição de um conjunto adequado de requisitos clínicos e psicológicos conclusivos quer da
aptidão ou não para o exercício das profissões quer da manutenção da capacidade no decurso da vida
profissional ativa.
Torna-se pois necessário definir as essenciais qualificações profissionais, físicas e psíquicas cuja
verificação declara a aptidão para o ingresso e progressão nas atividades e estatuir sobre os fundamentais
requisitos de certificação e verificação da aptidão e sobre as entidades com competência nesta matéria.
Importa, pois, dar execução àquele preceito legal, no que concerne ao reconhecimento das
qualificações profissionais nas áreas da Defesa Nacional.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º 9/2009, de 4 de março: Manda o Governo,
pelo Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
A presente portaria especifica as profissões regulamentadas abrangidas no setor da defesa nacional
e designa a respetiva autoridade competente para proceder ao reconhecimento das qualificações
profissionais, nos termos da Lei n.º 9/2009, de 4 de março.
Artigo 2.º
Âmbito
1 — As profissões regulamentadas abrangidas no sector da defesa nacional são as seguintes:
a) Mergulhador profissional;
b) Nadador-salvador.
2 — As profissões referidas no número anterior têm impacto na segurança do beneficiário do
serviço.
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Artigo 3.º
Autoridade competente
A autoridade nacional competente para o reconhecimento das qualificações profissionais no âmbito
das profissões regulamentadas previstas no artigo 2.º é:
a) A Direção-Geral da Autoridade Marítima para a profissão de mergulhador profissional;
b) O Instituto de Socorros a Náufragos para a profissão de nadador-salvador.
Artigo 4.º
Entrada em vigor
A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte à sua publicação.
O Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Paulo Frederico Agostinho Braga Lino,
em 19 de março de 2012.
——————
II — DESPACHOS
Ministério da Defesa Nacional
Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa
Despacho n.º 3 497/2012
de 20 de fevereiro de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no
cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças
multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de
Normalização no quadro da OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l)
do n.º 1 do Despacho n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro,
que Portugal ratifique o STANAG 2946 DPP (EDITION 2) AIRCRAFT FORWARD REFUELLING
EQUIPMENT, com implementação na Marinha, no Exército e na Força Aérea.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
Despacho n.º 3 498/2012
de 20 de fevereiro de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
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Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no
cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças
multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de
Normalização no quadro da OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l)
do n.º 1 do Despacho n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro,
que Portugal ratifique o STANAG 3212 ASSE (EDITION 6) — DIAMETERS FOR GRAVITY
FILLING ORIFICES com implementação na Marinha e no Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
Despacho n.º 3 499/2012
de 20 de fevereiro de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l) do n.º 1 do despacho
n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que Portugal ratifique
o STANAG 2230 CCS (EDITION 2) — MULTINATIONAL JOINT LOGISTICS CENTRE
DOCTRINE (MJLC) com implementação na Marinha, no Exército e na Força Aérea.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
Despacho n.º 3 501/2012
de 20 de fevereiro de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no
cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças
multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de
Normalização no quadro da OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l)
do n.º 1 do Despacho n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro,
que Portugal ratifique o STANAG 1414 DPP (EDITION 3) — Guidelines to Ensure that Contractors
Design and Supply new Equipment Capable of Using Standardized Fuels, Lubricants and Associated
Products com implementação na Marinha, no Exército e na Força Aérea.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
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Despacho n.º 3 502/2012
de 20 de fevereiro de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no
cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças
multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de
Normalização no quadro da OTAN, determino ao abrigo da competência delegada nos termos da
alínea l) do n.º 1 do Despacho n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de
16 de dezembro, que Portugal ratifique o STANAG 1444 HOSTAC (EDITION 3) (RATIFICATION
DRAFT 1) — MARITIME CONSIDERATIONS ON THE CONDUCT OF FAST ROPING AND
RAPPELLING (FRR), com implementação na Marinha e na Força Aérea com reservas e no
Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

Despacho n.º 3 504/2012
de 28 de fevereiro de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que Portugal ratifique
o STANAG 4178 (EDITION 2) (RATIFICATION DRAFT 1) — TEST PROCEDURES FOR
ASSESSING THE QUALITY OF DELIVERIES OF NITROCELLULOSE, com implementação na
Marinha, no Exército e na Força Aérea.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

Despacho n.º 3 505/2012
de 28 de fevereiro de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
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Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no
cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças
multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de
Normalização no quadro da OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l)
do n.º 1 do Despacho n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro,
que Portugal ratifique o STANAG 4187 JAS (EDITION 4) — FUZING SYSTEMS — SAFETY
DESIGN REQUIREMENTS, com implementação na Marinha, no Exército e na Força Aérea.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
Despacho n.º 3 816/2012
de 2 de março de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que Portugal ratifique
o STANAG 4026 JAIS (Edition 3) — Explosives, Specification for Nitroguanidine (Picrite) com
implementação na Marinha, no Exército e na Força Aérea.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
Despacho n.º 3 942/2012
de 2 de março de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que Portugal ratifique
o STANAG 4238 (Edition 1) Munition Design Principles, Electrical/Electromagnetic Environments, com
implementação no Exército e na Força Aérea.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
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Despacho n.º 3 943/2012
de 2 de março de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que Portugal ratifique
o STANAG 4224 (Edition 4) — Large Calibre Artillery and Naval Gun Ammunition Greater Than 40 mm,
Safety And Suitability for Service Evaluation, com implementação na Marinha e no Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

Despacho n.º 3 944/2012
de 2 de março de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro
da OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que Portugal ratifique
o STANAG 4299 PCS (Edition 1) — Specification Ammonium Perchlorate (NH4C104) for Deliveries
from One NATO Nation to Another, com implementação na Marinha, no Exército e na Força Aérea.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

Despacho n.º 3 945/2012
de 2 de março de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro
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da OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que Portugal ratifique
o STANAG 4329 (Edition 4) — NATO Standard Bar-Code Symbologies — AAP-44 com implementação
na Marinha, no Exército e na Força Aérea.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

Despacho n.º 4 288/2012
de 20 de fevereiro de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que Portugal ratifique
o STANAG 1364 NMW (Edition 3) — Standard Magnetic and Acoustic Criteria for Reusable MCM
Underwater Vehicles, com implementação na Marinha com reservas, no Exército sem reservas e na Força
Aérea com reservas.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

Despacho n.º 4 289/2012
de 20 de fevereiro de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por
via da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no
cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças
multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de
Normalização no quadro da OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l)
do n.º 1 do Despacho n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro,
que Portugal ratifique o STANAG 1472 HOS (Edition 1) — NVD Compatible Flight Deck Status Displays
on Single Spot Ships com implementação na Marinha e no Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
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Despacho n.º 4 290/2012
de 20 de fevereiro de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que Portugal ratifique
o STANAG 3583 (Edition 4) (Ratification Draft 1) — Standards Fordifferential Pressure Guages Used
on Aviation Fuel Filters Andfilter Water Separator Vessels com implementação na Marinha, no Exército
e na Força Aérea.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

Despacho n.º 4 291/2012
de 6 de março de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que Portugal ratifique
o STANAG 2180 AJOD (Edition 2) — Allied Joint Doctrine For Nonarticle 5 Crisis Response OperationsA.IP-3.4(A) com implementação na Marinha, no Exército e na Força Aérea.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

Despacho n.º 4 293/2012
de 6 de março de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
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presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que Portugal ratifique
o STANAG 4521 (Edition 2) (RD1) — Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN)
Contamination Survivability Factors in the Design, Testing Andacceptance of Military Equipment — AEP7(A) com implementação na Marinha, no Exército e na Força Aérea.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

Despacho n.º 4 294/2012
de 6 de março de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que Portugal ratifique
o STANAG 4385 (Edition 2) (RD1) — 120mm x 570 Ammunition For Smooth Bore Tank Guns com
implementação na Marinha e no Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
Despacho n.º 4 330/2012
de 20 de fevereiro de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no
cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças
multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de
Normalização no quadro da OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l)
do n.º 1 do Despacho n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro,
que Portugal ratifique o STANAG 3778 (Edition 2) — Performance Criteria for Honeycomb Paper Used
as Energy Dissipating Material, com implementação na Marinha com reservas, no Exército e na Força
Aérea.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
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Despacho n.º 4 331/2012
de 20 de fevereiro de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no
cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças
multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de
Normalização no quadro da OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l)
do n.º 1 do Despacho n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que
Portugal ratifique o STANAG 2432 ARTY (Edition 1) — Artillery Procedures for Automatic Data
Processing (ADP) System Interoperability — AARTYp 3, com implementação no Exército, com reservas.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
Despacho n.º 4 332/2012
de 20 de fevereiro de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no
cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças
multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de
Normalização no quadro da OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l)
do n.º 1 do Despacho n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro,
que Portugal ratifique o STANAG 2916 (Edition 2) — Nose Fuze Contours and Matching Projectile
Cavities for Artillery and Mortar Projectiles com implementação no Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
Instituto de Ação Social das Forças Armadas
Despacho (extrato) n.º 4 482/2012
de 22 de março de 2012
Nos termos conjugados dos artigos 7.º, n.º 3, alínea e) e 9.º, n.º 2, do Estatuto do Pessoal Dirigente
dos Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado, aprovado pela Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, e nos termos dos artigos 35.º a 39.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, delego no Coronel de Transmissões (10941478)
Joaquim Casimiro Serôdio Ferreira, as competências para autorizar a realização de despesas com a
locação, aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, necessárias para o
funcionamento dos serviços, na qualidade de Diretor do Centro de Apoio Social do Porto, bem como
proceder à sua contratação até ao limite de € 5 000.
O presente despacho produz efeitos a partir do dia 14 de fevereiro de 2012.
O Presidente do Conselho Diretivo, Francisco António Fialho da Rosa, Tenente-General.
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Despacho (extrato) n.º 4 485/2012
de 22 de março de 2012
Nos termos conjugados dos artigos 7.º n.º 3, alínea e) e 9.º n.º 2, do Estatuto do Pessoal Dirigente
dos Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado, aprovado pela Lei
n.º 2/2004 de 15 de janeiro, e nos termos dos artigos 35.º a 39.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, delego no Coronel de Infantaria (17585781)
António José Lourenço da Fonte Rabaça, as competências para autorizar a realização de despesas
com a locação, aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, necessárias para o
funcionamento dos serviços, na qualidade de Diretor do Centro de Apoio Social de Viseu, bem como
proceder à sua contratação até ao limite de € 2 500.
O presente despacho produz efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2012.
O Presidente do Conselho Diretivo, Francisco António Fialho da Rosa, Tenente-General.

Estado-Maior do Exército
Despacho n.º 3 823/2012
de 8 de fevereiro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro,
delego no Chefe do meu Gabinete, Major-General Frederico José Rovisco Duarte, a competência para
a prática dos seguintes atos no âmbito do referido Gabinete:
a) Autorizar deslocações em serviço no território nacional, incluindo com a utilização de viatura
própria, bem como o processamento das correspondentes despesas com a aquisição de títulos de
transporte e de ajudas de custo, nos termos da lei;
b) Autorizar a prestação pelo pessoal civil de trabalho extraordinário, nos termos da lei, bem como
o pagamento dos respetivos abonos;
c) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de doença ao pessoal civil;
d) Despachar os assuntos de gestão corrente do Gabinete;
e) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou
cedência ou alienação de bens.
2 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, delego na mesma entidade a competência
para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas
de obras públicas, até ao limite de € 99 759,58, que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º da Lei Orgânica do Exército,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro.
3 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 4 do Despacho n.º 266/2012, de
30 de dezembro de 2011, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 7, de 10 de janeiro de 2012, subdelego na mesma entidade a competência para, no âmbito da
Inspeção-Geral do Exército, autorizar despesas com indemnizações a terceiros resultantes de acordo com
o lesado, decorrentes da efetivação da responsabilidade civil do Estado emergente de acidentes de viação
em que sejam intervenientes viaturas do Exército, ficando a indemnização limitada aos danos materiais e
ao valor máximo de € 5 000.
4 — São ratificados todos os atos praticados pelo Chefe do meu Gabinete que se incluam no âmbito
da presente delegação, desde 19 de dezembro de 2011 e até à data da publicação deste despacho.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro,General.
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Despacho n.º 3 824/2012
de 8 de fevereiro de 2012
1 — Ao do disposto no n.º 5 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro, delego
no Inspetor-geral do Exército, Tenente-General António José Maia de Mascarenhas, a competência
para a prática dos seguintes atos no âmbito da Inspeção-Geral do Exército:
a) Autorizar deslocações em serviço no território nacional, incluindo com a utilização de viatura
própria, bem como o processamento das correspondentes despesas com a aquisição de títulos de
transporte e de ajudas de custo, nos termos legais;
b) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de doença ao pessoal civil;
c) Autorizar a prestação pelo pessoal civil de trabalho extraordinário, nos termos da lei, bem como
o pagamento dos respetivos abonos;
d) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou
cedência ou alienação de bens.
2 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, delego na mesma entidade a competência para
e autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de
obras públicas, até ao limite de € 99 759,58, que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 231/2009,
de 15 de setembro.
3 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 4 do Despacho n.º 266/2012, de
30 de dezembro de 2011, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 7, de 10 de Janeiro de 2012, subdelego na mesma entidade a competência para, no âmbito da
Inspeção-Geral do Exército, autorizar despesas com indemnizações a terceiros resultantes de acordo com
o lesado, decorrentes da efetivação da responsabilidade civil do Estado emergente de acidentes de viação
em que sejam intervenientes viaturas do Exército, ficando a indemnização limitada aos danos materiais e
ao valor máximo de € 5 000.
4 — São ratificados todos os atos praticados pelo Inspetor-geral do Exército que se incluam no
âmbito da presente delegação, desde 1 de fevereiro de 2012 e até à data da publicação deste despacho.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.
Despacho n.º 3 825/2012
de 8 de fevereiro de 2012
1 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, delego no Comandante da Brigada de
Intervenção, Major-General José Carlos Filipe Antunes Calçada, a competência para, no âmbito dessa
Brigada, autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas
de obras públicas, até ao limite de € 50 000, que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º da Lei Orgânica do Exército,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro.
2 — A competência referida no número anterior pode ser subdelegada, no todo ou em parte, no
2.º Comandante da Brigada de Intervenção e nos comandantes das unidades que se encontram na
dependência direta do comandante da Brigada de Intervenção.
3 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante da Brigada de Intervenção que se incluam
no âmbito da presente delegação, desde 19 de dezembro de 2011 e até à data da publicação deste despacho.
4 — O presente despacho vigora até à tomada de posse do titular do cargo de Comandante das
Forças Terrestres.
Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.
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Despacho n.º 3 826/2012
de 8 de fevereiro de 2012
1 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, delego no Comandante da Brigada de Reação
Rápida, Major-General Fernando Celso Vicente de Campos Serafino, a competência para, no âmbito
dessa Brigada, autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com
empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 50 000, que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º da Lei Orgânica do Exército,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro.
2 — A competência referida no número anterior pode ser subdelegada, no todo ou em parte, no
2.º Comandante da Brigada de Reação Rápida e nos comandantes das unidades que se encontram na
dependência direta do comandante da Brigada de Reação Rápida.
3 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante da Brigada de Reação Rápida que
se incluam no âmbito da presente delegação, desde 19 de dezembro de 2011 e até à data da publicação
deste despacho.
4 — O presente despacho vigora até à tomada de posse do titular do cargo de Comandante das
Forças Terrestres.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.
Despacho n.º 3 827/2012
de 8 de fevereiro de 2012
1 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, delego no Comandante da Zona Militar dos
Açores, Major-General Isidro de Morais Pereira, a competência para, no âmbito dessa zona militar,
autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras
públicas, até ao limite de € 50 000, que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º da Lei Orgânica do Exército,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro.
2 — A competência referida no número anterior pode ser subdelegada, no todo ou em parte, no
2.º Comandante da Zona Militar dos Açores e nos comandantes das unidades que se encontram na
dependência direta do comandante da Zona Militar dos Açores.
3 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante da Zona Militar dos Açores que se incluam
no âmbito da presente delegação, desde 19 de dezembro de 2011 e até à data da publicação deste despacho.
4 — O presente despacho vigora até à tomada de posse do titular do cargo de Comandante das
Forças Terrestres.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.
Despacho n.º 3 828/2012
de 8 de fevereiro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro,
delego no Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, Tenente-General António Carlos de Sá Campos
Gil, a competência para a prática dos seguintes atos:
a) Despachar assuntos de gestão corrente com o ajudante-General do Exército, o Comandante
das Forças Terrestres, o Comandante da Instrução e Doutrina e o Quartel-Mestre-General, incluindo os
relativos à gestão do orçamento, com exceção dos assuntos relativos ao levantamento de forças para
operações no estrangeiro e às Forças Nacionais Destacadas;
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b) Autorizar a transferência de verbas, prevista na 2.ª parte do n.º 4 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 71/95, de 15 de abril;
c) Acompanhar a execução dos planos de médio e longo prazo, através da coordenação do
Estado-Maior do Exército com os outros órgãos centrais de comando;
d) Proceder à nomeação de militares para a cooperação técnico-militar e de oficiais para o
desempenho de funções de comando de unidades de escalão batalhão da componente operacional do
sistema de forças;
e) Autorizar a condução de viaturas oficiais, nos termos da lei;
f) Autorizar a apresentação à Junta Médica de Recurso do Exército e homologar os respetivos pareceres;
g) Autorizar deslocações em serviço no território nacional do pessoal militar e civil do Exército,
bem como o processamento das correspondentes despesas com a aquisição de títulos de transporte e de
ajudas de custo, nos termos da lei;
h) Autorizar o abono do suplemento de serviço aerotransportado, nos termos do Decreto-Lei
n.º 180/94, de 29 de junho;
i) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de doença ao pessoal civil.
2 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, delego na mesma entidade a competência para
a prática dos seguintes atos:
a) Autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas
de obras públicas, até ao limite de € 99 759,58, que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º da Lei Orgânica do Exército,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro;
b) Autorizar e realizar despesas relativas à execução de planos ou programas plurianuais
legalmente aprovados, até ao limite de € 99 759,58, que me é conferida pela alínea a) do n.º 3 do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º da Lei Orgânica do Exército.
3 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 4 do Despacho n.º 266/2012, de
30 de dezembro de 2011, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 7, de 10 de janeiro de 2012, subdelego na mesma entidade a competência para a prática dos
seguintes atos:
a) Autorizar despesas:
1) Com a locação e aquisição de bens e serviços, e com empreitadas de obras públicas, até
€ 1 000 000, prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho;
2) Relativas à execução de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados, até
€ 1 246 994,70, prevista na alínea c) do n.º 3 do artigo 17.º daquele mesmo diploma;
3) Com indemnizações a terceiros resultantes de acordo com o lesado, decorrentes da efetivação
da responsabilidade civil do Estado emergente de acidentes de viação em que sejam intervenientes viaturas
do Exército, ficando a indemnização limitada aos danos materiais e ao valor máximo de € 5 000.
b) Autorizar deslocações em missão oficial ao estrangeiro previstas em planos de atividades
aprovados pelo Chefe do Estado-Maior do Exército.
4 — A competência para autorizar despesas relativas a construções e grandes reparações fica
limitada a € 299 278,74.
5 — A competência referida na alínea a) do n.º 2 pode ser subdelegada, no todo ou em parte,
no Diretor de História e Cultura Militar e no Chefe do Centro de Finanças Geral, podendo aquele
subdelegá-la no Subdiretor de História e Cultura Militar.
6 — São ratificados todos os atos praticados pelo Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército que se
incluam no âmbito do presente despacho, desde 6 de janeiro de 2012 e até à publicação deste.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.
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Despacho n.º 3 829/2012
de 8 de fevereiro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro,
delego no Comandante da Instrução e Doutrina, Tenente-General Francisco António Correia, a
competência para a prática dos seguintes atos no âmbito do Comando da Instrução e Doutrina:
a) Aprovar instruções e normas técnicas nos domínios da doutrina, da educação, da formação
militar, da formação profissional, da educação física, dos desportos e do tiro no Exército;
b) Praticar todos os atos administrativos respeitantes à vida escolar nos estabelecimentos
militares de ensino e nos estabelecimentos de ensino militar, com exceção da Academia Militar,
nomeadamente proferir decisão sobre requerimentos, exposições e outros documentos apresentados por
alunos, candidatos a aluno ou encarregados de educação;
c) Autorizar deslocações em serviço no território nacional, incluindo com a utilização de viatura
própria, bem como o processamento das correspondentes despesas com a aquisição de títulos de
transporte e de ajudas de custo, nos termos da lei;
d) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de doença ao pessoal civil;
e) Planear, coordenar, executar e inspecionar os cursos de formação geral comum de praças,
bem como para o controlo e tratamento dos dados relativos às atividades de instrução das unidades onde
se realizam aqueles cursos;
f) Aprovar a calendarização dos cursos que integram o Plano de Formação Contínua, depois de
aprovados pelo Chefe do Estado-Maior do Exército;
g) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou
cedência ou alienação de bens.
2 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, delego na mesma entidade a competência para
autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras
públicas, até ao limite de € 99 759,58, que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 231/2009,
de 15 de setembro, bem como para autorizar a arrecadação de receitas provenientes da prestação de
serviços ou cedência ou alienação de bens até ao mesmo montante.
3 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 4 do Despacho n.º 266/2012, de
30 de dezembro de 2011, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 7, de 10 de janeiro de 2012, subdelego na mesma entidade a competência para, no âmbito do Comando
da Instrução e Doutrina, autorizar despesas com indemnizações a terceiros resultantes de acordo com o
lesado, decorrentes da efetivação da responsabilidade civil do Estado emergente de acidentes de viação
em que sejam intervenientes viaturas do Exército, ficando a indemnização limitada aos danos materiais e
ao valor máximo de € 5 000.
4 — A competência referida na alínea b) do n.º 1 pode ser subdelegada no Diretor de Educação,
podendo este subdelegá-la, no todo ou em parte, nos diretores dos estabelecimentos de ensino que se
encontrem na sua dependência direta.
5 — As competências referidas no n.º 2 podem ser subdelegadas, no todo ou em parte, nos diretores,
comandantes e chefes na dependência direta do Comandante da Instrução e Doutrina, podendo estes
subdelegá-las nos comandantes, diretores ou chefes das unidades, estabelecimentos e órgãos que se
encontrem na respetiva dependência direta.
6 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante da Instrução e Doutrina que se incluam
no âmbito da presente delegação, desde 19 de dezembro de 2011 e até à data da publicação deste despacho.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro,General.

116

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 03/2012

1.ª Série

Despacho n.º 3 830/2012
de 8 de fevereiro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro,
delego no Adjunto para o Planeamento, Tenente-General António Carlos de Sá Campos Gil, a
competência para a prática dos seguintes atos no âmbito do Estado-Maior do Exército:
a) Autorizar deslocações em serviço no território nacional, incluindo com a utilização de viatura
própria, bem como o processamento das correspondentes despesas com a aquisição de títulos de
transporte e de ajudas de custo, nos termos da lei;
b) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de doença ao pessoal civil.
2 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, delego na mesma entidade a competência para
autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras
públicas, até ao limite de € 99 759,58, que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 231/2009,
de 15 de setembro.
3 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 4 do Despacho n.º 266/2012, de
30 de dezembro de 2011, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 7, de 10 de janeiro de 2012, subdelego na mesma entidade a competência para, no âmbito do
Estado-Maior do Exército, autorizar despesas com indemnizações a terceiros resultantes de acordo com
o lesado, decorrentes da efetivação da responsabilidade civil do Estado emergente de acidentes de viação
em que sejam intervenientes viaturas do Exército, ficando a indemnização limitada aos danos materiais e
ao valor máximo de € 5 000.
4 — As competências referidas no n.º 2 podem ser subdelegadas, no todo ou em parte, no
Diretor-Coordenador do Estado-Maior do Exército, podendo este subdelegá-las no Comandante da
Unidade de Apoio.
5 — São ratificados todos os atos praticados pelo Adjunto para o Planeamento que se incluam no
âmbito do presente despacho, desde 19 de dezembro de 2011 e até à publicação deste.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro,General.

Despacho n.º 3 831/2012
de 8 de fevereiro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro,
delego no Comandante da Academia Militar, Tenente-General Vítor Manuel Amaral Vieira, a
competência para a prática dos seguintes atos no âmbito da Academia Militar:
a) Autorizar deslocações em serviço no território nacional, incluindo com a utilização de viatura
própria, bem como o processamento das correspondentes despesas com a aquisição de títulos de
transporte e de ajudas de custo, nos termos da lei;
b) Autorizar o abono de vencimento de exercício perdido por motivo de doença ao pessoal civil;
c) Celebrar protocolos, na área do ensino e da formação, entre a Academia Militar e outros
estabelecimentos de ensino integrados no sistema universitário português, ou com institutos superiores,
desde que não envolvam encargos relativos a mais de um ano económico;
d) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou
cedência ou alienação de bens.
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2 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, delego na mesma entidade a competência para
autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras
públicas, até ao limite de € 99 759,58, que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 231/2009,
de 15 de setembro.
3 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 4 do Despacho n.º 266/2012, de
30 de dezembro de 2011, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 7, de 10 de janeiro de 2012, subdelego na mesma entidade a competência para, no âmbito do
Estado-Maior do Exército, autorizar despesas com indemnizações a terceiros resultantes de acordo com
o lesado, decorrentes da efetivação da responsabilidade civil do Estado emergente de acidentes de viação
em que sejam intervenientes viaturas do Exército, ficando a indemnização limitada aos danos materiais e
ao valor máximo de € 5 000.
4 — As competências referidas no n.º 2 podem ser subdelegadas, no todo ou em parte, no Diretor
dos Serviços Gerais da Academia Militar.
5 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante da Academia Militar que se incluam
no âmbito do presente despacho, desde 19 de dezembro de 2011 e até à publicação deste.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.

Despacho n.º 3 832/2012
de 14 de fevereiro de 2012
1 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, delego no Comandante da Zona Militar da
Madeira, Major-General Tiago Maria Chaves de Almeida e Vasconcelos, a competência para, no
âmbito dessa zona militar, autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e
com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 50 000, que me é conferida pela alínea a) do n.º 1
do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho,conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º da Lei
Orgânica do Exército, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro.
2 — A competência referida no número anterior pode ser subdelegada, no todo ou em parte, no
2.º Comandante da Zona Militar da Madeira e nos comandantes das unidades que se encontram na
dependência direta do comandante da Zona Militar da Madeira.
3 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante da Zona Militar da Madeira que se incluam
no âmbito da presente delegação, desde 19 de dezembro de 2011 e até à data da publicação deste despacho.
4 — O presente despacho vigora até à tomada de posse do titular do cargo de Comandante das
Forças Terrestres.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.

Despacho n.º 3 833/2012
de 17 de fevereiro de 2012
1 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, delego no diretor de Comunicações e Sistemas
de Informação, Major-General Rui Manuel Xavier Fernandes Matias, a competência para, no
âmbito da Direção de Comunicações e Sistemas de Informação, autorizar e realizar despesas com a
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locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 50 000,
que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho,
conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º da Lei Orgânica do Exército, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 231/2009,
de 15 de setembro.
2 — A competência referida no número anterior pode ser subdelegada, no todo ou em parte, no
comandante do Regimento de Transmissões.
3 — São ratificados todos os atos praticados pelo Diretor de Comunicações e Sistemas de
Informação que se incluam no âmbito da presente delegação, desde 19 de dezembro de 2011 e até à data
da publicação deste despacho.
4 — O presente despacho vigora até à tomada de posse do titular do cargo de Comandante das
Forças Terrestres.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.

Despacho n.º 4 057/2012
de 8 de fevereiro de 2012
1 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, delego no Comandante da Brigada Mecanizada,
Major-General José Manuel Picado Esperança da Silva, a competência para, no âmbito dessa Brigada,
autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras
públicas, até ao limite de € 50 000, que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º da Lei Orgânica do Exército,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro.
2 — A competência referida no número anterior pode ser subdelegada, no todo ou em parte, no
2.º Comandante da Brigada Mecanizada, no Adjunto do Comandante da Brigada Mecanizada para o
Campo Militar de Santa Margarida e nos comandantes das unidades que se encontram na dependência
direta do comandante da Brigada Mecanizada.
3 — Delego, ainda, na mesma entidade, com a faculdade de subdelegação no Adjunto do
Comandante da Brigada Mecanizada para o Campo Militar de Santa Margarida, a competência para, no
âmbito desse Campo Militar, representar o Exército Português nos assuntos relacionados com o Ministério
da Agricultura, em matérias agroflorestais, nomeadamente ajudas anuais, projetos de investimento
agrícolas e florestais e licenciamento e controlo dos mesmos.
4 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante da Brigada Mecanizada que se incluam
no âmbito da presente delegação, desde 19 de dezembro de 2011 e até à data da publicação deste despacho.
5 — O presente despacho vigora até à tomada de posse do titular do cargo de Comandante das
Forças Terrestres.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.

Despacho n.º 4 058/2012
de 8 de fevereiro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro
(Lei Orgânica do Exército), delego no Tenente-General Vítor Manuel Amaral Vieira, a competência
para a prática dos seguintes atos:
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a) Despachar os assuntos de gestão corrente do âmbito do Comando das Forças Terrestres e
levar a despacho do Chefe do Estado-Maior do Exército ou do Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército,
consoante o caso, os assuntos do âmbito do mesmo Comando que tiverem de ser decididos por estes;
b) Planear e coordenar o emprego de forças e meios em situações de calamidade pública e em
outras missões de interesse público;
c) Autorizar, no âmbito do Comando das Forças Terrestres, deslocações em serviço no território
nacional, incluindo com a utilização de viatura própria, bem como o processamento das correspondentes
despesas com a aquisição de títulos de transporte e de ajudas de custo, nos termos legais;
d) Autorizar, no âmbito do Comando das Forças Terrestres, a realização e arrecadação de
receitas provenientes da prestação de serviços ou cedência ou alienação de bens.
2 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, delego na mesma entidade a competência para,
no âmbito do Comando das Forças terrestres, autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de
bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 99 759,58, que me é conferida pela
alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º
da Lei Orgânica do Exército, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro.
3 — São ratificados todos os atos praticados pelo Tenente-General Vítor Manuel Amaral Vieira que
se incluam no âmbito da presente delegação, desde 19 de dezembro de 2011 e até à publicação deste
despacho.
4 — O presente despacho vigora até à data da tomada de posse do titular do cargo de Comandante
das Forças Terrestres.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.

Despacho n.º 4 059/2012
de 8 de fevereiro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro,
delego no Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, Tenente-General António Carlos de Sá Campos Gil,
a competência para a prática dos seguintes atos no âmbito do Comando da Logística:
a) Aprovar instruções e normas técnicas no âmbito da administração dos recursos materiais e
financeiros;
b) Autorizar, no âmbito do Comando da Logística, deslocações em serviço no território nacional,
incluindo com a utilização de viatura própria, bem como o processamento das correspondentes despesas
com a aquisição de títulos de transporte e de ajudas de custo, nos termos previstos na lei;
c) Emitir os pareceres que a lei comete ao Exército sobre planos diretores municipais, planos de
pormenor, planos gerais de urbanização, loteamentos, estabelecimentos hoteleiros e similares, construções
escolares e hospitalares, vias de comunicação, gasodutos e oleodutos;
d) Aprovar normas de proteção ambiental relativas a instalações do Exército, bem como medidas
de segurança e higiene no trabalho;
e) Autorizar a apresentação à junta hospitalar de inspeção (JHI) de pessoal militar, militarizado
e civil, bem como de deficientes, para a atribuição ou modificação da percentagem de incapacidade, e
homologar os respetivos pareceres;
f) Aprovar medidas de profilaxia e tratamento das doenças dos animais pertencentes ao
Exército;
g) Proferir decisão nos processos do âmbito do Exército relativos à prevenção e combate à droga
e ao alcoolismo nas Forças Armadas;
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h) Determinar a transferência dos meios financeiros necessários ao pagamento de remunerações
e pensões no Exército;
i) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de doença ao pessoal civil;
j) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou
cedência ou alienação de bens;
k) Autorizar e determinar que se proceda a todos os pagamentos que sejam legalmente devidos
pelo Exército, após verificação e confirmação da adequação processual dos mesmos.
2 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, delego na mesma entidade a competência para
a prática dos seguintes atos:
a) Autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas
de obras públicas, até ao limite de € 99 759,58, que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º da Lei Orgânica do Exército,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro;
b) Autorizar e realizar despesas relativas à execução de planos ou programas plurianuais
legalmente aprovados, até ao limite de € 99 759,58, que me é conferida pela alínea a) do n.º 3 do
artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º da Lei Orgânica
do Exército.
3 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 4 do Despacho n.º 266/2012, de
30 de dezembro de 2011, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 7, de 10 de janeiro de 2012, subdelego na mesma entidade a competência para a prática dos
seguintes atos:
a) Autorizar despesas:
1) Com a locação e aquisição de bens e serviços, e com empreitadas de obras públicas, até
€ 1 000 000, prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho;
2) Relativas à execução de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados, até
€ 500 000, prevista na alínea c) do n.º 3 do artigo 17.º daquele mesmo diploma;
3) Com indemnizações a terceiros resultantes de acordo com o lesado, decorrentes da
efetivação da responsabilidade civil do Estado emergente de acidentes de viação em que sejam
intervenientes viaturas do Exército, ficando a indemnização limitada aos danos materiais e ao valor máximo
de € 5 000;
b) Licenciar obras em áreas sujeitas a servidão militar, nos termos da legislação aplicável;
c) Autorizar deslocações em missão oficial ao estrangeiro previstas em planos de atividades
aprovados pelo Chefe do Estado-Maior do Exército.
4 — A competência para autorizar despesas relativas a construções e grandes reparações fica
limitada a € 299 278,74.
5 — As competências referidas na alínea j) do n.º 1 e na alínea a) do n.º 2 podem ser subdelegadas,
no todo ou em parte, no adjunto do Comandante da Logística e nos diretores, comandantes e chefes na
direta dependência do Comandante da Logística, podendo estes subdelegá-las nos comandantes,
diretores ou chefes das unidades, estabelecimentos e órgãos que se encontrem na respetiva dependência
direta.
6 — A competência prevista na alínea c) do n.º 1 pode ser subdelegada no Diretor de Infraestruturas,
as previstas nas alíneas e, f) e g) do mesmo número no Diretor de Saúde e as previstas nas alíneas h) e k)
daquele mesmo número no Diretor de Finanças.
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7 — São ratificados todos os atos praticados pelo Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército que se
incluam no âmbito do presente despacho, desde 6 de janeiro de 2012 e até à publicação deste.
8 — O presente despacho vigora até à data em que tomar posse o novo titular do cargo de
Comandante da Logística.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.

Comando do Pessoal
Direção de Administração de Recursos Humanos
Despacho n.º 3 142/2012
de 09 de setembro de 2011
1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 11 590/2011, de 01 de julho de 2011, do Tenente-General
Ajudante-General do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 173, de 8 de setembro de 2011,
subdelego no Coronel de Transmissões (16727183) Carlos Manuel Mira Martins, Chefe da Repartição
de Pessoal Civil/DARH, a competência que em mim foi subdelegada, para a prática dos seguintes atos:
a) Autorizar a modificação da relação jurídica de emprego do pessoal civil, nas suas diversas
modalidades, exceto para pessoal das carreiras de técnico superior ou equivalente;
b) Promover pessoal militarizado;
c) Acionar os concursos de pessoal do MPCE, depois de aprovada a sua abertura;
d) Propor a apresentação à junta médica de pessoal do MPCE;
e) Conceder licença sem vencimento ao pessoal do MPCE;
f) Conceder licença ilimitada ao pessoal militarizado;
g) Autorizar a continuação ao serviço de pessoal militarizado com mais de 56 anos;
h) Averbar cursos e estágios a pessoal do MPCE e militarizado;
i) Apreciar requerimentos solicitando a passagem de certificados;
j) Confirmar as condições de progressão de pessoal militarizado e civil;
k) Mudança de colocação, no âmbito de Exército, de pessoal militarizado e civil, exceto técnicos
superiores ou equivalente;
l) Visar os processos de falecimento a enviar ao Ministério da Defesa Nacional.
2 — Este despacho produz efeitos desde 29 de junho de 2011, ficando por este meio ratificados todos
os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Diretor da Administração de Recursos Humanos, Henrique Augusto Fernandes de Melo
Gomes, Major-General.

Despacho n.º 3 143/2012
de 09 de setembro de 2011
1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 11 590/2011, de 01 de julho de 2011, do Tenente-General
Ajudante-General do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 173, de 8 de setembro de 2011
subdelego no Coronel de Infantaria (01268983) Jorge Ferreira de Brito, Chefe da Repartição de
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Reserva, Reforma e Disponibilidade/DARH, a competência que em mim foi subdelegada para a prática
dos seguintes atos:
a) Autorizar a passagem à reserva de militares nos termos das alíneas a) do n.º 1 do artigo 152.º
do EMFAR, exceto Oficiais Generais;
b) Autorizar a passagem à reforma de militares nos termos da alínea a), b) e c) do n.º 1 do
artigo 159.º do EMFAR, bem como nos termos do n.º 3 do mesmo artigo;
c) Promover a passagem à reforma extraordinária de militares nos termos do artigo 160.º do EMFAR;
d) Apreciar a transferência de obrigações militares de pessoal na disponibilidade;
e) Autorizar o alistamento nas forças de segurança a militares na disponibilidade;
f) Autorizar o tratamento e hospitalização de militares na disponibilidade;
g) Autorizar averbamentos a introduzir nos processos individuais do pessoal na situação de
reserva fora da efetividade de serviço e na situação de reforma;
h) Apreciar requerimentos solicitando a passagem de certificados.
2 — Este despacho produz efeitos desde 29 de junho de 2011, ficando por este meio ratificados todos
os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Diretor da Administração de Recursos Humanos, Henrique Augusto Fernandes de Melo
Gomes, Major-General.

Despacho n.º 3 144/2012
de 09 de setembro de 2011
1 — Ao abrigo do disposto no despacho n.º 11 590/2011, de 01 de julho de 2011, do Tenente-General
Ajudante-General do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 173, de 8 de setembro de 2011
subdelego no Coronel Infantaria (02748085) Nuno Correia Neves, Chefe do Gabinete de Apoio/DARH,
a competência que em mim foi subdelegada para a prática dos seguintes atos:
a) Autorizar a emissão de bilhetes de identidade militar e de diplomas de encarte das promoções
de sargentos do QP;
b) Autorizar a emissão de cartões de identificação militar de militares em RV/RC;
c) Apreciar requerimentos solicitando a passagem de certificados.
2 — Este despacho produz efeitos desde 29 de junho de 2011, ficando por este meio ratificados todos
os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Diretor da Administração de Recursos Humanos, Henrique Augusto Fernandes de Melo
Gomes, Major-General.

Despacho n.º 3 145/2012
de 09 de setembro de 2011
1 — Ao abrigo do disposto no artigo 35.º n.º 2 do Código do Procedimento Administrativo aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro,
delego no Coronel de Infantaria (01268983) Jorge Ferreira de Brito, Chefe da Repartição de Reserva,
Reforma e disponibilidade/DARH, a competência para passagem dos cartões de DFA, DCFA, GDSEN,
GDFA, PPI e PIC nos termos das respetivas portarias e despachos que os regulamentam,
respetivamente a Portaria n.º 816/85, de 28 de outubro de 1985, Portaria n.º 815/85, de 28 de outubro de 1985,
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Portaria n.º 60/2000 de 15 de fevereiro de 2000, Despacho n.º 90/SEAMDN/91 de 21de outubro de 1991,
Despacho Normativo n.º 214/79 e despacho conjunto de 22 de julho de 1981, publicado no Diário da
República 2.ª série, n.º 202 de 3 de setembro de 1981.
2 — Este despacho produz efeitos desde 29 de junho de 2011, ficando por este meio ratificados todos
os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Diretor da Administração de Recursos Humanos, Henrique Augusto Fernandes de Melo
Gomes, Major-General.

Despacho n.º 3 148/2012
de 23 de novembro de 2011
1 — Ao abrigo do disposto no despacho n.º 11 590/2011, de 01 de julho de 2011, do Tenente-General
Ajudante-General do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 173, de 8 de setembro de 2011
subdelego no Coronel Artilharia (06477483) Carlos de Oliveira Andrade, Chefe do Gabinete de
Apoio/DARH, a competência que em mim foi subdelegada para a prática dos seguintes atos:
a) Autorizar a emissão de bilhetes de identidade militar e de diplomas de encarte das promoções
de sargentos do QP;
b) Autorizar a emissão de cartões de identificação militar de militares em RV/RC;
c) Apreciar requerimentos solicitando a passagem de certificados.
2 — Este despacho produz efeitos desde 02 de outubro de 2011, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Diretor da Administração de Recursos Humanos, Henrique Augusto Fernandes de Melo
Gomes, Major-General.

Despacho n.º 3 578/2012
de 9 de setembro de 2011
1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 11 590/2011, de 01 de julho de 2011, do Tenente-General
Ajudante-General do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 173, de 8 de setembro de
2011, subdelego no Coronel de Cavalaria (14359083) Francisco Xavier Ferreira de Sousa, Chefe da
Repartição de Pessoal Militar/DARH, a competência que em mim foi subdelegada, para a prática dos
seguintes atos:
a) Autorizar trocas de colocação e prorrogação de deslocamentos aos militares, até ao posto de
Major inclusive;
b) Autorizar requerimentos de mudança de guarnição militar de preferência;
c) Autorizar pedidos de demora na apresentação de militares, até ao posto de Capitão inclusive;
d) Nomear militares para a frequência de cursos, tirocínios e estágios nacionais, exceto para o
CPOG, estágio de Cmdts e CEM;
e) Autorizar o adiamento da frequência de cursos de promoção dos Sargentos, nos termos do
artigo 197.º do EMFAR;
f) Nomear, colocar e transferir militares em RV/RC, em território nacional, exceto fora do
Exército;
g) Autorizar trocas e oferecimentos para efeitos de colocação de militares em RV/RC;
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h) Autorizar requerimentos de mudança de área geográfica de prestação de serviço preferencial
a militares RV/RC, desde que não haja determinação especial em contrário;
i) Autorizar a admissão de militares em RV/RC e, bem assim, a prorrogação e cessação da
prestação de serviço com exceção das situações previstas no artigo 300.º, n.º 3, alíneas e) e f), do EMFAR;
j) Equivalência de condições de promoção de Sargentos;
k) Promover e graduar militares por diuturnidade e antiguidade nas categorias de Sargentos do
QP e Oficiais, Sargentos e Praças em RV/RC;
l) Conceder licença registada aos Sargentos e Praças dos QP, nos termos do artigo 204.º do EMFAR;
m) Autorizar a matrícula em cursos civis aos militares RV/RC, sem prejuízo para o serviço;
n) Autorizar o exercício de funções de natureza civil aos militares RV/RC, sem prejuízo para o serviço;
o) Autorizar o concurso e alistamento nas forças de segurança de militares em RV e RC;
p) Averbar cursos, estágios e especialidades normalizadas a militares;
q) Averbar aumentos de tempo de serviço;
r) Apreciar requerimentos solicitando a passagem de certificados;
s) Autorizar fotocópias de Atas e Pareceres do Conselho das Armas e Serviços, resumo das
FAMME e Listas de Promoção por Escolha, referentes ao universo estrito em apreciação do requerente,
até ao posto de Tenente-Coronel.
2 — Este despacho produz efeitos desde 2 de junho de 2011, ficando por este meio ratificados todos
os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Diretor da Administração de Recursos Humanos, Henrique Augusto Fernandes de Melo
Gomes, Major-General.
Despacho n.º 3 579/2012
de 23 de novembro de 2011
1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 11 590/2011, de 01 de julho de 2011, do Tenente-General
Ajudante-General do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 173, de 8 de setembro de
2011, subdelego no Coronel Infantaria (02748085) Nuno Correia Neves, Chefe da Repartição de
Pessoal Civil/DARH, a competência que em mim foi subdelegada, para a prática dos seguintes atos:
a) Autorizar a modificação da relação jurídica de emprego do pessoal civil, nas suas diversas
modalidades, exceto para pessoal das carreiras de técnico superior ou equivalente;
b) Promover pessoal militarizado;
c) Acionar os concursos de pessoal do MPCE, depois de aprovada a sua abertura;
d) Propor a apresentação à junta médica de pessoal do MPCE;
e) Conceder licença sem vencimento ao pessoal do MPCE.
f) Conceder licença ilimitada ao pessoal militarizado;
g) Autorizar a continuação ao serviço de pessoal militarizado com mais de 56 anos;
h) Averbar cursos e estágios a pessoal do MPCE e militarizado;
i) Apreciar requerimentos solicitando a passagem de certificados;
j) Confirmar as condições de progressão de pessoal militarizado e civil;
k) Mudança de colocação, no âmbito de Exército, de pessoal militarizado e civil, exceto técnicos
superiores ou equivalente;
l) Visar os processos de falecimento a enviar ao Ministério da Defesa Nacional.
2 — Este despacho produz efeitos desde 2 de outubro de 2011, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Diretor da Administração de Recursos Humanos, Henrique Augusto Fernandes de Melo
Gomes, Major-General.
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III — AVISOS
Comando do Pessoal
Direção de Administração de Recursos Humanos
Repartição de Pessoal Civil
Aviso (extrato) n.º 3 780/2012
de 29 de fevereiro de 2012
Por Despacho de 28 de fevereiro de 2012, do Tenente-General Ajudante-General do Exército,
proferido no uso de competência delegada, subdelega no Major-General Carlos Manuel Pinto Veiga
Lopes, presidente da secção autónoma n.º 3 (SA 3) do conselho coordenador da avaliação do Exército,
a competência em si delegada, para a prática dos seguintes atos, no âmbito da respetiva secção autónoma:
a) Validar as avaliações de «desempenho relevante» e «desempenho inadequado» bem como
proceder ao reconhecimento do «desempenho excelente»;
b) Homologar as avaliações anuais;
c) Decidir das reclamações dos avaliados;
d) Nomear avaliador específico que elaborará proposta de avaliação, a entregar à Secção
Autónoma (SA), com vista à avaliação anual requerida pelos trabalhadores que se encontrem nas
situações previstas nos n.os 3, 5 e 7 do artigo 42.º da Lei n.º 66-B/2007 de 28 de dezembro (SIADAP);
e) Presidir à SA e designar os dirigentes que a integram, nos termos da lei (n.º 2 do artigo 58.º
do SIADAP);
f) Designar, pelo período de dois anos, os 4 vogais representantes da Administração na Comissão
Paritária (dois efetivos, um dos quais orienta os trabalhos, e dois suplentes. Os vogais são membros da SA)
(n.º 3 do artigo 59.º do SIADAP);
g) Submeter à apreciação da Comissão Paritária os requerimentos fundamentados dos
trabalhadores que solicitem a intervenção deste órgão sobre as propostas de avaliação de que tomaram
conhecimento e que serão sujeitas a homologação (n.os 1 e 2 do artigo 70.º do SIADAP);
h) Atribuir, no caso do n.º 5 do artigo 69.º do SIADAP, nova menção qualitativa e quantitativa
e respetiva fundamentação, quando decidir pela não homologação das avaliações atribuídas pelos
avaliadores ou pela SA (n.º 2 do artigo 60.º do SIADAP);
i) Proceder a nova avaliação, quando for proferida decisão favorável ao trabalhador em sede de
recurso hierárquico ou jurisdicional, sempre que não seja possível ao novo superior hierárquico proceder
à sua revisão (n.º 3 do artigo 73.º do SIADAP).
Produção de efeitos — este despacho produz efeitos desde 13 de fevereiro de 2012, ficando deste
modo ratificados todos os atos e despachos entretanto proferidos sobre as matérias ora objeto de delegação.
O Chefe da Repartição de Pessoal Civil da DARH, Nuno Correia Neves, Coronel de Infantaria.

Aviso (extrato) n.º 3 781/2012
de 29 de fevereiro de 2012
Por Despacho de 28 de fevereiro de 2012 do Tenente-General Ajudante-General do Exército,
proferido no uso de competência delegada, subdelega no Major-General Rui Manuel da Silva
Rodrigues, presidente da secção autónoma n.º 1 (SA 1) do conselho coordenador da avaliação do
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Exército, a competência em si delegada, para a prática dos seguintes atos, no âmbito da respetiva secção
autónoma:
a) Validar as avaliações de «desempenho relevante» e «desempenho inadequado» bem como
proceder ao reconhecimento do «desempenho excelente»;
b) Homologar as avaliações anuais;
c) Decidir das reclamações dos avaliados;
d) Nomear avaliador específico que elaborará proposta de avaliação, a entregar à Secção
Autónoma (SA), com vista à avaliação anual requerida pelos trabalhadores que se encontrem nas
situações previstas nos n.os 3, 5 e 7 do artigo 42.º da Lei n.º 66-B/2007 de 28Dec (SIADAP);
e) Presidir à SA e designar os dirigentes que a integram, nos termos da lei (n.º 2 do artigo 58.º
do SIADAP);
f) Designar, pelo período de dois anos, os 4 vogais representantes da Administração na Comissão
Paritária (dois efetivos, um dos quais orienta os trabalhos, e dois suplentes. Os vogais são membros da SA)
(n.º 3 do artigo 59.º do SIADAP);
g) Submeter à apreciação da Comissão Paritária os requerimentos fundamentados dos
trabalhadores que solicitem a intervenção deste órgão sobre as propostas de avaliação de que tomaram
conhecimento e que serão sujeitas a homologação (n.os 1 e 2 do artigo 70.º do SIADAP);
h) Atribuir, no caso do n.º 5 do artigo 69.º do SIADAP, nova menção qualitativa e quantitativa
e respetiva fundamentação, quando decidir pela não homologação das avaliações atribuídas pelos
avaliadores ou pela SA (n.º 2 do artigo 60.º do SIADAP);
i) Proceder a nova avaliação, quando for proferida decisão favorável ao trabalhador em sede de
recurso hierárquico ou jurisdicional, sempre que não seja possível ao novo superior hierárquico proceder
à sua revisão (n.º 3 do artigo 73.º do SIADAP);
Produção de efeitos — este despacho produz efeitos desde 13 de fevereiro de 2012, ficando deste
modo ratificados todos os atos e despachos entretanto proferidos sobre as matérias ora objeto de
delegação.
O Chefe da Repartição de Pessoal Civil da DARH, Nuno Correia Neves, Coronel de Infantaria.

——————

IV — DECLARAÇÕES
Chefe do Estado-Maior do Exército
Declaração de retificação n.º 428/2012
de 16 de março de 2012
Por ter sido publicado com inexatidão o Despacho n.º 3 831/2012, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 54, de 15 de março de 2012, retifica-se que no seu n.º 3, onde se lê «subdelego
na mesma entidade a competência para, no âmbito do Estado-Maior do Exército» deve ler-se «subdelego
na mesma entidade a competência para, para no âmbito da Academia Militar».
O Chefe do Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte,
Major-General.
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Declaração de retificação n.º 430/2012
de 16 de março de 2012
Por ter sido publicado com inexatidão o despacho n.º 3 823/2012, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 54, de 15 de março de 2012, retifica-se que, no seu n.º 3, onde se lê «subdelego na mesma
entidade a competência para, no âmbito da Inspeção-geral do Exército» deve ler-se «subdelego na mesma
entidade a competência para, no âmbito do Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército».
O Chefe do Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte,
Major-General.

——————

V — PROTOCOLOS
Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
eo
Instituto Politécnico de Portalegre
1. Preâmbulo
Considerando que:
- A colaboração entre o Exército Português e o Instituto Politécnico de Portalegre está já
materializada através de um protocolo celebrado com vista à cativação de vagas do curso de Enfermagem
Veterinária da Escola Superior Agrária de Elvas para candidatos do Exército;
- O Centro Militar de Educação Física e Desportos (CMEFD) é uma escola de formação de
formadores de equitação de excelência, sendo o centro de formação de equitação com a maior
classificação da Rede de Centros do país (o único classificado com cinco estrelas);
- O CMEFD compreende aproximadamente 365 hectares integrantes da Tapada Militar
(antiga 1.ª Tapada), cuja conjugação física entre a orografia, hidrografia, geo-morfologia dos solos
e condições micro-climáticas favoráveis, potencia e privilegia uma multiplicidade de ecossistemas
que possibilitam uma imensa diversidade de espécies vegetais e animais, sendo à sua flora e fauna
muito diversificada;
- Dada a sua riqueza ambiental e biodiversidade existente na Tapada Militar, e após os efeitos
devastadores provocados pelos incêndios de Setembro de 2003, se tem procedido ã sua reflorestação, de
acordo com um Plano de Gestão Florestal com um período de vigência de 20 anos, e que constitui uma
ferramenta essencial para o ordenamento e gestão florestal da tapada;
- O Hospital de Equinos, unidade hospitalar integrada no CMEFD, é um órgão de cuidados
de saúde de referência em Portugal, que tem a seu cargo a responsabilidade sanitária sobre um
elevado número de equinos do Exército, o que se traduz numa constante e elevada taxa de ações
médico-veterinárias;
- Foram estabelecidos contatos por parte da Escola Superior Agrária de Elvas com o CMEFD,
visando aquilatar da possibilidade de ser alargada a colaboração entre o Exército Português e o Instituto
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Politécnico de Portalegre às áreas da formação de equitação, da enfermagem veterinária, da gestão
florestal e do estudo da biodiversidade, dos quais se entende poder resultar elevado proveito para ambas
as instituições;
Entre:
a) O Exército Português, como primeiro outorgante, representado neste ato pelo Exmo
Comandante da Instrução e Doutrina, Tenente-General Francisco António Correia, e
b) O Instituto Politécnico de Portalegre, como segundo outorgante, representado pelo seu
Presidente, Professor Doutor Joaquim António Belchior Mourato,
é celebrado o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª
(Objeto)
O presente protocolo visa proporcionar o intercâmbio entre o Exército Português e o Instituto
Politécnico de Portalegre, através da realização de estágios, ações de formação, seminários, “workshops”,
e assessoria técnica, no âmbito da equitação, da enfermagem veterinária, da gestão agro-florestal e do
estudo da biodiversidade.

Cláusula 2.ª
(Responsabilidades do Exército)
O primeiro outorgante, através do Centro Militar de Educação Física e Desportos (CMEFD),
compromete se a:
a) Orientar estágios intercalares e de final de curso a alunos dos cursos de licenciatura da Escola
Superior Agrária de Elvas (ESAE), sendo que, estas atividades deverão ser definidas caso a caso,
consoante a disponibilidade do CMEFD em formadores e capacidade de alojamento e alimentação;
b) Acolher nas suas instalações, o número de estagiários que venha a ser definido, os cavalos
por aqueles utilizados durante a frequência dos estágios, os docentes da ESAE necessários ao bom
decorrer dos estágios;
c) Colaborar com a ESAE na realização de seminários e “workshops”.

Cláusula 3.ª
(Responsabilidades do Instituto Politécnico de Portalegre)
O segundo outorgante, através da ESAE, compromete-se a:
a) Promover, entre os alunos finalistas da ESAE, a realização de estágios intercalares e de final
de curso, assim como de projetos de investigação que possam responder aos interesses do Exército em
geral, e do CMEFD em particular;
b) Assegurar que, durante a totalidade da duração dos estágios, todos os estagiários estarão
abrangidos pelo Seguro Escolar;
c) Cativar duas vagas nas ações de formação organizadas pela ESAE em que haja interesse para
o Exército, ou de militares a ele pertencentes interessados em participar;
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d) Ceder as instalações, nomeadamente o Auditório da ESAE, em Elvas, para eventuais ações
de formação e/ou reuniões que o Exército tenha necessidade de organizar na região;
e) Promover a colaboração por parte dos técnicos e docentes da ESAE nas áreas de engenharia
agronómica, espaços verdes, veterinária e outras, dentro das suas áreas de especialidade, dando
conhecimento ao Exército da informação produzida em relatórios de estágios ou em projetos de
investigação.

Cláusula 4.ª
(Encargos financeiros)
Da celebração e cumprimento do presente protocolo não resulta qualquer encargo financeiro
para o Exército Português, comprometendo-se os alunos estagiários dos cursos superiores da ESAE,
no final dos estágios, a entregar ao CMEFD a verba referente às suas despesas de alojamento e
alimentação e às despesas de alojamento e alimentação dos seus cavalos utilizados durante a
frequência dos estágios.

Cláusula 5.ª
(Regras de segurança)
1. Os elementos da ESAE (docentes, investigadores e alunos) comprometem-se a cumprir todas
as normas ou orientações relativas à segurança de instalações e equipamentos que lhe sejam
comunicadas;
2. A ocorrência de circunstâncias extraordinárias, nomeadamente alterações ao estado de
segurança, imperativos de serviço e razões de interesse público, podem implicar a não disponibilidade do
Exército Português no cumprimento das suas obrigações, sem aviso prévio, não havendo lugar ao
pagamento de qualquer indemnização.

Cláusula 6.ª
Denúncia)
O presente acordo poderá ser denunciado por qualquer das partes tendo em conta as seguintes
disposições:
a) Da denúncia do acordo não haverá lugar a indemnizações por parte do primeiro ao segundo
outorgante;
b) A denúncia do presente acordo deverá ser feita por escrito, através de carta registada com
aviso de receção, com 30 (trinta) dias de antecedência.

Cláusula 7.ª
(Prazo de vigência)
1. O presente protocolo tem a validade de um ano, considerando se automaticamente renovado por
iguais períodos, salvo se denunciado por qualquer das partes, através de carta registada, com 30 dias de
antecedência;
2. O presente acordo entra em vigor na data da sua assinatura.
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Cláusula 8.ª
(Disposições finais)
As ações não expressamente previstas no presente protocolo, que venham a ser desenvolvidas pelas
partes signatárias, ao abrigo do mesmo, serão objeto de adenda, a aprovar superiormente, onde constarão
todas as obrigações que resultarem para as partes.
Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgam, em 9 de Fevereiro de 2012
Pelo Primeiro Outorgante:
O Comandante da Instrução e Doutrina, Francisco António Correia, Tenente-General.
Pelo Segundo Outorgante:
O Presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, Joaquim António Belchior Mourato,
Professor Doutor.

Protocolo de Colaboração
Entre a Escola Prática de Engenharia
eo
Município de Vila Nova da Barquinha
1. Preâmbulo
- Beneficiação da rede viária rural em todo o município, com execução de trabalhos de
terraplanagem, compactações mecânicas e pequenas obras de drenagem, perfazendo uma extensão total
a intervencionar de cerca de 30,5 km;
- Considerando que a missão do Exército compreende a tarefa de colaborar com as Entidades
Civis no apoio à satisfação das necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações;
- Considerando que, o Exército, através da Engenharia Militar, tem vindo a executar trabalhos
de beneficiação das condições de vida e bem estar das mesmas;
- Considerando que, sem prejuízo da missão de cooperação na defesa militar da República, é
possível ao Exército, através da Engenharia Militar, continuar a cumprir esta missão de interesse público;
Entre:
1. A Escola Prática de Engenharia, como primeiro outorgante, adiante designada por EPE,
representada neste acto pelo seu Comandante em Exercício de Funções, Tenente-Coronel de
Engenharia, Leonel José Mendes Martins; e
2. O Município de Vila Nova da Barquinha, como segundo outorgante, adiante designada por
MVNB, com sede social na Praça da República, 2260-411 Vila Nova da Barquinha, representada neste
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acto pelo seu Presidente, Dr. Vitor Miguel Martins Amaut Pombeiro, o qual tem poderes para
outorgar o presente acordo, conforme documento que se junta em anexo;
é celebrado o presente Protocolo de cooperação que se regerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª
Objecto
O presente protocolo tem por objecto estabelecer as bases de cooperação entre as partes
signatárias, no que concerne à execução de trabalhos de beneficiação da rede viária rural, com execução
de trabalhos de terraplanagem, compactações mecânicas e pequenas obras de drenagem, perfazendo uma
extensão total a intervencionar de cerca de 30,5 km, em todo o município, situados no Município de Vila
Nova da Barquínha.

Cláusula 2.ª
Obrigações da EPE
No âmbito do presente Protocolo, EPE compromete-se a:
a. Para a execução de todos os trabalhos indicados na Cláusula 1.ª:
(1) Constituir um grupo de trabalho adequado à prossecução do objecto do presente protocolo
constituído por um Sargento e cinco Praças;
(2) Disponibilizar o equipamento militar adequado à prossecução do objecto do presente
protocolo constituído por:
• 1 Tractor de Lagartas (TL);
• 1 Carregadora de Rodas (CR);
• 1 Retroescavadora (RE);
• 1 Cilindro Vibratório (CV);
• 1 Niveladora (NV);
• 1 Plataforma (PL);
• 1 Viatura Basculante (VB);
• 1 Viatura Táctica Ligeira (VTL);
• 1 Viatura Táctica Pesada (VTP).
(3) Por motivos de optimização do rendimento da frente de trabalho, e de situações inopinadas,
poderá ser utilizado outro equipamento militar, indicados na cláusula 4.ª.
b. Orientar o emprego do pessoal e equipamento, sob o ponto de vista técnico, de forma a
optimizar o seu rendimento;
c. Assegurar a gestão do equipamento militar, especialmente, no que respeita à manutenção do
mesmo;
d. Quando necessário, constituir um grupo de trabalho para a execução de trabalhos de
manutenção e estudos técnicos constituído por oficiais, sargentos e praças;
e. Coordenar com o MVNB o encadeamento dos trabalhos;
f. Comunicar ao MVNB as condições mínimas de segurança dos equipamentos militares;
g. Fornecer, ao MVNB, todos os elementos relativos ao consumo de combustíveis, lubrificantes,
sobressalentes de consumo corrente e horas/máquina realizadas na execução dos trabalhos (Km/Viat
percorridos).

132

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 03/2012

1.ª Série

Cláusula 3.ª
Obrigações do MVNB
No âmbito do presente Protocolo, o MVNB compromete-se a:
a. Coordenar com a EPE o encadeamento dos trabalhos;
b. Providenciar os meios necessários à boa execução técnica dos trabalhos, de acordo com o
planeamento elaborado, nomeadamente:
• Libertação, em tempo oportuno, das áreas abrangidas pelos trabalhos, de forma a não afectar
o ritmo dos mesmos;
• Fornecimento de projectos ou outros elementos técnicos necessários à boa execução dos trabalhos;
• Assegurar todos os materiais necessários à execução dos trabalhos;
• Garantir o corte de árvores e o transporte de inertes para os locais dos trabalhos.
c. Assegurar a coordenação com os proprietários dos imóveis localizados na zona de intervenção;
d. Celebrar um contrato de seguro de acidentes pessoais a favor dos militares de acordo com
listagem disponibilizada pelo 1.° outorgante;
e. Garantir alimentação (2.ª refeição) aos militares empenhados nos trabalhos;
f. Não proceder à alteração, movimentação e reparação do equipamento militar;
g. Respeitar todas as indicações da EPE no que concerne à boa execução dos trabalhos;
h. Fornecer os combustíveis e lubrificantes necessários ao funcionamento do equipamento e
viaturas militares;
i. Designar um elemento de contacto para todas as questões relativas ao desenvolvimento dos trabalhos.
Cláusula 4.ª
Encargos financeiros
a. Da celebração e cumprimento do presente protocolo não resulta qualquer encargo financeiro para
o Exército Português;
b. O segundo outorgante responsabiliza-se perante o primeiro outorgante pelos custos inerentes à
execução do presente Protocolo;
c. Tendo em vista o ressarcimento das despesas do primeiro outorgante com a execução do presente
protocolo deverá o segundo outorgante efectuar, mensalmente, o pagamento de um valor pecuniário que
deverá ser calculado com base nos valores a seguir determinados:
• Chefe do grupo de trabalho (sargento) ..........................................
• Operador (praça) ...........................................................................
• Tractor de Lagartas (TL) ..............................................................
• Carregadora de Rodas (CR) ..........................................................
• Retroescavadora (RE) ...................................................................
• Cilindro Vibratório (CV) ................................................................
• Niveladora (NV) ............................................................................
• Plataforma (PL) .............................................................................
• Viatura Basculante (VB) ...............................................................
• Viatura Táctica Ligeira (VTL) ......................................................
• Viatura Táctica Pesada (VTP) ......................................................

18,13 €/dia;
14,35 €/dia;
7,80 €/hora;
6,84 €/hora;
5,87 €/hora;
5,87 €/hora;
7,20 €/hora;
1,82 €/km;
1,19 €/km;
0,47 €/km;
0,47 €/km.

d. Por motivos de optimização do rendimento da frente de trabalho, e de situações inopinadas, poderá
ser utilizado outro equipamento militar, do qual se descrimina uma tabela com os encargos financeiros dos
diversos equipamentos militares:
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PAOC

OBS

Tractor de Lagartas

7,80 €

Carregadora de Rodas

6,84 €

Carregadora de Lagartas

6,84 €

Retroescavadora

5,87 €

Niveladora

7,20 €

Cilindro

5,87 €

Auto-Dumper

7,47 €

Valores por

Escavadora Rodas

7,20 €

h/máq

Escavadora Lagartas

7,20 €

Grua

7,02 €

Motocompressor

4,59 €

Auto Tanque

0,90 €

Grua

1,82 €

Plataforma

1,82 €

Viatura Basculante

1,19 €

Valores por

Viatura Táctica Ligeira

0,47 €

km

Viatura Táctica Média

0,49 €

Viatura Táctica Pesada

0,47 €

e. Tendo em vista o ressarcimento de despesas do primeiro outorgante com a execução de trabalhos
de manutenção do equipamento e verificações técnicas da frente de trabalho, nos termos da alínea d) da
Cláusula 2.ª, deverá o segundo outorgante efectuar o pagamento mensal de um valor pecuniário que deverá
ser calculado com base nos valores a seguir determinados:
• Oficial 25,14 €/dia
• Sargento 24,39 €/dia
• Praça 23,09 €/dia
f. Tendo em vista o ressarcimento das despesas do primeiro outorgante com o fornecimento de
peças e sobressalentes para o equipamento e viaturas,susceptíveis de desgaste e consumo corrente
(1.º e 2.º Escalão), combustíveis e óleos especiais deverá o segundo outorgante efectuar o pagamento
mensal do respectivo valor pecuniário apurado.
g. O valor apurado nos termos das alíneas c) d) e e) da presente cláusula será alvo de actualização
caso se alterem substancialmente as despesas do primeiro outorgante com a realização das tarefas
decorrentes do presente protocolo.
h. A duração total dos trabalhos não deverá ultrapassar os 08 (oito) meses.
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Cláusula 5.ª
Resolução
a. O incumprimento das obrigações que, para qualquer dos Outorgantes decorram do presente
Protocolo, confere ao Outorgante não faltoso o direito de resolver o presente Protocolo, mediante
declaração fundamentada dirigida ao Outorgante faltoso.
b. A ocorrência de circunstâncias extraordinárias, nomeadamente, alterações ao estado de
segurança, imperativo de serviço, razões de interesse público, podem implicar a interrupção dos trabalhos
ou recolha do material durante o período de apoio previsto, não havendo lugar ao pagamento de qualquer
indemnização.
c. O presente protocolo poderá ser resolvido quando as circunstâncias em que as partes fundaram
a decisão tiverem sofrido uma alteração extraordinária, não havendo lugar ao pagamento de qualquer
indemnização.

Cláusula 6.ª
Disposições Gerais e Finais
a. O presente protocolo poderá ser alterado a qualquer momento, com a concordância das partes,
através de aditamentos que, após aprovação do Chefe do Estado-Maior do Exército, serão por aquelas
assinados e juntos ao mesmo, dele passando a fazer parte integrante.
b. As dúvidas, lacunas ou casos omissos resultantes de dificuldades de interpretação que possam
surgir na aplicação do presente protocolo, serão solucionadas mediante acordo entre as partes signatárias.

Cláusula 7.ª
Prazo de vigência
a. O presente protocolo entra em vigor à data da sua assinatura.
b. O presente protocolo cessa os seus efeitos após o término da execução dos trabalhos necessários
à prossecução do objecto do presente protocolo.

Feito em duplicado, ficando cada uma das entidades subscritoras do presente Protocolo com um
exemplar em seu poder:
Vila Nova da Barquinha, aos 21 dias do mês de novembro de 2011
Pelo Primeiro Outorgante:
O Comandante em Exercício de Funções da Escola Prática de Engenharia, Leonel José Mendes
Martins, Tenente-Coronel de Engenharia.
Pelo Segundo Outorgante:
O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, Vitor Miguel Martins Amaut
Pombeiro, Doutor.
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Protocolo de Colaboração
Entre a Zona Militar dos Açores
ea
Culturangra
Protocolo de Cooperação na área da vigilância das zonas balneares
1. Preâmbulo
Considerando que:
- A vigilância das zonas balneares do Concelho de Angra do Heroísmo, durante a época balnear,
é uma medida imprescindível à segurança de todos os utentes daqueles espaços de lazer;
- A Culturangra, com a tutela das zonas balneares do Concelho, enfrenta todos os anos
dificuldades na contratação dos recursos humanos qualificados na quantidade necessária para responder
às necessidades;
- O Regimento de Guarnição N.° 1, adiante designado por RG1, tem militares que se ofereceram
para o curso de nadadores salvadores, promovido pela Autoridade Marítima Nacional na Ilha Terceira, e
são voluntários para darem o seu contributo na vigilância em causa;
- O Exército, consciente das suas responsabilidades perante a comunidade local, aposta
fortemente na formação, educação e consciencialização cívica dos militares que ingressam e servem na
Instituição Militar;
- Neste quadro, a passagem pelas fileiras deverá constituir, sempre, um factor de valorização
pessoal, traduzido na melhoria dos níveis de cidadania em todas as áreas, resultantes da formação militar
que receberam e da experiência obtida nas diferentes funções exercidas;
É celebrado o presente Protocolo de Cooperação entre:
A Zona Militar dos Açores, adiante designada ZMA, representada pelo Major-General Isidro de
Morais Pereira, na qualidade de Comandante da ZMA, e
A Culturangra, Entidade Empresarial Municipal, adiante designada por Culturangra, representada
por Andreia Martins Cardoso da Costa, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, que
se regerá pelas seguintes cláusulas:
Cláusula 1.ª
Objeto e Âmbito
O presente Protocolo de Cooperação tem por objecto o incremento da colaboração entre a ZMA,
através do RG1, e a Culturangra e visa:
a) Contribuir para a segurança dos cidadãos que utilizam as zonas balneares do Concelho de
Angra do Heroísmo;
b) Valorizar profissionalmente militares do RG1;
c) Reforçar a consciencialização dos militares para as questões relacionadas com a segurança
das populações e para a sua consciência cívica;
d) Promover a Instituição Militar junto da sociedade civil açoriana.
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Cláusula 2.ª
Obrigaões da Culturangra
A Culturangra obriga se a:
a) Pagar as inscrições dos militares do RG1 no curso de nadador-salvador, promovido pela
Autoridade Marítima Nacional, através das Capitanias dos Portos de Angra do Heroísmo e da Praia da
Vitória;
b) Integrar os militares que desempenharem as funções de nadadores salvadores no seguro geral
da Culturangra.
c) Proporcionar aos militares do RG1 todo o material e equipamento necessário ao desempenho
das funções de vigilância das zonas balneares;
d) Pagar a prestação de serviço de nadador salvador, no valor de € 12,00 (doze euros) por dia,
ao que acresce o subsídio de alimentação, no valor de € 4,27 (quatro euros e vinte e sete cêntimos), aos
militares, nos dias em que exerçam as funções de vigilância das zonas balneares, valor actualizado
anualmente face à taxa de inflação;
e) O pagamento da prestação do serviço a que se refere a alínea anterior deverá ser feito no final
da época balnear, num Acto Único Isolado, a cada militar, em função do número de dias de vigilância
cumprido pelo próprio;
f) Informar a ZMA, através do RG1, com uma antecedência de duas semanas, de eventuais
alterações na modalidade de prestação do serviço de vigilância nas zonas balneares;
g) Proceder à divulgação junto dos Órgãos de Comunicação Social do teor do presente Protocolo
de Cooperação, nomeadamente do serviço público prestado pelos militares da ZMA, apresentando
previamente o artigo/notícia ao Comando da ZMA;
h) Fornecer, a título gratuito, géneros ou outro material, previamente acordado com o Comando
da ZMA, no valor de € 4 000 (quatro mil euros) anuais, actualizado anualmente face à taxa de inflação;
i) Proceder à emissão de Cartas de Recomendação aos militares da ZMA que participaram na
vigilância das zonas balneares, por ocasião da sua passagem à situação de disponibilidade, segundo modelo
acordado com o Comando da ZMA.
j) Informar imediatamente a ZMA, através do RG1, de qualquer falha detectada no desempenho
dos militares no cumprimento das funções de vigilância das zonas balneares.
Cláusula 3.ª
Obrigaões da ZMA
A ZMA através do RG1, obriga se a:
a) Colaborar com a Culturangra na vigilância das zonas balneares do Concelho de Angra do
Heroísmo;
b) Garantir a nomeação diária de 8 (oito) militares para o serviço de vigilância das zonas
balneares, apresentando o quadro de nomeações semanais à Culturangra até à sexta feira da semana
anterior, e assegurar a substituição de qualquer dos nomeados em caso de indisponibilidade imprevista;
Cláusula 4.ª
Regime da Prestação do Serviço
1. A colaboração referida na alínea a) da CLAUSULA anterior será executada durante toda a
época balnear, todos os dias da semana, no horário de funcionamento das zonas balneares, a determinar
pela Culturangra;
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2. Mediante pedido atempado da Culturangra, o número de militares a disponibilizar, no âmbito do
presente Protocolo de Cooperação, poderá ser pontualmente aumentado ou diminuído, para fazer face a
necessidades imprevistas, desde que tal não colida com o planeamento ou execução de actividades da ZMA.
Cláusula 5.ª
Excepções ao cumprimento
A colaboração referida na alínea a), da cláusula 3.ª do presente Protocolo de Cooperação, está
subordinada à missão primária e às atribuições de interesse público de que a ZMA está incumbida, pelo
que, na eventualidade de empenhamento operacional ou em resposta a qualquer catástrofe, a mesma não
será realizada, devendo a ZMA comunicar isso mesmo à Culturangra com a antecedência possível.
Cláusula 6.ª
Alterações
O presente Protocolo de Cooperação está sujeito a eventuais alterações a qualquer momento, com
a concordância entre as partes celebrantes.
Cláusula 7.ª
Resolução e denúncia do protocolo
1. As partes outorgantes obrigam-se a cumprir pontualmente as obrigações assumidas, salvo motivo
alheio à sua vontade, devendo reciprocamente, e por escrito, comunicar qualquer ocorrência susceptível
de influir na execução do presente Protocolo de Cooperação.
2. A violação culposa, por qualquer das partes, das obrigações assumidas no presente Protocolo
de Cooperação constitui fundamento de resolução do mesmo, não havendo lugar ao pagamento de
qualquer indemnização.
3. Qualquer das partes poderá denunciar o Protocolo de Cooperação, antes da renovação de
qualquer dos períodos de vigência, com aviso prévio, através de carta registada e emitido com a
antecedência de 90 (noventa) dias.
4. A não renovação do Protocolo de Cooperação por qualquer dos outorgantes não confere o direito
a qualquer indemnização.
Cláusula 8.ª
Vigência
O presente Protocolo entra em vigor no dia seguinte à data da sua assinatura e é válido pelo período
de um ano, considerando-se automaticamente renovado por iguais períodos, salvo se for denunciado por
qualquer das partes nos termos do n.º 4 da cláusula anterior.
O presente Protocolo de Cooperação foi celebrado em Angra do Heroísmo, em 29 de Dezembro
de 2011, sendo constituído por cinco páginas e feito em dois exemplares, ficando cada uma das partes na
posse de um exemplar.
Pelo Primeiro Outorgante:
O Comandante da Zona Militar dos Açores, Isidro de Morais Pereira, Major-General.
Pelo Segundo Outorgante:
A Presidente do Conselho de Administração da Culturangra EMM, Sofia Machado do Couto
Gonçalves.
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Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
ea
Câmara Municipal de Vila do Bispo
1. Preâmbulo
Este protocolo insere-se na estratégia de recrutamento contínuo de voluntários, reclamada por um
sistema que visa assegurar a disponibilidade de recursos humanos qualificados e tem como finalidade
a divulgação da prestação de serviço militar nos regimes de voluntariado (RV) e de contrato (RC) nos
termos da Lei n.° 174/99, de 21 de Setembro (Lei do Serviço Militar) e do Decreto-Lei n.° 289/2000,
de 14 de Novembro (Regulamento da Lei do Serviço Militar), e a prestação de esclarecimentos militares
no âmbito das obrigações militares a efectuar, gratuitamente, em Vila do Bispo.
2. Identificação das partes
Entre:
a) O EXÉRCITO PORTUGUÊS, como primeiro outorgante, adiante designado abreviadamente
por Exército, neste acto representado pelo Major-General Jorge de Jesus dos Santos, Director de
Obtenção de Recursos Humanos do Exército, cujos poderes de representação foram conferidos pelo
Chefe do Estado-Maior do Exército; e
b) MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO — CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO
BISPO, como segundo outorgante, adiante designada abreviadamente por Câmara Municipal, neste acto
representada pelo Senhor Adelino Augusto da Rocha Soares, na qualidade de Presidente da Câmara
Municipal de Vila do Bispo;
E pelos outorgantes é celebrado o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas
seguintes:

3. Parte dispositiva
Cláusula 1.ª
Objecto
O presente protocolo estabelece o quadro de uma colaboração profícua entre a Câmara Municipal
de Vila do Bispo e o Exército, no âmbito de acções de divulgação da prestação de Serviço Militar em
RV/RC, no município, bem como da prestação de esclarecimentos e cooperação relativa a assuntos de
natureza militar.
Cláusula 2.ª
Objectivo
O presente protocolo visa:
a) Divulgar as condições de prestação de serviço militar, nomeadamente, em Regime de
Voluntariado (RV) e em Regime de Contrato (RC);
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b) Prestar esclarecimentos relativos a assuntos militares, na CM de Vila do Bispo, nomeadamente
aqueles que dizem respeito a:
(1) Recenseamento Militar;
(2) Dia da Defesa Nacional;
(3) Certidões Militares;
(4) 2.as vias de Cédulas Militares;
(5) Contagens de Tempo de Serviço;
(6) Requerimentos para Complemento de Pensão e Reforma (Ex-Combatentes);
(7) Outros requerimentos.

Cláusula 3.ª
Obrigações do Exército
O Exército compromete-se a:
a) Dar formação aos recursos humanos da CM de Vila do Bispo sobre a divulgação do serviço
militar em RV e RC e os assuntos relacionados com as obrigações militares dos cidadãos.
b) Disponibilizar à CM de Vila do Bispo todos os meios de divulgação (pósteres/cartazes, trípticos
e flyers) do serviço militar em RV e RC e demais informação relativa às obrigações militares dos cidadãos,
assim como facultar os modelos de requerimento necessários ao cabal cumprimento dos objectivos
preconizados.
c) Definir circuitos de articulação, para o que deve ser nomeado um interlocutor directo para
apoio ao esclarecimento, de forma a conferir eficácia e qualidade desejável no atendimento ao cidadão.
d) Colaborar com a CM de Vila do Bispo, na realização de eventos de carácter cultural,
recreativo e desportivo que contribuam para a divulgação do serviço militar em RV e RC.

Cláusula 4.ª
Obrigações da CM Vila do Bispo
A CM de Vila do Bispo compromete-se a:
a) Divulgar, a título gratuito e com recurso aos seus meios humanos, a prestação do serviço militar
em RV e RC.
b) Prestar os esclarecimentos a que for solicitado no âmbito das obrigações e outros assuntos
de, cariz militar na CM de Vila do Bispo.
c) Elaborar o registo dos destinatários das acções de divulgação, bem como dos esclarecimentos
prestados no atendimento ao cidadão.

Cláusula 5.ª
Encargos financeiros
a) Os encargos financeiros decorrentes das deslocações para efeitos de formação e participação
em eventos de carácter cultural, recreativo e desportivo que contribuam para a divulgação do serviço
militar em RV e RC são suportados, na sua totalidade, pelo Exército.
b) Os encargos relativos ao envio dos requerimentos de prestação de esclarecimentos na
Subunidade Orgânica Administrativa serão suportados pela CM de Vila do Bispo.
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Cláusula 6.ª
Prazo de vigência
a) O presente protocolo entra em vigor na data da assinatura e vigora a título experimental por
3 (três) meses;
b) Findo o período experimental o protocolo será sujeito a uma avaliação no sentido de se aferir do
interesse pela sua manutenção das partes outorgantes, caso em que se considera renovado pelo período
subsequente de um ano;
c) Transcorrido este período o protocolo renovar-se-á por iguais períodos, salvo se for
denunciado por qualquer das partes mediante comunicação escrita à contraparte, com a antecedência
de 60 dias.
Cláusula 7.ª
Resolução e denúncia
A violação por um dos outorgantes de qualquer das obrigações assumidas, no presente protocolo,
confere ao outro outorgante o direito à resolução do mesmo, não havendo lugar ao pagamento de qualquer
indemnização.
Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgaram, em 07 de fevereiro de 2012, em Vila do Bispo.
Pelo Primeiro Outorgante:
O Director de Obtenção de Recursos Humanos do Exército, Jorge de Jesus dos Santos,
Major-General.
Pelo Segundo Outorgante:
O Presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Adelino Augusto da Rocha Soares.

Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
ea
Câmara Municipal de S. Brás de Alportel
1. Preâmbulo
Este protocolo insere-se na estratégia de recrutamento contínuo de voluntários, reclamada por
um sistema que visa assegurar a disponibilidade de recursos humanos qualificados e tem como
finalidade a divulgação da prestação de serviço militar nos regimes de voluntariado (RV) e de contrato
(RC) nos termos da Lei n.° 174/99, de 21 de Setembro (Lei do Serviço Militar) e do Decreto-Lei
n.° 289/2000, de 14 de Novembro (Regulamento da Lei do Serviço Militar), e a prestação de
esclarecimentos militares no âmbito das obrigações militares a efectuar, gratuitamente, no município
de S. Brás de Alportel.
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2. Identificação das partes
Entre:
a) O EXÉRCITO PORTUGUÊS, como primeiro outorgante, adiante designado abreviadamente
por Exército, neste acto representado pelo Tenente-Coronel José Alberto dos Santos Marcos, Chefe do
Centro de Recrutamento de Faro em representação do Director de Obtenção de Recursos Humanos do
Exército, cujos poderes de representação foram conferidos pelo Chefe do Estado-Maior do Exército; e
b) MUNICÍPIO DE S. BRÁS DE ALPORTEL — CÂMARA MUNICIPAL DE S.
BRÁS DE ALPORTEL, como segundo outorgante, adiante designada abreviadamente por CM SBA,
neste acto representada pelo Sr. Engenheiro António Paulo Jacinto Eusébio, na qualidade de Presidente da
Câmara Municipal de S. Brás de Alportel;
É celebrado o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas seguintes:
3. Parte dispositiva
Cláusula 1.ª
Objecto
O presente protocolo estabelece o quadro de uma colaboração profícua entre a Câmara Municipal
de S. Brás de Alportel e o Exército, no âmbito de acções de divulgação da prestação de Serviço Militar
em RV/RC, no município, bem como da prestação de esclarecimentos e cooperação relativa a assuntos
de natureza militar.
Cláusula 2.ª
Objectivo
O presente protocolo visa:
a) Divulgar as condições de prestação de serviço militar, nomeadamente, em Regime de
Voluntariado (RV) e em Regime de Contrato (RC);
b) Prestar esclarecimentos relativos a assuntos militares, na CM SBA, nomeadamente aqueles
que dizem respeito a:
(1) Recenseamento Militar;
(2) Dia da Defesa Nacional;
(3) Certidões Militares;
(4) 2.as vias de Cédulas Militares;
(5) Contagens de Tempo de Serviço;
(6) Requerimentos para Complemento de Pensão e Reforma (Ex-Combatentes);
(7) Outros requerimentos.
Cláusula 3.ª
Obrigações do Exército
O Exército compromete-se a:
a) Dar formação aos recursos humanos da CM SBA sobre a divulgação do serviço militar em
RV e RC e os assuntos relacionados com as obrigações militares dos cidadãos.
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b) Disponibilizar à CM SBA todos os meios de divulgação (pósteres/cartazes, trípticos e flyers)
do serviço militar em RV e RC e demais informação relativa às obrigações militares dos cidadãos, assim
como facultar os modelos de requerimento necessários ao cabal cumprimento dos objectivos preconizados.
c) Definir circuitos de articulação, para o que deve ser nomeado um interlocutor directo para
apoio ao esclarecimento, de forma a conferir eficácia e qualidade desejável no atendimento ao cidadão.
d) Colaborar com a CM SBA, na realização de eventos de carácter cultural, recreativo e
desportivo que contribuam para a divulgação do serviço militar em RV e RC.

Cláusula 4.ª
Obrigações da CM SBA
A CM SBA compromete-se a:
a) Divulgar, a título gratuito e com recurso aos seus meios humanos, a prestação do serviço militar
em RV e RC.
b) Prestar os esclarecimentos a que for solicitado no âmbito das obrigações e outros assuntos
de, cariz militar na CM SBA.
c) Elaborar o registo dos destinatários das acções de divulgação, bem como dos esclarecimentos
prestados no atendimento ao cidadão.
Cláusula 5.ª
Encargos financeiros
a) Os encargos financeiros decorrentes das deslocações para efeitos de formação e participação
em eventos de carácter cultural, recreativo e desportivo que contribuam para a divulgação do serviço
militar em RV e RC são suportados, na sua totalidade, pelo Exército.
b) Os encargos relativos ao envio dos requerimentos de prestação de esclarecimentos na CM SBA,
em S. Brás de Alportel serão suportados pela CM SBA.
Cláusula 6.ª
Prazo de vigência
a) O presente protocolo entra em vigor na data da assinatura e vigora a título experimental por
3 (três) meses;
b) Findo o período experimental o protocolo será sujeito a uma avaliação no sentido de se aferir do
interesse pela sua manutenção das partes outorgantes, caso em que se considera renovado pelo período
subsequente de um ano;
c) Transcorrido este período o protocolo renovar-se-á por iguais períodos, salvo se for
denunciado por qualquer das partes mediante comunicação escrita à contraparte, com a antecedência
de 60 dias.
Cláusula 7.ª
Resolução e denúncia
A violação por um dos outorgantes de qualquer das obrigações assumidas, no presente protocolo,
confere ao outro outorgante o direito à resolução do mesmo, não havendo lugar ao pagamento de qualquer
indemnização.
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Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgaram, em S. Brás de Alportel, em 08 de fevereiro de 2012.
Pelo Primeiro Outorgante:
O Chefe do Centro de Recrutamento de Faro em representação do Director de Obtenção de
Recursos Humanos do Exército, José Alberto dos Santos Marcos, Tenente-Coronel.
Pelo Segundo Outorgante:
O Presidente da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, António Paulo Jacinto Eusébio,
Engenheiro.

——————

VI — ALVARÁS
Presidência da República
Alvará (extracto) n.º 1/2012
de 07 de dezembro de 2011
O Presidente da República concede por alvará de 07 de dezembro de 2011, a Ordem Militar de
Avis, Membro-Honorário à:
Escola Prática de Artilharia
10 de fevereiro de 2012 — O Secretário-Geral das Ordens, Arnaldo Pereira Coutinho.
(Diário da República, 2.ª série n.º 35, de 17 de fevereiro de 2012)

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Artur Neves Pina Monteiro, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.
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I — DECRETOS-LEIS
Ministério da Solidariedade e da Segurança Social
Decreto-Lei n.º 85-A/2012
de 5 de abril de 2012
O aumento continuado da esperança média de vida da população portuguesa, em especial da
esperança média de vida aos 65 anos de idade, coloca problemas de sustentabilidade financeira do sistema
de segurança social, em resultado do aumento do número médio de anos de atribuição das pensões de
velhice, o que justificou a introdução do fator de sustentabilidade no cálculo das pensões, como um fator
corretivo dos efeitos negativos do envelhecimento demográfico.
Outra das medidas que permite minorar o impacte do aumento da esperança média de vida na
sustentabilidade financeira do sistema de segurança social é o envelhecimento ativo, o qual foi incentivado
através da bonificação da pensão de velhice no âmbito do regime de flexibilização da idade de pensão de
velhice, aos beneficiários que prolonguem a sua vida ativa entre os 65 e os 70 anos de idade.
Existem, no entanto, em sede do regime de flexibilização da idade de pensão de velhice, mais
concretamente no âmbito da pensão antecipada, aspetos que não incentivam ao prolongamento da vida
ativa e que necessitam de ser corrigidos, os quais necessitam de estudos atuariais, que se encontram em
curso, que garantam o adequado equilíbrio financeiro do referido regime.
Neste contexto, assumindo-se ainda preocupações de estabilidade orçamental no quadro do
Programa de Assistência Económica e Financeira, justifica-se a suspensão imediata das normas do regime
de flexibilização que regulam a matéria relativa à antecipação da idade de acesso à pensão de velhice,
mantendo-se, no entanto, a possibilidade de acesso antecipado à pensão de velhice nas situações de
desemprego involuntário de longa duração, nos termos previstos na lei.
Assim:
No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido pela Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro, e nos
termos das alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Suspensão do regime de flexibilização da idade de pensão por velhice por antecipação
1 — É suspensa a vigência das normas constantes do n.º 2 do artigo 21.º, do n.º 2 do artigo 25.º e
dos n. os 1 a 5 do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, que estabelece o regime jurídico de proteção na velhice e
invalidez dos beneficiários do regime geral de segurança social.
2 — O disposto do número anterior não prejudica a aplicação das normas relativas ao cálculo da
pensão estatutária constantes do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio, quando essa
aplicação seja prevista, por remissão, noutros diplomas.
3 — O disposto no n.º 1 não prejudica o acesso antecipado à pensão de velhice por parte dos
desempregados de longa duração, ao abrigo do regime de antecipação previsto no regime jurídico de
proteção no desemprego.
Artigo 2.º
Disposições finais e transitórias
Os requerimentos de flexibilização da idade de pensão de velhice por antecipação, formulados ao
abrigo do n.º 2 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio, que tenham sido apresentados
nos serviços de segurança social até à data da entrada em vigor do presente diploma são apreciados ao
abrigo da legislação vigente no momento da sua apresentação.
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Artigo 3.º
Produção de efeitos
O disposto no presente decreto-lei produz efeitos a partir da data da sua entrada em vigor e durante
a vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira.
Artigo 4.º
Entrada em vigor
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 29 de março de 2012. — Pedro Passos
Coelho — Luís Pedro Russo da Mota Soares.
Promulgado em 5 de abril de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, A NÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 5 de abril de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

——————

II — RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE MINISTROS
Presidência do Conselho de Ministros
Resolução do Conselho de Ministros n.º 40/2012
Considerando que o PM3/Espinho — Campo de Aviação de Paramos, com cerca de 100 ha,
composto por aquartelamento, área de instrução, pista de aterragem, habitações para militares e terrenos,
integra o domínio público militar;
Considerando que este prédio militar é constituído por terrenos adquiridos pelo Estado e outros
cedidos pela Câmara Municipal de Espinho (CME);
Considerando que pelo termo de entrega e posse de 30 de junho de 1932, o referido terreno foi cedido
pela Junta de Freguesia de Paramos (JFP) à CME, para que esta, se assim o entendesse, o entregasse ao
então Ministério da Guerra, na condição de o mesmo ser usado como campo de aviação e voltar à posse
da JFP a partir do momento em que cessasse o fim para o qual fora cedido;
Considerando que a cedência ao Ministério da Guerra veio a concretizar-se a 16 de maio de 1933,
nos precisos termos em que a CME o recebeu da JFP;
Considerando que, em 1959, o Aeroclube da Costa Verde (ACCV) foi autorizado a utilizar a pista
do aeródromo de Espinho, bem como uma área dos terrenos para a instalação das infraestruturas de voo,
tendo o campo de aviação estado sob a responsabilidade do ACCV e da CME, por força da autorização
dada pelo Quartel-General do 1.º Comando Militar, para a respetiva utilização;

150

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 04/2012

1.ª Série

Considerando que, segundo o Exército, não existe qualquer razão militar para a manutenção da área
para o fim para que foi cedido, dada, também, a proximidade de outras infraestruturas aeronáuticas em
áreas militares;
Considerando que o imóvel integra o domínio público militar, e que passará para o domínio
privado do Estado, através da desafetação, a qual é feita por Resolução de Conselho de Ministros,
mediante proposta dos ministros da Defesa Nacional e das Finanças, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 32/99, de 5 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 131/99, de
28 de agosto:
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 32/99, de 5 de fevereiro, alterado pela
Lei n.º 131/99, de 28 de agosto, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros
resolve:
1 — Desafetar do domínio público militar, sob proposta dos ministros de Estado e das Finanças
e da Defesa Nacional, o PM3/Espinho, correspondente à parcela de terreno denominada Campo de
Aviação de Paramos, demarcada a nascente com o rio, a poente com as dunas, a norte com a margem
sul do chamado Caminho Velho ou Caminho do Mar, e a sul com a Lagoa/Barrinha de Esmoriz, inscrita
na Repartição de Finanças de Espinho sob o artigo 1 601, onde consta que se trata de um terreno constituído
por um areal chamado Marinha, sito no Lugar da Estrada, a partir do sul com a Lagoa e do poente com
o Mar, identificada na planta anexa, a qual é parte integrante da presente resolução.
2 — Estabelecer que a desafetação da parcela de terreno referido no número anterior tem em
vista a sua restituição à Junta de Freguesia de Paramos.
3 — Determinar que a presente resolução produz efeitos à data da sua aprovação.
Presidência do Conselho de Ministros, 29 de março de 2012. — O Primeiro-Ministro, Pedro Passos
Coelho.

1.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 04/2012

151

III — DECISÕES DE TRIBUNAIS
Tribunal Constitucional
Acórdćo n.º 107/2012
de 2 de abril de 2012
Julga inconstitucional a norma da alínea do artigo 400.º, n.º 1, alínea c), do Código de Processo Penal,
interpretada no sentido de não haver recurso para o Supremo Tribunal de Justiça de Acórdão da Relação
que, sem prévio contraditório, considera intempestivo o recurso, admitido na 1.ª instância, de decisão que
condena o arguido em pena de prisão igual ou superior a 8 anos de prisão.
(DR 2.ºsérie, n.º 72 de 11 de abril de 2012)

——————

IV — PORTARIAS
Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional
Portaria n.º 92/2012
de 2 de abril de 2012
O Decreto Regulamentar n.º 5/2012, de 18 de janeiro, definiu a missão, atribuições e o tipo de
organização interna da Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa (DGAIED). Importa
agora, no desenvolvimento daquele decreto regulamentar, determinar a estrutura nuclear e estabelecer o
número máximo de unidades flexíveis e matriciais do serviço e as competências das respetivas unidades
orgânicas.
Assim:
Ao abrigo do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 21.º e no n.º 3 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de
15 de janeiro, manda o Governo, pelos Ministros de Estado e das Finanças e da Defesa Nacional, o seguinte:
Artigo 1.º
Estrutura nuclear da Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa
1 — A Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa (DGAIED) estrutura-se nas
seguintes unidades orgânicas nucleares:
a) Direção de Serviços de Programação e Relações Externas;
b) Direção de Serviços de Projetos, Indústria e Logística;
c) Direção de Serviços de Infraestruturas e Património;
d) Direção de Serviços de Qualidade, Ambiente, Normalização e Catalogação.
2 — As unidades referidas no número anterior são dirigidas por diretores de serviço, cargos de
direção intermédia de 1.º grau.
3 — Junto à DGAIED funciona o gabinete do oficial de ligação junto da Agência OTAN de
Manutenção e Abastecimento (POLO NAMSA), no Luxemburgo.
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4 — No âmbito das responsabilidades nacionais, e até à atualização da organização e competências
do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), a DGAIED mantém ainda sob sua dependência
administrativa e financeira a Estação Ibéria NATO.
Artigo 2.º
Direção de Serviços de Programação e Relações Externas
À Direção de Serviços de Programação e Relações Externas, abreviadamente designada por
DSPRE, compete:
a) Elaborar os estudos necessários à definição das políticas de defesa nos domínios do
armamento, equipamentos e infraestruturas das Forças Armadas, quer no âmbito nacional quer no âmbito
internacional;
b) Elaborar, propor e atualizar, com a colaboração das Forças Armadas, os planos decorrentes
da análise das necessidades previstas nas capacidades militares e, quando aplicável, das forças de
segurança e acompanhar a respetiva execução;
c) Participar nas atividades de programação inerentes ao ciclo de planeamento de forças e de
desenvolvimento de capacidades e ao desenvolvimento dos programas de infraestruturas militares,
coordenando a elaboração da Lei de Programação Militar e da Lei de Programação de Infraestruturas
Militares;
d) Promover, coordenar e assegurar a participação e representação nacional em organizações
internacionais e outros organismos de âmbito bilateral e multilateral, no domínio do armamento, equipamentos,
sistemas e infraestruturas de defesa;
e) Promover, negociar e acompanhar programas de cooperação internacional no domínio do
armamento, equipamentos, sistemas e infraestruturas de defesa.
Artigo 3.º
Direção de Serviços de Projetos, Indústria e Logística
À Direção de Serviços de Projetos, Indústria e Logística, abreviadamente designada por DSPIL,
compete:
a) Promover, coordenar e executar, em cooperação com o EMGFA, os ramos das Forças
Armadas e demais entidades intervenientes, projetos no âmbito do armamento, equipamentos e sistemas
de defesa;
b) Acompanhar a execução dos programas relativos ao reequipamento das Forças Armadas,
contribuindo para a elaboração e revisão dos respetivos planos;
c) Promover, coordenar e executar os processos de alienação de armamento, equipamentos e
sistemas de defesa;
d) Elaborar, propor, promover e rever as estratégias de investigação e desenvolvimento de
defesa, e da base tecnológica e industrial de defesa, assegurando a sua integração e alinhamento com as
diretivas governamentais, europeias e outras aplicáveis, bem como coordenar a respetiva implementação;
e) Propor, promover e executar os planos e projetos de investigação e desenvolvimento nas áreas
tecnológicas de interesse para a defesa nacional, em cooperação com as Forças Armadas e, no aplicável,
com o Ministério da Administração Interna;
f) Estabelecer normas e procedimentos, gerir os processos relativos à transmissão e circulação
de produtos relacionados com a defesa, bem como os que respeitam ao exercício das atividades de indústria
e comércio de armamento pelas empresas nacionais interessadas, supervisionando o cumprimento das
disposições legais aplicáveis;
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g) Estudar e propor a política relativa ao apoio logístico nas Forças Armadas, colaborando na
definição da respetiva doutrina, normativos e procedimentos, em ligação às organizações internacionais
de defesa;
h) Coordenar e assegurar, na área das suas competências, a participação nacional e a
representação do Ministério da Defesa Nacional em organismos e grupos de trabalho de âmbito nacional
ou internacional e a execução dos compromissos daí decorrentes.
Artigo 4.º
Direção de Serviços de Infraestruturas e Património
À Direção de Serviços de Infraestruturas e Património, abreviadamente designada por DSIEP,
compete:
a) Participar nas ações de programação e coordenar as ações de conceção, execução e
manutenção de infraestruturas no âmbito de projetos conjuntos, em articulação com o EMGFA e os ramos
das Forças Armadas, bem como no âmbito de projetos da OTAN e de outros compromissos internacionais;
b) Propor, promover, coordenar e executar os procedimentos e as ações relativos à aquisição,
gestão, administração, disposição e rentabilização das infraestruturas e demais património imobiliário afeto
à defesa nacional, em articulação com o Ministério das Finanças;
c) Propor e controlar a aplicação de fundos especiais destinados à construção e à manutenção
de infraestruturas militares;
d) Contribuir para a definição e execução da política de defesa no âmbito do ordenamento de
território e do urbanismo, intervindo na produção, alteração, revisão e execução dos instrumentos de gestão
do território;
e) Participar no estudo e coordenar os atos e procedimentos relativos à constituição, modificação
e extinção das servidões militares e outras restrições de utilidade pública;
f) Emitir pareceres e autorizações no âmbito dos licenciamentos;
g) Contribuir para a definição, coordenação e acompanhamento da execução da política de
defesa no âmbito dos sistemas de informação geográfica e serviços de cartografia;
h) Coordenar e assegurar a participação nacional e a representação do Ministério da Defesa
Nacional em organismos e grupos de trabalho de âmbito nacional ou internacional, relacionados com as
suas competências.
Artigo 5.º
Direção de Serviços de Qualidade, Ambiente, Normalização e Catalogação
À Direção de Serviços de Qualidade, Ambiente, Normalização e Catalogação, abreviadamente
designada por DSQANC, compete:
a) Exercer as competências de autoridade nacional para o exercício da garantia governamental
da qualidade no âmbito da defesa nacional, intervir como órgão técnico na garantia da qualidade do
armamento, equipamentos e sistemas de defesa, coordenando ou executando inspeções técnicas e
estabelecendo normas e procedimentos neste domínio;
b) Coordenar e gerir o sistema de normalização de defesa nacional, fomentar a normalização dos
sistemas, equipamentos, produtos e infraestruturas de interesse para as Forças Armadas nos domínios
técnico, administrativo, logístico e operacional, perseguindo objetivos de interoperabilidade;
c) Elaborar e propor a política de defesa no âmbito do ambiente, coordenar e acompanhar a
respetiva execução;
d) Propor, implementar e coordenar as atividades de caráter ambiental, de gestão da energia e
dos recursos naturais, numa perspetiva de desenvolvimento sustentável;
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e) Intervir, como órgão técnico no domínio do ambiente, nos processos relativos ao armamento,
equipamento, infraestruturas e serviços de defesa e cooperar com os ramos das Forças Armadas na
implementação e na manutenção de sistemas de gestão ambiental;
f) Promover e coordenar ações de sensibilização, de consciencialização, de formação e a difusão
de informação no âmbito da qualidade, do ambiente e da catalogação;
g) Assegurar a gestão e coordenação do Sistema Nacional de Catalogação em articulação com
o Sistema OTAN de Catalogação, bem como a gestão e coordenação dos dados do material nos domínios
técnico, administrativo e logístico, perseguindo objetivos de interoperabilidade;
h) Coordenar e assegurar a participação nacional e a representação do Ministério da Defesa
Nacional em organismos e grupos de trabalho de âmbito nacional ou internacional, relacionados com as
suas competências.
Artigo 6.º
Unidades orgânicas flexíveis
O número máximo de unidades orgânicas flexíveis da DGAIED é fixado em 7.
Artigo 7.º
Chefes de equipas multidisciplinares
É fixada em um a dotação máxima de chefes de equipas multidisciplinares.
Artigo 8.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Em 23 de fevereiro de 2012. O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça
Gaspar. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Portaria n.º 93/2012
de 3 de abril de 2012
O Decreto Regulamentar n.º 6/2012, de 18 de janeiro, definiu a missão, atribuições e o tipo de organização
interna da Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar (DGPRM). Importa agora, no desenvolvimento
daquele decreto regulamentar, determinar a estrutura nuclear e estabelecer o número máximo de unidades
flexíveis e matriciais do serviço e as competências das respetivas unidades orgânicas nucleares.
Assim:
Ao abrigo do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 21.º e no n.º 3 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de
15 de janeiro, manda o Governo, pelos Ministros de Estado e das Finanças e da Defesa Nacional, o seguinte:
Artigo 1.º
Estrutura nuclear da Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar
1 — A Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar (DGPRM) estrutura-se nas seguintes
unidades orgânicas nucleares:
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a) A Direção de Serviços de Recursos Humanos da Defesa Nacional;
b) A Direção de Serviços de Recrutamento e Assuntos de Serviço Militar;
c) A Direção de Serviços de Saúde, Assuntos Sociais e Antigos Combatentes.
2 — As unidades referidas no número anterior são dirigidas por diretores de serviço, cargos de
direção intermédia de 1.º grau.
3 — São órgãos de consulta do diretor-geral de pessoal e recrutamento militar:
a) O conselho consultivo para os assuntos dos deficientes das Forças Armadas (CCADFA);
b) O conselho consultivo de apoio aos antigos combatentes (CCAAC).
Artigo 2.º
Direção de Serviços de Recursos Humanos da Defesa Nacional
À Direção de Serviços de Recursos Humanos da Defesa Nacional, abreviadamente designada por
DSRHDN, compete:
a) Delinear e controlar os efetivos necessários à Defesa Nacional, definindo os mecanismos que
permitam garantir a atualização permanente dos mesmos;
b) Conceber e implementar os instrumentos de recolha de informação com vista a
disponibilizar os indicadores necessários à definição, acompanhamento e avaliação das políticas
e planos estratégicos e de desenvolvimento do emprego dos recursos humanos da Defesa
Nacional;
c) Emitir pareceres sobre o número de vagas de admissão aos cursos de formação habilitantes
ao ingresso nos quadros permanentes (QP), regime de voluntariado e de contrato (RV/RC), e nos quadros
de pessoal militarizado, para aprovação do Ministro da Defesa Nacional;
d) Assegurar a atualização permanente do registo de efetivos do pessoal das Forças Armadas
(FA), nos diferentes regimes, situações e formas de prestação de serviço;
e) Estudar e propor a definição de linhas de política estratégica sobre a qualificação e o
desenvolvimento de competências para os militares das FA;
f) Exercer as competências relativas ao processo de acompanhamento da qualidade da
formação ministrada pelas entidades formadoras dos ramos das FA, em particular através da colaboração
com as entidades competentes;
g) Conceber e implementar instrumentos de recolha de informação com vista ao acompanhamento
dos sistemas de qualificação dos ramos das FA;
h) Realizar estudos no domínio da qualificação das FA, em especial com vista à racionalização
dos sistemas do ensino e formação dos ramos;
i) Assegurar o apoio técnico ao Conselho do Ensino Superior Militar;
j) Realizar estudos, emitir pareceres e elaborar e colaborar na preparação de projetos de
diplomas, regulamentos e diretivas relativos ao Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) e
respetiva legislação derivada ou complementar;
l) Apreciar projetos de diploma relativos a uniformes das FA e das forças de segurança e dar
parecer no âmbito do procedimento de aprovação dos modelos de uniforme das entidades autorizadas a
prestar serviços de segurança privada;
m) Assegurar a representação do Ministério da Defesa Nacional no Comité sobre Perspetiva
de Género da Organização do Tratado do Atlântico Norte e no Conselho Consultivo da Comissão para a
Cidadania e Igualdade de Género;
n) Participar em processos de audição e negociação coletiva com organizações representativas
dos trabalhadores dos organismos dependentes do Ministério da Defesa Nacional.
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Artigo 3.º
Direção de Serviços de Recrutamento e Assuntos de Serviço Militar
À Direção de Serviços de Recrutamento e Assuntos de Serviço Militar, abreviadamente designada
por DSRASM, compete:
a) Elaborar estudos situacionais e prospetivos tendentes a promover a monitorização e a
sustentabilidade do modelo de profissionalização do serviço militar;
b) Conceber, planear e executar o recenseamento militar com a colaboração de outras entidades;
c) Planear, dirigir e coordenar a política de recrutamento militar e assegurar, em articulação com
os ramos, a execução dos vários processos que lhe estão associados, nos termos da Lei do Serviço Militar
(LSM) e do respetivo Regulamento da Lei do Serviço Militar (RLSM);
d) Conceber, planear e executar, com a colaboração dos ramos das FA e outras entidades, as
ações de divulgação da profissão militar e do Dia da Defesa Nacional;
e) Apreciar e elaborar propostas de alteração e aperfeiçoamento da LSM e respetivo
Regulamento, bem como emitir pareceres associados à sua aplicação;
f) Instruir e emitir parecer sobre os recursos hierárquicos relativos ao resultado das provas de
classificação e seleção dos militares em regime de voluntariado (RV) e em regime de contrato (RC) nos
termos do n.º 3 do artigo 16.º da LSM;
g) Conceber, planear e executar, com a colaboração dos ramos das FA e outras entidades, a
realização do Dia da Defesa Nacional;
h) Instruir e decidir sobre processos de adiamento e de dispensa do Dia da Defesa Nacional;
i) Instruir e decidir os processos relativos a situações de incumprimento dos deveres militares,
excluindo os de natureza criminal, e garantir a gestão do sistema contraordenacional;
j) Desenvolver, aperfeiçoar e monitorizar o Regulamento de Incentivos à Prestação de Serviço
Militar nos Regimes de Contrato e de Voluntariado, assim como emitir pareceres sobre a sua aplicação
e orientações técnicas que promovam uma interpretação harmonizada;
l) Desenvolver, coordenar, monitorizar e implementar, em articulação com os ramos das FA e demais
entidades, a política de apoio à reinserção profissional, assim como os respetivos instrumentos de suporte;
m) Conceber, gerir e manter atualizado o sistema de caracterização e controlo dos cidadãos na
reserva de recrutamento e na reserva de disponibilidade;
n) Assegurar o registo e atualização dos dados relativos aos cidadãos isentos do cumprimento
de deveres militares;
o) Elaborar e difundir diretivas harmonizadoras dos procedimentos atinentes ao recrutamento
normal, recrutamento especial e recrutamento excecional;
p) Emitir pareceres no âmbito da requisição, convocação e mobilização dos cidadãos;
q) Apreciar requerimentos de qualificação de amparo e instruir os respetivos processos, nos
termos do artigo 42.º da LSM;
r) Assegurar, em colaboração com a Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, o apoio
técnico, ao nível dos deveres militares, do recrutamento militar e do apoio à reinserção, no âmbito de projetos
de cooperação com os países pertencentes a organizações internacionais das quais Portugal faz parte.
Artigo 4.º
Direção de Serviços de Saúde, Assuntos Sociais e Antigos Combatentes
À Direção de Serviços de Saúde, Assuntos Sociais e Antigos Combatentes, abreviadamente
designada por DSSASAC, compete:
a) Participar, em articulação com o Conselho de Saúde Militar (COSM), na definição e
acompanhamento da execução das políticas de saúde militar, assim como nas políticas de formação do
pessoal e de investigação no âmbito da saúde militar;
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b) Participar em estudos tendentes à racionalização dos serviços e otimização das infraestruturas
e equipamentos de saúde militar, bem como sobre medidas de prevenção da doença e acidentes, higiene,
saneamento e ambiente e acompanhar a respetiva execução;
c) Coordenar a atividade de representação nacional da saúde militar no âmbito da Organização
do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e outras organizações internacionais, bem como o estabelecimento
de relações com entidades congéneres de outros países no âmbito da saúde militar;
d) Participar na conceção de medidas de prevenção no âmbito de doenças infeciosas que, pelas
suas características epidemiológicas, constituam sérios riscos para a saúde do pessoal das FA;
e) Proceder, no âmbito da Estrutura de Normalização de Defesa Nacional, à divulgação e
verificação da implementação dos acordos de normalização (STANAG) no domínio da saúde militar;
f) Garantir apoio técnico ao COSM;
g) Propor e avaliar as políticas de proteção social dirigidas aos militares das FA e acompanhar
a respetiva execução;
h) Promover medidas orientadas para o reforço da eficácia e modernização da ação destinada
a efetivar o direito à segurança social dos militares das FA;
i) Coordenar, acompanhar e avaliar a execução do Programa para a Prevenção e Combate à
Droga e ao Alcoolismo nas FA;
j) Propor e avaliar as políticas de reabilitação dos deficientes das Forças Armadas (DFA)
acompanhando a respetiva execução e assegurando a atualização permanente dos dados de caracterização
relativos aos DFA;
l) Conceber e propor medidas, no âmbito dos regimes da segurança social, da ação social
complementar e da assistência na doença, que contribuam para a melhoria das condições de vida dos
deficientes militares;
m) Propor e acompanhar a execução e avaliar as políticas de apoio aos deficientes militares e
aos antigos combatentes, disponibilizando serviços transversais integrados, via Balcão Único;
n) Proceder à divulgação das diversas medidas de apoio junto dos antigos combatentes;
o) Apoiar o associativismo de antigos combatentes, nomeadamente dos deficientes, preparando
e acompanhando a execução de protocolos de cooperação a celebrar com as respetivas associações;
p) Estudar, propor e acompanhar a adoção de medidas destinadas a perpetuar a memória dos
antigos combatentes;
q) Assegurar a atualização dos dados de caracterização relativos aos diversos grupos de antigos
combatentes.
Artigo 5.º
Unidades orgânicas flexíveis
O número máximo de unidades orgânicas flexíveis da DGPRM é fixado em 6.
Artigo 6.º
Chefes de equipas multidisciplinares
É fixada em um a dotação máxima de chefes de equipas multidisciplinares.
Artigo 7.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça Gaspar, em 23 de fevereiro de 2012.
— O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco, em 24 de fevereiro de 2012.
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Portaria n.º 94/2012
de 4 de abril de 2012
O Decreto Regulamentar n.º 4/2012, de 18 de janeiro, definiu a missão, atribuições e o tipo de
organização interna da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional (DGPDN). Importa agora, no
desenvolvimento daquele decreto regulamentar, determinar a estrutura nuclear e estabelecer o número
máximo de unidades orgânicas flexíveis do serviço bem como as competências das unidades orgânicas
nucleares.
Assim:
Ao abrigo do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 21.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, manda o
Governo, pelos Ministros de Estado e das Finanças e da Defesa Nacional, o seguinte:

Artigo 1.º
Estrutura nuclear da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional
1 — A Direção-Geral de Política de Defesa Nacional (DGPDN) estrutura-se nas seguintes
unidades orgânicas nucleares:
a) Direção de Serviços de Planeamento Estratégico de Defesa;
b) Direção de Serviços de Relações Internacionais;
c) Direção de Serviços de Cooperação Técnico-Militar.
2 — As unidades referidas no número anterior são dirigidas por diretores de serviço, cargos de
direção intermédia de 1.º grau.

Artigo 2.º
Direção de Serviços de Planeamento Estratégico de Defesa
À Direção de Serviços de Planeamento Estratégico de Defesa, abreviadamente designada por
DPED, compete:
a) Acompanhar e analisar a evolução da conjuntura internacional, elaborando estudos
de situação e análises prospetivas sobre as implicações estratégicas na área da segurança e
defesa, contribuindo para a melhoria da capacidade de resposta da componente militar da defesa
nacional;
b) Estudar e elaborar pareceres, propostas e recomendações sobre os princípios conceptuais da
componente militar da política de defesa, conducentes à enunciação dos objetivos nacionais no âmbito da
segurança e defesa;
c) Assegurar, na área do planeamento estratégico de defesa, a articulação e a coerência das
prioridades estratégicas superiormente definidas e as posições adotadas por Portugal no quadro da Aliança
Atlântica e da União Europeia, coordenando a sua concretização;
d) Preparar e acompanhar a execução das medidas superiormente determinadas relativas à
componente militar da política de defesa nacional, reunindo e tratando a informação necessária à produção
dos elementos estatísticos, sempre que possível desagregados, essenciais à permanente perceção da taxa
de esforço nacional quanto à participação em missões internacionais;
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e) Propor medidas relativas à componente militar da defesa nacional, incluindo as respeitantes
à participação dos efetivos e contingentes das Forças Armadas em missões internacionais, monitorizando
estes empenhamentos;
f) Colaborar, no quadro da Aliança Atlântica e da União Europeia, no desenvolvimento dos
sistemas de gestão de crises e na preparação e condução dos respetivos exercícios, tendo em vista extrair
ensinamentos para aplicação em mecanismos de resposta nacionais;
g) Participar, no âmbito da sua área de atividade, em grupos de trabalho pluridisciplinares e
interdepartamentais, assegurando o apoio às reuniões em que o MDN participe.

Artigo 3.º
Direção de Serviços de Relações Internacionais
À Direção de Serviços de Relações Internacionais, abreviadamente designada por DRI, compete:
a) Promover o desenvolvimento das relações externas de defesa, apoiando a participação
do MDN em reuniões e outros eventos de caráter internacional, em especial no quadro das
alianças de que Portugal é membro, participando ativamente no processo decisório de natureza
multilateral;
b) Apoiar a formulação da política de cooperação bilateral na área da defesa, propondo a
negociação de novos acordos e garantindo a correta aplicação dos existentes;
c) Integrar as comissões bilaterais e as comissões mistas criadas no âmbito dos acordos
mencionados na alínea anterior, coordenando a elaboração e a concretização dos respetivos planos de
atividades;
d) Propor as medidas necessárias à aplicação, no âmbito nacional, de instrumentos
internacionais em matéria de desarmamento e contraproliferação, contribuindo para a definição da
posição nacional;
e) Coordenar, de acordo com as orientações superiormente definidas e sem prejuízo do disposto
na alínea c) do artigo 4.º, a ação político-estratégica dos adidos de defesa colocados junto de missões
diplomáticas portuguesas no estrangeiro;
f) Recolher informação, elaborar estudos, emitir pareceres e apresentar propostas de atuação
sobre todos os assuntos atinentes às matérias da sua competência.
Artigo 4.º
Direção de Serviços de Cooperação Técnico-Militar
À Direção de Serviços de Cooperação Técnico-Militar, abreviadamente designada por DCTM,
compete:
a) Coordenar a cooperação técnico-militar com os países da África Subsaariana e com
Timor-Leste, designadamente participando nos órgãos, estruturas ou comissões previstos em acordos de
cooperação técnico-militar e preparando e negociando os programas quadro celebrados com os países de
língua oficial portuguesa no quadro daquela cooperação;
b) Acompanhar e avaliar a execução dos projetos de cooperação técnico-militar, garantindo a
oportunidade e a eficácia dos mesmos, em estreita ligação com as Forças Armadas e sem prejuízo da
respetiva autonomia de execução técnica;
c) Coordenar, em matéria de cooperação técnico-militar, a ação dos adidos de defesa nos
países da África Subsaariana e em Timor-Leste, de acordo com as orientações gerais superiormente
definidas;
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d) Preparar a proposta de orçamento anual da cooperação técnico-militar, proceder à respetiva
gestão e garantir a sua correta execução;
e) Elaborar o programa anual de formação em Portugal, em articulação com os estabelecimentos
de ensino superior público militar, com os estabelecimentos militares de ensino, com o Instituto de Defesa
Nacional e com o Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.;
f) Elaborar estudos e análises prospetivas sobre o desenvolvimento do setor da paz e segurança
na África Subsaariana e em Timor-Leste, acompanhando as políticas e as ações das organizações
internacionais e dos parceiros bilaterais;
g) Orientar e coordenar a participação do MDN na componente de defesa da Comunidade de
Países de Língua Portuguesa (CPLP);
h) Propor medidas e ações de desenvolvimento do Programa de Apoio às Missões de Paz em
África (PAMPA).
Artigo 5.º
Unidades orgânicas flexíveis
O número máximo de unidades orgânicas flexíveis da DGPDN é fixado em 1.
Artigo 6.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Em 23 de fevereiro de 2012. O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça
Gaspar. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Ministério da Defesa Nacional
Portaria n.º 109/2012
de 26 de abril de 2012
A Lei n.º 37/2011, de 22 de junho, veio transpor para a ordem jurídica interna a Diretiva
n.º 2009/43/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de maio, que visa simplificar os procedimentos
aplicáveis à transmissão e circulação de produtos relacionados com a defesa e o controlo do comércio
internacional dos mesmos na estrita observância da Posição Comum n.º 2008/944/PESC, do Conselho, de
8 de dezembro, no que respeita ao controlo das exportações dos referidos produtos.
Neste contexto, a referida lei regula os procedimentos gerais de licenciamento através de emissão
de licenças necessárias para as transferências intracomunitárias, operações de exportação, re-exportação,
importação, trânsito e passagem. Estabelece ainda, as regras de certificação internacional pela adoção do
certificado de importação (CII), certificado de garantia de entrega (CGE), certificado de destino final
(CDF) e certificado de conformidade de empresa destinatária (CCED).
Torna-se assim necessário, em consonância com o disposto nos n.os 3 do artigo 6.º e 5 do artigo 14.º
da Lei n.º 37/2011, de 22 de junho, aprovar formalmente, os respetivos modelos do licenciamento e
certificação a obter pelas entidades habilitadas ao exercício da atividade de comércio e indústria de
produtos relacionados com a defesa, nos termos do disposto da Lei n.º 49/2009, de 5 de agosto.

1.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 04/2012

161

Assim:
Ao abrigo do disposto nos n. os 3 do artigo 6.º e 5 dos artigos 14.º e 17.º da Lei n.º 37/2011, de
22 de junho, manda o Governo, pelo Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:

1.º
É aprovado o modelo de licença de transferência de produtos relacionados com a defesa que consta
do anexo I presente portaria e que dela faz parte integrante.
2.º
É aprovado o modelo de licença de trânsito que consta do anexo II da presente portaria e que dela
faz parte integrante.
3.º
É aprovado o modelo bis, relativo à licença de transferência de produtos relacionados com a defesa
e de trânsito, designado «formulário n», que consta do anexo III da presente portaria e que dela faz parte
integrante.
4.º
É aprovado o modelo de certificado internacional de importação (CII) que consta do anexo IV da
presente portaria e que dela faz parte integrante.
5.º
É aprovado o modelo de certificado de garantia de entrega (CGE) que consta do anexo V da presente
portaria e que dela faz parte integrante.
6.º
É aprovado o modelo de certificado de conformidade de empresa destinatária (CCED) que consta
do anexo VI da presente portaria e que dela faz parte integrante.
7.º
A Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa (DGAIED) publica na respetiva
página electrónica os suportes correspondentes ao processo de emissão das licenças e certificados
discriminados nos números anteriores.
8.º
Os presentes modelos são válidos desde a data de publicação da presente portaria.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco, em 12 de outubro de 2011.
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Anexo III
Formulário n, também designado por modelo bis, que serve para complementar as
licenças de transferência de produtos relacionados com a defesa e de trânsito no que
respeita à casa 14, «Descrição dos produtos».
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Portaria n.º 187/2012
de 11 de abril de 2012
A Portaria n.º 735/2010, do Ministro da Defesa Nacional, publicada no Diário da República,
2.ª série, n.º 200, de 14 de outubro de 2010, veio definir a participação militar de Portugal no âmbito
da ISAF — International Security Assistance Force, no Afeganistão, sob o comando da NATO.
Tornando-se necessário reformular a composição do contingente nacional ao serviço da ISAF, por
forma a adequá-lo às novas exigências operacionais e aos compromissos assumidos e considerando o
parecer favorável do Conselho Superior de Defesa Nacional de 15 de março de 2012 a uma proposta do
Governo, relativa a novas contribuições para 2012, importa alterar o n.º 1 da referida Portaria.
A Assembleia da República foi informada, nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 46/2003, de
22 de agosto.
Assim, ao abrigo do disposto n.º 1 do artigo 12.º e da alínea n) do n.º 3 do artigo 14.º, ambos da
Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, e nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 233/96, de
7 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 299/2003, de 4 de dezembro:
Manda o Governo, pelo Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
1 — É autorizado o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, a aprontar, sustentar
e empregar o contingente nacional de apoio à ISAF com o respetivo comandante, perfazendo um efetivo
máximo de 235 militares no TO, integrando a Advisor Team (AT) de Divisão (12 militares), as Equipas
de Formadores/Instrutores (20 militares), a Unidade de Apoio (93 militares), a Força de Proteção (FP) para
o KAIA FP (65 militares), a Célula de Informações Militares (6 militares) e o pessoal destacado no QG
e no KAIA (32 militares). As equipas de Formadores/Instrutores incluem uma componente da Guarda
Nacional Republicana, com 15 militares;
2 — É revogada a Portaria n.º 416/2011, do Ministro da Defesa Nacional, publicada no Diário
da República, 2.ª série, n.º 52, de 15 de março de 2011.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Portaria n.º 188/2012
de 16 de abril de 2012
O Sistema Integrado de Defesa Aérea da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em
tempo de paz, assenta no empenhamento das capacidades de defesa aérea de cada Estado membro no
policiamento do respetivo espaço aéreo.
Em setembro de 2006, a Islândia solicitou à OTAN que lhe prestasse apoio para o cumprimento dos
requisitos de prontidão da sua responsabilidade, no âmbito do referido Sistema Integrado de Defesa Aérea
da OTAN, dado não possuir capacidades militares de vigilância e interceção aéreas.
Em julho de 2007, o Conselho do Atlântico Norte respondeu afirmativamente à solicitação islandesa,
em reforço da solidariedade entre Estados membros da OTAN e da credibilidade da ação coletiva de
defesa da Aliança.
Para o efeito, foi elaborado um conceito de operações para o policiamento aéreo do espaço islandês,
aprovado pelo Comité Militar da OTAN e pelo Conselho do Atlântico Norte, que assenta no destacamento
de meios aéreos para a Base Aérea de Keflavik, na Islândia, em regime de rotatividade pelos Estados
membros da OTAN.
O Conselho Superior de Defesa Nacional, nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 17.º
da Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, aprovada pela Lei Orgânica n.º 1-B/2009,
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de 7 de julho, emitiu parecer favorável à proposta do Governo sobre a participação de Portugal, com meios
aéreos, no cumprimento da missão da OTAN de policiamento do espaço aéreo da Islândia.
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 12.º e das alíneas f) e n) do n.º 3 do artigo 14.º da
Lei de Defesa Nacional, aprovada pela Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, e nos termos do n.º 1 do
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 233/96, de 7 de dezembro:
Manda o Governo, pelo Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
1 — É autorizado o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) a
aprontar, sustentar e empregar um contingente nacional, como contributo de Portugal, para cumprimento
da missão OTAN de policiamento aéreo da Islândia.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

——————

V — DESPACHOS
Ministério da Defesa Nacional
Despacho n.º 4 816/2012
de 16 de março de 2012
Considerando que a reconfiguração dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado
Português em 2012 conduziu à decisão de retirada do contingente nacional do Líbano;
Considerando o planeamento apresentado pelo Exército para a retração da Força de Engenharia,
FND, em missão na UNIFIL;
Considerando, ainda, a necessidade de se disponibilizar às UN um conjunto de informação,
designadamente sobre material, equipamento, incluindo alojamentos, bem como o envio àquela organização,
para encaminhamento aos outros contingentes presentes no Teatro de Operações do Líbano, da Letter of
Intent que foi apresentada pelo Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME):
1 — Aprovo, nos termos do disposto no artigo 14.º, n.º 3, alínea f) da Lei Orgânica n.º 1-B/2009,
de 7 de julho, o texto da minuta da Letter of Intent submetida pelo CEME;
2 — Delego, no General Artur Pina Monteiro, CEME, com faculdade de subdelegação, a
outorga da Letter of Intent, bem como a adoção das ações previstas no ponto 2 da Nota
n.º RepCoopMilAI-2012-0025568, do Gabinete do CEME, nos termos do disposto nos artigos 35.º a 40.º
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e Lei
n.º 30/2008, de 10 de julho.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Despacho n.º 5 584/2012
de 10 de abril de 2012
Considerando que na Cimeira da NATO de novembro de 2010 se decidiu a reestruturação da
Estrutura de Comandos da Aliança e das suas Agências;
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Atendendo a que na Reunião Ministerial da NATO de junho de 2011 se decidiu transferir para
Portugal a STRIKFORNATO;
Considerando que há necessidade de aprovar e assinar o «MoU Establishing the Principles for the
Organization and Control, Support, Manning and Equipment, Status of Personnel and Financing of HQ
STRIKFORNATO» e o «Technical Arrangement» relativo ao apoio a providenciar à STRIKFORNATO
no Reduto Gomes Freire (RGF) a partir de 1 de janeiro de 2013 para contemplar a participação Nacional
naquela estrutura.
Atento o anteriormente exposto, e verificando-se não existirem aspetos normativos que justifiquem
a inviabilidade da sua aprovação pelo Estado:
1 — Aprovo, nos termos do disposto no artigo 14.º, n.º 3, alínea f), da Lei Orgânica n.º 1 -B/2009,
de 7 de julho, os textos das minutas do «MoU Establishing the Principles for the Organization and Control,
Support, Manning and Equipment, Status of Personnel and Financing of HQ STRIKFORNATO» e do
«Technical Arrangement» relativo ao apoio a providenciar à STRIKFORNATO no Reduto Gomes Freire
(RGF) a partir de 1 de janeiro de 2013, que me foram submetidas pelo Chefe do Grupo de Trabalho Nova
Estrutura de Comandos, e que vão por mim rubricados;
2 — Delego, no General Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, com faculdade
de subdelegação, a outorga dos acordos mencionados no número anterior, nos termos do disposto nos
artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91,
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, Decreto-Lei n.º 18/2008, de
29 de janeiro, e Lei n.º 30/2008, de 10 de julho.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.
Despacho n.º 5 588/2012
de 11 de abril de 2012
Considerando que a situação económico-financeira atual do País obriga a um maior rigor na
utilização dos dinheiros públicos, no sentido de a tornar mais eficiente no cumprimento dos objetivos de
redução da despesa pública, sem que se comprometa a qualidade da formação;
Considerando que se torna fundamental estabelecer mecanismos de avaliação e acompanhamento
da ação dos Estabelecimentos Militares de Ensino não Superior (EMEs), através de metodologias
harmonizadas e integradas, aliando a capacidade científica inovadora à tradição e estabilidade das
instituições militares;
Considerando que o estudo sobre os EMEs realizado permite, de forma inequívoca, concluir, pela
existência de carências de base na estratégia e ação dos EMEs, revelando excesso de recursos humanos,
défice de alunos, inexistência de uma estratégia de comunicação e falta de uma linha de orientação e
integração em termos de gestão, resultando como fundamental a necessidade de criação de mecanismos
que tenham como objetivos o aumento do número de alunos, a promoção da eficiência do funcionamento
e organização destas estruturas, como elementos essenciais à sustentabilidade do modelo de organização
e ensino desenvolvido;
Face ao exposto determino:
1 — A criação de uma Equipa Técnica com o objetivo de apresentar um Plano de Ação para os
EMEs a implementar nos anos letivos de 2012-2013 e 2013/2014 que, sem prejuízo de outras medidas
entretanto consideradas necessárias, reflita em especial os seguintes pontos:
a) Aumento do número de alunos/receita dos EMEs;
b) Diminuição da despesa e aumento da eficiência, nomeadamente através da eventual revisão
do enquadramento jurídico, da política de recursos humanos e do aproveitamento das estruturas e
infraestruturas existentes;
c) Revisão do modelo de financiamento dos EMEs;
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2 — A Equipa Técnica referida no número anterior terá a seguinte composição:
a) Dr. Eduardo Marçal Grilo, que coordenará os trabalhos;
b) Prof.ª Doutora Maria Lucie Baltazar Canelas Carrilho Ribeiro;
c) Major-General João Miguel de Castro Rosas Leitão, Diretor de Educação do Comando de
Instrução e Doutrina do Estado-Maior do Exército;
d) Dr. António Ideias Cardoso, chefe da divisão da Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento
Militar do Ministério da Defesa Nacional.
3 — A Equipa Técnica deve apresentar os seguintes documentos:
a) Até 31 de maio de 2012, o Plano de Ação para a implementação das medidas de curto
prazo — ano letivo de 2012-2013;
b) Até 31 de julho de 2012, a proposta final do Plano de Ação para a implementação das medidas
de médio e longo prazos — ano letivo de 2013-2014.
4 — A Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar presta o apoio técnico, logístico e
administrativo necessário à Equipa Técnica.
5 — A colaboração nesta Equipa Técnica não terá encargos financeiros, tendo, contudo, os seus
elementos exteriores à estrutura militar e do Ministério da Defesa Nacional direito a despesas de
transporte, alimentação e alojamento, quando se desloquem em missão de serviço público, suportados pelo
orçamento da Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa
Despacho n.º 4 682/2012
de 12 de março de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro
da OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que Portugal ratifique
o STANAG 4637 (Edition 1) — Tactical Communications (TACOMS) Phase 1 Head STANAG, com
implementação com reservas, na Marinha e no Exército. Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao
da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
Despacho n.º 4 683/2012
de 12 de março de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
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Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro
da OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que Portugal ratifique
o STANAG 4639 (Edition 1) — Tactical Communications (TACOMS) Phase 1 Interfaces, com
implementação com reservas, na Marinha e no Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

Despacho n.º 4 684/2012
de 12 de março de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que Portugal ratifique
o STANAG 4640 (EDITION 1) — Tactical Communications (TACOMS) Phase 1 Lower Layer
Specifications, com implementação com reservas, na Marinha e no Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
Despacho n.º 4 685/2012
de 12 de março de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro
da OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que Portugal ratifique
o STANAG 4643 (Edition 1) — Tactical Communications (TACOMS) Phase 1 Connection Oriented
Network Protocols, com implementação com reservas, na Marinha e no Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
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Despacho n.º 4 686/2012
de 12 de março de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro
da OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que Portugal ratifique
o STANAG 4644 (Edition 1) — Tactical Communications (TACOMS) Phase 1 Connection Less Network
Protocols, com implementação com reservas, na Marinha e no Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

Despacho n.º 4 687/2012
de 12 de março de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro
da OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que Portugal ratifique
o STANAG 4646 (Edition 1) — Tactical Communications (TACOMS) Phase 1-Management Protocols,
com implementação com reservas, na Marinha e no Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

Despacho n.º 4 688/2012
de 12 de março de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro
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da OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 16 901/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de dezembro, que Portugal ratifique
o STANAG 4647 (Edition 1) — Tactical Communications (TACOMS) Phase 1-Gateway Protocols, com
implementação com reservas, na Marinha e no Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
Instituto de Ação Social das Forças Armadas
Despacho (extrato) n.º 4 977/2012
de 3 de abril de 2012
Nos termos conjugados dos artigos 7.º n.º 3, alínea e) e 9.º n.º 2, do Estatuto do Pessoal Dirigente
dos Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado, aprovado pela Lei
n.º 2/2004 de 15 de janeiro, e nos termos dos artigos 35.º a 39.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, delego no Tenente-Coronel de Infantaria
(4667779) Ricardo Manuel Pereira Viegas, as competências para autorizar a realização de despesas
com a locação, aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, necessárias para o
funcionamento dos serviços, na qualidade de Diretor do Centro de Apoio Social de Ponta Delgada, bem
como proceder à sua contratação até ao limite de € 2 500.
O presente despacho produz efeitos a partir do dia 14 de março de 2012.
O Presidente do Conselho Diretivo, Francisco António Fialho da Rosa, Tenente-General.

Estado-Maior do Exército
Despacho n.º 63/CEME/2012
de 22 de março de 2012
Considerando que:
a) O Regimento de Infantaria n.º 10 (RI 10), sedeado em Aveiro, foi extinto em 30 de abril de 1975,
ficando fiel depositário das suas tradições e património histórico o Regimento de Infantaria de Coimbra
(RIC), nos termos do mapa I anexo ao Decreto Lei n.º 181/77, de 4 de Maio;
b) O Regimento de Infantaria de Coimbra foi extinto em 31 de dezembro de 1976, ficando o
Regimento de Infantaria de Viseu (RIV) como fiel depositário das suas tradições e património histórico,
nos termos do mesmo diploma legal;
c) Pelo Despacho n.º 71/MDN/93, de 30 de Junho, do Ministro da Defesa Nacional, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 163, de 14 de julho de 1993, foi extinto o Batalhão de Infantaria de
Aveiro (BIA), mas não foi definida a “unidade herdeira” ou “fiel depositária” das suas tradições e
património histórico;
d) Pelo Despacho n.° 72/MDN/93, de 30 de Junho, do Ministro da Defesa Nacional, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 113, de 12 de junho de 2006, foi criada a Área Militar de São Jacinto;
e) Esta passou a denominar-se por Regimento de Infantaria n.º 10, nos termos do Despacho
n.º 12 555/2006, de 24 de Maio, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 115, de 16JUN2006, o qual está sedeado em São Jacinto.
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Assim, e tendo em conta a vertente regional da área militar de São Jacinto, inserida na área
geográfica da cidade de Aveiro, bem como a memória histórica das unidades sedeadas em Aveiro, e
atendendo ao disposto no Despacho n.º 12/84, de 8 de Fevereiro, do Chefe do Estado-Maior do Exército,
sobre a defesa do património histórico militar, e no Despacho n.º 71/MDN/93, de 30 de Junho, que prevê
a designação de uma U/E/O como herdeira ou fiel depositária das tradições e do património histórico das
U/E/O extintas, determino o seguinte:
1. O Regimento de Infantaria n.º 10 é instituído como fiel depositário do património histórico do
extinto Regimento de Infantaria n.º 10, que deixa de estar à guarda do extinto Regimento de Infantaria de
Coimbra e, consequentemente, do Regimento de Infantaria n.º 14.
2. O Regimento de Infantaria n.º 10 é instituído como fiel depositário do extinto Batalhão de
Infantaria de Aveiro.
O chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.

Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército
Despacho n.º 5 124/2012
de 22 de março de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 4 059/2012, de 20 de março, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código dos
Contratos Públicos, subdelego no Diretor do Instituto Geográfico do Exército, Coronel de Artilharia
Álvaro José Estrela Soares, poderes para:
a) Autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 12 469,95
(doze mil, quatrocentos e sessenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos);
b) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou
cedência ou alienação de bens.
2 — O presente despacho produz efeitos à data de 06 de janeiro de 2012, ficando ratificados, por
este meio, todos os atos entretanto praticados.
O Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, António Carlos de Sá Campos Gil, Tenente-General.

Despacho n.º 5 125/2012
de 22 de março de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 4 059/2012, de 20 de março, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código dos
Contratos Públicos, subdelego no Diretor de Aquisições, Major-General José António Henriques
Dinis, os poderes para:
a) Autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 75 000.
b) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou
cedência ou alienação de bens.
2 — O presente despacho produz efeitos à data de 01 de março de 2012, ficando ratificados, por
este meio, todos os atos entretanto praticados.
O Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, António Carlos de Sá Campos Gil, Tenente-General.
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Despacho n.º 5 126/2012
de 22 de março de 2012
1 — Ao abrigo do disposto nos números 5 e 6 do Despacho n.º 4 059/2012, de 20 de março, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código
dos Contratos Públicos, subdelego no Diretor de Finanças, Major-General José de Jesus da Silva, os
poderes para:
a) Autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 24 939,90.
b) Determinar a transferência dos meios financeiros necessários ao pagamento de remunerações
e pensões no Exército.
c) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou
cedência ou alienação de bens.
d) Autorizar e determinar que se proceda a todos os pagamentos que sejam legalmente devidos
pelo Exército, após verificação e confirmação da adequação processual dos mesmos.
2 — O presente despacho produz efeitos à data de 06 de janeiro de 2012, ficando ratificados, por
este meio, todos os atos entretanto praticados.
O Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, António Carlos de Sá Campos Gil, Tenente-General.

Despacho n.º 5 127/2012
de 22 de março de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 4 059/2012, de 20 de março, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código dos
Contratos Públicos, subdelego no Chefe da Repartição de Apoio Geral do Comando da Logística,
Tenente-Coronel de Infantaria António José Machado Marracho, os poderes para:
a) Autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de €12.469,95
(doze mil, quatrocentos e sessenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos);
b) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou
cedência ou alienação de bens.
2 — O presente despacho produz efeitos à data de 06 de janeiro de 2012, ficando ratificados, por
este meio, todos os atos entretanto praticados.
O Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, António Carlos de Sá Campos Gil, Tenente-General.
Despacho n.º 5 128/2012
de 22 de março de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no número 5 do Despacho n.º 4 059/2012, de 20 de março, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código
dos Contratos Públicos, subdelego no Comandante da Unidade de Apoio Amadora/Sintra, Coronel de
Infantaria Jorge Manuel da Costa Ramos, poderes para:
a) Autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 12 469,95
(doze mil, quatrocentos e sessenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos);
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b) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou
cedência ou alienação de bens.
2 — O presente despacho produz efeitos à data de 06 de janeiro de 2012, ficando ratificados, por
este meio, todos os atos entretanto praticados.
O Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, António Carlos de Sá Campos Gil, Tenente-General.
Despacho n.º 5 129/2012
de 22 de março de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 4 059/2012, de 20 de março, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código dos
Contratos Públicos, subdelego no Chefe do Centro de Audiovisuais do Exército, Tenente-Coronel
Rodrigo Leite Ribeiro Moura, os poderes para:
a) Autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de €12.469,95
(doze mil, quatrocentos e sessenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos);
b) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou
cedência ou alienação de bens.
2 — O presente despacho produz efeitos à data de 06 de janeiro de 2012, ficando ratificados, por
este meio, todos os atos entretanto praticados.
O Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, António Carlos de Sá Campos Gil, Tenente-General.
Despacho n.º 5 130/2012
de 22 de março de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 4 059/2012, de 20 de março, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código dos
Contratos Públicos, subdelego no Diretor de Aquisições, Coronel Tirocinado de Administração Militar
João Manuel Lopes Nunes dos Reis, os poderes para:
a) Autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 75 000.
b) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou
cedência ou alienação de bens.
2 — O presente despacho produz efeitos à data de 06 de janeiro de 2012, ficando ratificados, por
este meio, todos os atos entretanto praticados.
O Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, António Carlos de Sá Campos Gil, Tenente-General.

Despacho n.º 5 131/2012
de 22 de março de 2012
1 — Ao abrigo do disposto nos números 5 e 6 do Despacho n.º 4 059/2012, de 20 de março, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código
dos Contratos Públicos, subdelego no Diretor de Saúde, Major-General Esmeraldo Correia da Silva
Alfarroba, os poderes para:
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a) Autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 24 939,90;
b) Autorizar a apresentação à junta hospitalar de inspeção (JHI) de pessoal militar, militarizado
e civil, bem como de deficientes, para a atribuição ou modificação da percentagem de incapacidade, e
homologar os respetivos pareceres;
c) Aprovar as medidas de profilaxia e tratamento das doenças dos animais pertencentes ao
Exército;
d) Proferir decisão nos processos do âmbito do Exército relativos à prevenção e combate à droga
e ao alcoolismo nas Forças Armadas;
e) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou
cedência ou alienação de bens.
2 — Autorizo a subdelegação dos poderes mencionados nas alíneas a) e e) do número anterior nos
Diretores dos Hospitais e Centros de Saúde na sua direta dependência.
3 — O presente despacho produz efeitos à data de 06 de janeiro de 2012, ficando ratificados, por
este meio, todos os atos entretanto praticados.
O Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, António Carlos de Sá Campos Gil, Tenente-General.

Despacho n.º 5 132/2012
de 22 de março de 2012
1 — Ao abrigo do disposto nos números 5 e 6 do Despacho n.º 4 059/2012, de 20 de março, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código
dos Contratos Públicos, subdelego Diretor de Infraestruturas, Major-General José António Carneiro
Rodrigues da Costa, os poderes para:
a) Autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras
públicas até ao limite de € 75 000;
b) Emitir os pareceres que a lei comete ao Exército sobre planos diretores municipais, planos de
pormenor, planos gerais de urbanização, loteamentos, estabelecimentos hoteleiros e similares, construções
escolares e hospitalares, vias de comunicação, gasodutos e oleodutos;
c) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou
cedência ou alienação de bens.
2 — O presente despacho produz efeitos à data de 06 de janeiro de 2012, ficando ratificados, por
este meio, todos os atos entretanto praticados.
O Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, António Carlos de Sá Campos Gil, Tenente-General.
Despacho n.º 5 133/2012
de 22 de março de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 4 059/2012, de 20 de março, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código dos
Contratos Públicos, subdelego no Diretor de Material e Transportes, Major-General Alfredo Oliveira
Gonçalves Ramos, os poderes para:
a) Autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 24 939,90.
b) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou
cedência ou alienação de bens.
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2 — Autorizo a subdelegação dos poderes mencionados no número anterior nos Comandantes,
Diretores ou Chefes das Unidades, Estabelecimentos ou Órgãos que se encontrem na direta dependência
da Direção de Material e Transporte.
3 — O presente despacho produz efeitos à data de 06 de janeiro de 2012, ficando ratificados, por
este meio, todos os atos entretanto praticados.
O Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, António Carlos de Sá Campos Gil, Tenente-General.

Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército
Despacho n.º 4 762/2012
de 15 de março de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo Despacho n.º 3 830/2012, de 8 de fevereiro, do Chefe
do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 54, de 15 de março de 2012,
subdelego no diretor-coordenador do Estado-Maior do Exército, Major-General Rui Manuel da Silva
Rodrigues, a competência prevista no n.º 4 do referido despacho, a realizar despesas com a locação e
aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 50 000.
2 — A competência referida no número anterior pode ser subdelegada, no todo ou em parte, no
Comandante da Unidade de Apoio do Estado-Maior do Exército.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir 13 de fevereiro de 2012, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados pelo diretor-coordenador do Estado-Maior do Exército que
se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Adjunto para o Planeamento, António Carlos de Sá Campos Gil, Tenente-General.

Comando do Pessoal
Despacho n.º 4 983/2012
de 28 de fevereiro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 2 767/2012, de 8 de fevereiro, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro,
subdelego no Tenente-Coronel José Dias Lages, Comandante da Unidade de Apoio do Comando do
Pessoal, a competência em mim delegada no n.º 2 do Despacho n.º 2 767/2012, de 8 de fevereiro, do
General Chefe do Estado-Maior do Exército para, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º
do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, autorizar e
realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas até
ao limite de € 12 500.
2 — Este despacho produz efeitos a partir de 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
O Ajudante-General do Exército, Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros,
Tenente-General.
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Despacho n.º 4 984/2012
de 28 de fevereiro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 2 767/2012, de 8 de fevereiro, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro,
subdelego no Tenente-Coronel José Luís Patrício Rego Batista, Comandante do Estabelecimento
Prisional Militar, a competência em mim delegada no n.º 2 do Despacho n.º 2 767/2012, de 8 de fevereiro,
do General Chefe do Estado-Maior do Exército para, nos termos e para os efeitos do disposto no
artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro,
autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras
públicas até ao limite de € 12 500.
2 — Este despacho produz efeitos a partir de 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
O Ajudante-General do Exército, Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros,
Tenente-General.

Despacho n.º 5 121/2012
de 14 de dezembro de 2011
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 2 202/2011, de 19 de janeiro, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 21, de 31 de janeiro,
subdelego no Coronel de Artilharia José Duarte Velosa Trindade, subdiretor da Direção dos Serviços
de Pessoal, a competência em mim delegada para a prática dos seguintes atos:
a) Praticar os atos respeitantes a remunerações, suplementos, subsídios e demais abonos e
descontos do pessoal militar, militarizado e civil do Exército, bem como proferir decisão sobre requerimentos
e exposições respeitantes às mesmas matérias;
b) Autorizar o pagamento de remunerações aos militares na situação de reserva e de pensões
provisórias de invalidez, reforma e aposentação ao pessoal militar e civil do Exército;
c) Autorizar o abono de alimentação em numerário;
d) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de faltas por doença ao
pessoal sob a sua dependência hierárquica;
e) Autorizar a inscrição e renovação de beneficiários da ADM;
f) Decidir sobre as atividades da Banda do Exército, Banda Militar do Porto, Banda Militar de
Évora, Orquestra Ligeira do Exército e Fanfarra do Exército, desde que não impliquem o direito a abono
de ajudas de custo.
2 — Subdelego ainda na mesma entidade, a competência em mim delegada no n.º 2 do referido
Despacho n.º 2 202/2011, de 19 de janeiro, do General Chefe do Estado-Maior do Exército para, nos
termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens
e serviços e empreitadas de obras públicas até € 49 879,80.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 1 de agosto de 2011, ficando por este meio ratificado
todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Ajudante-General do Exército, Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros,
Tenente-General.
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Despacho n.º 5 122/2012
de 28 de fevereiro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 2 767/2012, de 8 de fevereiro, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro,
subdelego no Major-General Aníbal Alves Flambó, Diretor dos Serviços de Pessoal, a competência em
mim delegada para a prática dos seguintes atos:
a) Praticar os atos respeitantes a remunerações, suplementos, subsídios e demais abonos e
descontos do pessoal militar, militarizado e civil do Exército, bem como proferir decisão sobre requerimentos
e exposições respeitantes às mesmas matérias;
b) Autorizar o pagamento de remunerações aos militares na situação de reserva e de pensões
provisórias de invalidez, reforma e aposentação ao pessoal militar e civil do Exército;
c) Autorizar o abono de alimentação em numerário;
d) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de faltas por doença ao
pessoal sob a sua dependência hierárquica;
e) Autorizar a inscrição e renovação de beneficiários da ADM;
f) Decidir sobre as atividades da Banda do Exército, Orquestra Ligeira do Exército e Fanfarra
do Exército, desde que não impliquem o direito a abono de ajudas de custo.
2 — Subdelego ainda na mesma entidade, a competência em mim delegada no n.º 2 do referido
Despacho n.º 2 767/2012, de 8 de fevereiro do General Chefe do Estado-Maior do Exército para, nos
termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens
e serviços e com empreitadas de obras públicas até ao limite de € 49 879,80.
3 — Ao abrigo do mesmo despacho, as competências referidas nos números anteriores podem ser
subdelegadas, no todo ou em parte, no Subdiretor da DSP.
4 — O presente despacho produz efeitos desde 13 de fevereiro de 2012, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
O Ajudante-General do Exército, Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros,
Tenente-General.

Despacho n.º 5 123/2012
de 22 de março de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 2 767/2012, de 8 de fevereiro, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro,
subdelego no Coronel de Artilharia José Duarte Velosa Trindade, subdiretor da Direção dos Serviços
de Pessoal, a competência em mim delegada para a prática dos seguintes atos:
a) Praticar os atos respeitantes a remunerações, suplementos, subsídios e demais abonos e
descontos do pessoal militar, militarizado e civil do Exército, bem como proferir decisão sobre requerimentos
e exposições respeitantes às mesmas matérias;
b) Autorizar o pagamento de remunerações aos militares na situação de reserva e de pensões
provisórias de invalidez, reforma e aposentação ao pessoal militar e civil do Exército;
c) Autorizar o abono de alimentação em numerário;
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d) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de faltas por doença ao
pessoal sob a sua dependência hierárquica;
e) Autorizar a inscrição e renovação de beneficiários da ADM;
f) Decidir sobre as atividades da Banda do Exército, Orquestra Ligeira do Exército e Fanfarra
do Exército, desde que não impliquem o direito a abono de ajudas de custo.
2 — Subdelego ainda na mesma entidade, a competência em mim delegada no n.º 2 do referido
Despacho n.º 2 767/2012, de 8 de fevereiro do General Chefe do Estado-Maior do Exército para, nos
termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens
e serviços e com empreitadas de obras públicas até ao limite de € 49 879,80.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificado todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
O Ajudante-General do Exército, Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros,
Tenente-General.

Despacho n.º 5 594/2012
de 28 de fevereiro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 2 767/2012, de 8 de fevereiro, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro,
subdelego no Major-General Manuel Diamantino Pinheiro Correia, Diretor de Justiça e Disciplina, a
competência em mim delegada para a prática dos seguintes atos:
a) Proferir decisão nos processos disciplinares por acidente de viação, a que se referem
os §§ 1.°, 2.° e 3.° do artigo 7.° da Portaria n.º 22 396, de 27 de dezembro de 1966, quando se encontrem
abrangidos por amnistia ou quando não haja lugar à aplicação de pena, desde que do acidente não resulte
qualquer dispêndio para a Fazenda Nacional;
b) Determinar o cancelamento definitivo das cartas de condução militares, nos termos do artigo 35.°
da Portaria referida na alínea anterior, exceto nos casos em que o cancelamento estiver conexo com a
prática de infração disciplinar que deva ser apreciada pelo Chefe do Estado-Maior do Exército;
c) Determinar a restituição de cartas de condução militares no âmbito dos processos
disciplinares por acidente de viação que forem decididos ao abrigo da competência referida na anterior
alínea b);
d) Orientar a elaboração e emitir parecer sobre os processos por acidente ou doença, exceto nos
casos em que tenha ocorrido a morte ou desaparecimento da vítima;
e) Homologar os pareceres da CPIP/Direção de Saúde sobre a verificação do nexo causal entre
o serviço e os acidentes ou doenças ocorridos, exceto nos casos em que tenha ocorrido a morte ou o
desaparecimento da vítima, e determinar o envio dos respetivos processos à entidade competente para
proferir a decisão final sempre que o interessado tenha requerido a qualificação como deficiente das
Forças Armadas ou deficiente civil das Forças Armadas;
f) Autorizar o uso de medalhas e insígnias nacionais não militares;
g) Conceder e cancelar as condecorações de comportamento exemplar e comemorativas;
h) Autorizar o uso e o averbamento de distintivos militares e não militares;
i) Autorizar o averbamento de condecorações coletivas;
j) Autorizar o averbamento e a junção aos documentos de matrícula de medalhas e louvores
concedidos por entidades nacionais ou estrangeiras;
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k) Atos relativos ao funcionamento do Estabelecimento Prisional Militar e decisões relativas à
aplicação do Código da Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade;
l) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de faltas por doença ao
pessoal sob a sua dependência hierárquica.
2 — Ao abrigo do mesmo despacho, as competências referidas nos números anteriores podem ser
subdelegadas, no todo ou em parte, no Subdiretor da DJD.
3 — Este despacho produz efeitos a partir de 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
O Ajudante-General do Exército, Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros,
Tenente-General.

Despacho n.º 5 595/2012
de 28 de fevereiro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 2 767/2012, de 8 de fevereiro, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro,
subdelego no Major-General Jorge de Jesus dos Santos, Diretor de Obtenção de Recursos Humanos,
a competência em mim delegada para a prática dos seguintes atos:
a) Praticar os atos relativos às atividades concernentes ao recenseamento militar e ao Dia da
Defesa Nacional;
b) Autorizar concursos de admissão para o recrutamento normal;
c) Nomear júris para a classificação e seleção dos candidatos a admitir nos regimes de
voluntariado (RV) e de contrato (RC);
d) Decidir sobre a candidatura à prestação de serviço em RV e RC nas diversas categorias de
militares;
e) Decidir sobre a justificação apresentadas por cidadãos quanto a faltas às provas de
classificação e seleção ou reclassificação, e não apresentação à incorporação, nos termos dos artigos 21.º
e 35.º da Lei do Serviço Militar;
f) Autorizar o adiamento ou a dispensa das provas de classificação e seleção, nos termos do
n.º 1 do artigo 65.º do Regulamento da Lei do Serviço Militar;
g) Proceder à celebração de contratos para a prestação de serviço militar em RV e RC, de
acordo com os modelos aprovados;
h) Autorizar o adiamento ou a antecipação da incorporação;
i) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de faltas por doença ao
pessoal sob a sua dependência hierárquica.
2 — Ao abrigo do mesmo despacho, as competências referidas nos números anteriores podem ser
subdelegadas, no todo ou em parte, nos Comandantes, Diretores ou Chefes dos Estabelecimentos e Órgãos
que se encontrem na dependência direta do Diretor da DORH.
3 — Este despacho produz efeitos a partir de 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
O Ajudante-General do Exército, Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros,
Tenente-General.
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Despacho n.º 5 596/2012
de 28 de fevereiro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho 2 767/2012, de 8 de fevereiro, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro,
subdelego no Major-General Henrique Augusto Fernandes de Melo Gomes, Diretor de Administração
de Recursos Humanos, a competência em mim delegada para a prática dos seguintes atos:
a) Nomear, colocar, transferir militares, até ao posto de Major, inclusive, e de pessoal
militarizado, em território nacional, com exceção de:
(1) Oficiais e Sargento-Mor do meu Gabinete e do Estado-Maior do Comando do Pessoal;
(2) Colocação de militares fora do Exército.
b) Nomear militares para a frequência de cursos, tirocínios e estágios nacionais, com exceção
da nomeação de oficiais para a frequência do curso de promoção a oficial general, do curso de
comandantes, do curso de estado-maior e de cursos no estrangeiro;
c) Promover e graduar sargentos e praças, por diuturnidade e antiguidade;
d) Autorizar trocas de colocação e prorrogação de deslocamentos aos militares, até ao posto de
Major inclusive;
e) Autorizar requerimentos de mudança de guarnição militar de preferência;
f) Autorizar pedidos de demora na apresentação de militares, até ao posto de Major inclusive;
g) Averbar cursos, estágios e especialidades normalizadas a militares;
h) Averbar aumentos de tempo de serviço;
i) Aprovar as listas de antiguidade do pessoal militarizado e civil;
j) Autorizar a passagem à reserva de Oficiais e Sargentos nos termos das alíneas a) e c) do
artigo 152.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR);
k) Autorizar a passagem à reforma de militares nos termos das alíneas a), b) e c) do n.º 1 do
artigo 159.º do EMFAR, bem como nos termos do n.º 3 do mesmo artigo;
l) Promover a passagem à reforma extraordinária de militares nos termos do Artigo 160.º do
EMFAR;
m) Decidir sobre requerimentos de militares na situação de reserva, até ao posto de
Tenente-Coronel inclusive, para voltarem à efetividade de serviço, de acordo com as normas em
vigor;
n) Decidir sobre requerimentos de militares, exceto Oficiais Generais e Coronéis Tirocinados,
na situação de reserva para continuarem na efetividade de serviço, de acordo com as normas em vigor
ou para desistirem da continuidade na efetividade antes do termo do prazo concedido;
o) Decidir sobre requerimentos de militares que solicitem informação relativa aos respetivos
processos de promoção;
p) Autorizar a emissão de bilhetes de identidade militar, de cartões de identificação militar, de
cartas-patentes, exceto de Oficiais Generais e de diplomas de encarte das promoções;
q) Autorizar o adiamento da frequência de cursos de promoção dos Sargentos, nos termos do
artigo 197.º do EMFAR;
r) Equivalência de condições de promoção de Sargentos;
s) Nomear militares e funcionários do MPCE para júris de procedimentos concursais e provas
de seleção;
t) Conceder licença registada a sargentos e praças dos QP, em RV e RC;
u) Conceder licença ilimitada ao pessoal militarizado;
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v) Autorizar os militares nos regimes de voluntariado (RV) e de contrato (RC) a manterem-se
no posto e forma de prestação de serviço militar, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 301.º do
EMFAR;
w) Autorizar a matrícula em cursos civis aos militares, exceto Oficiais Generais, sem prejuízo
para o serviço;
x) Autorizar o exercício de funções de natureza civil por militares, exceto Oficiais Generais, sem
prejuízo para o serviço;
y) Celebração de contratos para a prestação de serviço militar em RV e RC, de acordo com os
modelos aprovados, bem como a prorrogação e cessação da prestação de serviço, com exceção das
situações previstas no artigo 300.º, n.º 3, alíneas e) e f) do EMFAR;
z) Autorizar os militares em RV e RC a concorrerem aos estabelecimentos militares de ensino
superior, a procedimentos concursais na Administração Pública e ao alistamento nas Forças de Segurança;
aa) Autorizar a abertura de procedimentos concursais de ingresso no MPCE, com exceção dos
respeitantes às carreiras de técnico superior ou equivalente, depois de aprovada a sua abertura, e a prática
de todos os atos subsequentes, com exceção da decisão de recursos hierárquicos;
bb) Nomear e prover pessoal civil, exceto das carreiras de técnico superior ou equivalente, nos
casos de pessoal integrado em carreiras cujo regime de nomeação seja aplicável;
cc) Celebrar contratos de pessoal civil, bem como prorrogar, outorgar alterações, rescindir e
fazer cessar esses contratos, exceto por motivos disciplinares e no caso de pessoal das carreiras de técnico
superior ou equivalente;
dd) Atos relativos a necessidades de formação do pessoal do MPCE;
ee) Promover pessoal militarizado;
ff) Mudança de colocação, no âmbito de Exército, de pessoal militarizado e civil, exceto técnicos
superiores ou equivalente;
gg) Autorizar, no âmbito do pessoal do MPCE, com exceção dos técnicos superiores ou
equivalente, a acumulação de funções, comissões de serviço e a mobilidade interna ou cedência do
pessoal civil;
hh) Autorizar a concessão de licença sem vencimento, de curta e longa duração, ao pessoal civil,
bem como autorizar o seu regresso ao serviço, e licenças no âmbito da parentalidade;
ii) Autorizar a prática dos atos respeitantes ao regime de trabalho a tempo parcial relativamente
ao pessoal civil;
jj) Autorizar a modificação da relação jurídica de emprego do pessoal civil, nas suas diversas
modalidades, decorrente de alterações jurídico-funcionais que a imponham, exceto para pessoal das
carreiras de técnico superior ou equivalente;
kk) Propor a apresentação do pessoal civil à junta médica competente para efeitos de verificação
de incapacidade para o serviço;
ll) Autorizar a abertura dos concursos internos condicionados, de pessoal militarizado e civil,
exceto para técnicos superiores ou equivalentes;
mm) Averbar cursos e estágios a pessoal do MPCE e militarizado;
nn) Autorizar a apresentação à JHI dos militares e do pessoal do MPCE e militarizado;
oo) Decidir sobre reclamações das listas de antiguidade do pessoal civil;
pp) Confirmar as condições de progressão de pessoal militarizado e civil;
qq) Autorizar a passagem à aposentação de pessoal do MPCE;
rr) Autorizar a emissão do termo de posse ou de aceitação de pessoal militarizado e civil do
Exército;
ss) Apreciar a transferência de obrigações militares de pessoal na disponibilidade;
tt) Autorizar o alistamento nas Forças de Segurança a militares na disponibilidade;
uu) Tratamento e hospitalização de Oficiais, Sargentos e Praças na reserva de disponibilidade;

1.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 04/2012

199

vv) Autorizar a continuação ao serviço de pessoal militarizado com mais de 56 anos;
ww) Autorizar averbamentos a introduzir nos processos individuais do pessoal na situação de reforma;
xx) Apreciar assuntos relativos aos militares auxiliados da ATFA;
yy) Apreciar requerimentos solicitando a passagem de certificados;
zz) Visar os processos de falecimento a enviar ao Ministério da Defesa Nacional;
aaa) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido, por motivo de faltas por doença, ao
pessoal sob a sua dependência hierárquica.
2 — Ao abrigo do mesmo despacho, a competência para os atos constantes no presente
Despacho, podem ser subdelegadas, no todo ou em parte, no Subdiretor, nos Chefes de Repartição e
Chefe do Gabinete de Apoio, na dependência direta do Diretor da Direção de Administração de
Recursos Humanos.
3 — Este despacho produz efeitos desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Ajudante-General do Exército, Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros,
Tenente-General.

Comando da Instrução e Doutrina
Despacho n.º 4 868/2012
de 21 de março de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 5 do Despacho n.º 3 829/2012, de
8 de fevereiro, do General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 54, de 15 de março de 2012, subdelego no diretor do Colégio Militar, Coronel Tirocinado de
Artilharia (18794480) Fernando Joaquim Alves Cóias Ferreira, a competência prevista na alínea a)
do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a
locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 99 759,58,
bem como autorizar a arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou cedência ou
alienação de bens até ao mesmo montante.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados pelo diretor do Colégio Militar, Coronel Tirocinado de
Artilharia (18794480) Fernando Joaquim Alves Cóias Ferreira, que se incluam no âmbito desta subdelegação
de competências.
O Comandante da Instrução e Doutrina, Francisco António Correia, Tenente-General.

Despacho n.º 4 869/2012
de 21 de março de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 5 do Despacho n.º 3 829/2012, de
8 de fevereiro, do General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 54, de 15 de março de 2012, subdelego no diretor do Instituto de Odivelas, Coronel de Infantaria
(14046682) José Paulo Bernardino Serra, a competência prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de
bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 99 759,58, bem como autorizar
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a arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou cedência ou alienação de bens até
ao mesmo montante.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados pelo diretor do Instituto de Odivelas, Coronel de
Infantaria (14046682) José Paulo Bernardino Serra, que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
O Comandante da Instrução e Doutrina, Francisco António Correia, Tenente-General.

Despacho n.º 4 870/2012
de 21 de março de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 5 do despacho n.º 3 829/2012, de
8 de fevereiro, do General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 54, de 15 de março de 2012, subdelego no diretor de formação do Comando da Instrução e
Doutrina, Major-General João Manuel Santos de Carvalho, a competência prevista na alínea a) do
n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a
locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 99 759,58,
bem como autorizar a arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou cedência ou
alienação de bens até ao mesmo montante.
2 — As competências referidas no n.º 1 podem ser subdelegadas, no todo ou em parte, nos
Comandantes das Unidades que se encontrem na sua dependência direta.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados pelo diretor de formação do Comando da Instrução e
Doutrina, Major-General João Manuel Santos de Carvalho, que se incluam no âmbito desta subdelegação
de competências.
O Comandante da Instrução e Doutrina, Francisco António Correia, Tenente-General.

Despacho n.º 4 871/2012
de 21 de março de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 4 do despacho n.º 3 829/2012, de
8 de fevereiro, do General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 54, de 15 de março de 2012, subdelego no diretor de educação do Comando da Instrução e
Doutrina, Major-General João Miguel de Castro Rosa Leitão, a competência para praticar todos os
atos administrativos respeitantes à vida escolar nos estabelecimentos militares de ensino, nomeadamente
proferir decisão sobre requerimentos, exposições e outros documentos apresentados por alunos, candidatos
a aluno ou encarregados de educação.
2 — As competências referidas no n.º 1 podem ser subdelegadas, no todo ou em parte, nos Diretores
dos estabelecimentos militares de ensino que se encontrem na sua dependência direta.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados pelo diretor de educação do Comando da Instrução e
Doutrina, Major-General João Miguel de Castro Rosa Leitão, que se incluam no âmbito desta subdelegação
de competências.
O Comandante da Instrução e Doutrina, Francisco António Correia, Tenente-General.
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Despacho n.º 4 872/2012
de 21 de março de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 5 do despacho n.º 3 829/2012, de
8 de fevereiro, do General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 54, de 15 de março de 2012, subdelego no diretor da Escola do Serviço de Saúde Militar,
Contra-Almirante Armando Filipe da Silva Roque, a competência prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a locação e
aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 99 759,58, bem como
autorizar a arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou cedência ou alienação de
bens até ao mesmo montante.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados pelo diretor da Escola do Serviço de Saúde Militar,
Contra-Almirante Armando Filipe da Silva Roque, que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
O Comandante da Instrução e Doutrina, Francisco António Correia, Tenente-General.

Despacho n.º 4 903/2012
de 21 de março de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 5 do Despacho n.º 3 829/2012, de
8 de fevereiro, do General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 54, de 15 de março de 2012, subdelego no diretor do Instituto dos Pupilos do Exército,
Major-General António Francisco Alves Rosa, a competência prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a locação e
aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 99 759,58, bem como
autorizar a arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou cedência ou alienação de
bens até ao mesmo montante.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este
meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo diretor do Instituto dos Pupilos do
Exército, Major-General António Francisco Alves Rosa, que se incluam no âmbito desta subdelegação
de competências.
O Comandante da Instrução e Doutrina, Francisco António Correia, Tenente-General.

Despacho n.º 4 904/2012
de 21 de março de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 5 do Despacho n.º 3 829/2012, de
8 de fevereiro, do General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 54, de 15 de março de 2012, subdelego no comandante da Unidade de Apoio do Comando
da Instrução e Doutrina em regime de substituição, Major do Serviço Geral do Exército (08170979)
Vitorino José Aveiro Gonçalves, a competência prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de
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bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 12 500, bem como autorizar a
arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou cedência ou alienação de bens até
ao mesmo montante.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 24 de fevereiro de 2012, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados pelo comandante da Unidade de Apoio do Comando da
Instrução e Doutrina, em regime de substituição, Major do Serviço Geral do Exército (08170979) Vitorino
José Aveiro Gonçalves, que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Comandante da Instrução e Doutrina, Francisco António Correia, Tenente-General.

Despacho n.º 4 905/2012
de 21 de março de 2012
Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 5 do Despacho n.º 3 829/2012, de 8 de fevereiro,
do General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 54, de
15 de março de 2012, subdelego no comandante da Unidade de Apoio do Comando da Instrução e Doutrina,
Tenente-Coronel de Cavalaria (12694585) Hélder de Jesus Charréu Casacão, a competência prevista
na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar
despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao
limite de € 12 500, bem como autorizar a arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços
ou cedência ou alienação de bens até ao mesmo montante.
O presente despacho produz efeitos desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados pelo comandante da Unidade de Apoio do Comando da Instrução e
Doutrina, Tenente-Coronel de Cavalaria (12694585) Hélder de Jesus Charréu Casacão, que se incluam
no âmbito desta subdelegação de competências.
O Comandante da Instrução e Doutrina, Francisco António Correia, Tenente-General.

——————

VI — PROTOCOLOS
Protocolo de Colaboração
Entre a Brigada Mecanizada
ea
Escola EB 2,3/S Octávio Duarte Ferreira - Tramagal
Entre:
a) Primeiro Outorgante: Exército Português, representado pelo Comandante da Brigada
Mecanizada Major-General José Manuel Picado Esperança da Silva; e
b) Segundo Outorgante: Escola EB 2,3/S Octávio Duarte Ferreira - Tramagal, representada
pela Directora Executiva, Drª Maria Isabel Paulino Rebeca Alves;
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É celebrado o presente protocolo de Estágio, que se subordinará às cláusulas seguintes:
Cláusula Primeira
O presente protocolo tem por objectivo estabelecer, entre as duas entidades, as actividades
a desenvolver pelo aluno-formando durante a Formação em Contexto de Trabalho. A formação
prática, estruturada num plano individual de formação ou roteiro de actividades a desenvolver em
contexto de trabalho, visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais,
organizacionais e de gestão de carreira relevantes para a qualificação profissional a adquirir, para
a inserção no mundo de trabalho e para a formação ao longo da vida.
Cláusula Segunda
O segundo outorgante irá promover no período de três anos lectivos, correspondente aos anos
lectivos de 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 o Curso Profissional Técnico de Higiene e Segurança
no Trabalho e Ambiente, criado pela Portaria n.° 550/C, de 21 de Maio de 2004, Saída Profissional
qualificado que possui competências no âmbito da Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente,
Nível 3 em regime Diurno.
Cláusula Terceira
O primeiro e o segundo outorgantes desenvolverão todos os esforços de forma a fornecer
aos alunos-formandos os saberes e instrumentos necessários ao desempenho profissional.

Cláusula Quarta
O primeiro outorgante compromete-se a acolher 2 alunos formandos.

Cláusula Quinta
Entre ambos os outorgantes, será promovido o desenvolvimento integrado da Formação em
Contexto de trabalho, de acordo com o curso profissional e o respectivo perfil de desempenho à
saída do curso, nomeadamente:
a) O primeiro outorgante colocará à disposição dos alunos-formandos do segundo outorgante
os meios humanos, técnicos e o ambiente de trabalho necessários à organização, ao acompanhamento
e à avaliação da sua formação em contexto de trabalho;
b) O segundo outorgante designará o professor orientador responsável pela Formação em
contexto de Trabalho que trabalhará em estreita articulação com o monitor da entidade da FCT;
c) A FCT comporta um total de 420 horas, as quais decorrerão durante os dois últimos
anos lectivos, sendo no segundo ano 120 horas e no terceiro ano 300 horas;
d) A FCT decorre em horário a acordar por ambas as partes;
e) O segundo outorgante entregará ao primeiro outorgante um dossier anual individualizado
de FCT contendo a planificação e a calendarização das tarefas da FCT, perfil e competências a
desenvolver nas diferentes fases do mesmo, conforme previamente acordado entre ambos os
outorgantes;
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f) A formalização desta colaboração é iniciada, em cada caso, através da comunicação
pela entidade de FCT, nos termos em que a mesma se vai realizar, e será considerada aprovada
pela escola, quando a mesma responder afirmativamente por escrito.
Cláusula Sexta
No âmbito do presente protocolo, as partes acordam em reunir periodicamente para análise
conjunta da implementação e dos resultados da FCT, bem como das medidas para superação de
dificuldades dos alunos-formandos em FCT.
Cláusula Sétima
Os dois outorgantes nomearão, no principio do ano lectivo, um elemento de coordenação
das acções previstas no presente protocolo. Acordam também em avaliar, de forma conjunta, os
alunos-formandos, de acordo com critérios definidos no início do período da FCT e dos quais deve
ser dado conhecimento ao aluno-formando.
Cláusula Oitava
As acções que vierem a ser lançadas na sequência deste protocolo são implementadas numa
óptica de confiança mútua e, sempre que possível, num espírito de reciprocidade.
Cláusula Nona
Após a conclusão do curso, o primeiro outorgante terá direito de preferência na contratação
do aluno-formando, em igualdade de condições contratuais.
Cláusula Décima
Quaisquer dúvidas de interpretação e lacunas do presente protocolo serão dirimidas por
acordo entre ambas as partes.
Cláusula Décima Primeira
a) Este protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e será prorrogado por sucessivos
períodos de um, dois ou três anos, desde que não seja denunciado por qualquer das partes, e poderá
ser revisto por solicitação de qualquer das instituições;
b) O presente protocolo produz efeitos desde o ano lectívo 2009/2010, e esgota os seus
efeitos no final do ano lectivo de 2011/2012.
Local e data: Santa Margarida, 12 de outubro de 2011
Pelo Primeiro Outorgante:
O Comandante da Brigada Mecanizada, José Manuel Picado Esperança da Silva, Major-General.
Pelo Segundo Outorgante:
A Directora Executiva da Escola EB2,3/S Octávio Duarte Ferreira - Tramagal, Maria Isabel
Paulino Rebeca Alves, Doutora.
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Protocolo de Colaboração
Entre o Regimento de Infantaria N°1
eo
Instituto Superior Dom Afonso III
1. Preâmbulo
O Regimento de Infantaria N° 1 é uma unidade militar pertencente ao dispositivo do Exército
Português que, para além da sua missão fundamental, tem também, nos termos da lei, missões de
cooperação com a sociedade civil, como:
- O exercício de actividades no âmbito da cartografia colaborando, designadamente, no
levantamento cartográfico nacional;
- A colaboração nas acções de socorro e assistência, designadamente com o Serviço
Nacional de Protecção Civil, em situações de catástrofe, calamidade ou acidente;
- A colaboração nas acções de defesa do ambiente, nomeadamente na prevenção e
combate aos fogos florestais;
- A colaboração com as autoridades civis na satisfação das necessidades básicas e a
melhoria da qualidade de vida das populações.
O Instituto Superior Dom Afonso III é uma instituição de ensino universitário, de Interesse
Público reconhecido pelo Decreto-Lei n.° 301/97 de 31 de Outubro, em funcionamento em Loulé,
e está vocacionado para a promoção da qualidade dos recursos humanos, através do ensino
universitário, da investigação científica e tecnológica, da prestação de serviços e do intercâmbio
tecnológico nacional e transnacional, perseguindo os seguintes objectivos:
- A formação pessoal, humanística e técnica, em diferentes áreas do conhecimento, dos
seus alunos, preparando-os para a sua inserção em sectores profissionais e para a participação no
desenvolvimento da sociedade;
- A actualização contínua, teórica e teórico-prática, integradora dos conhecimentos novos
e da prática profissional desenvolvida, de modo a criar uma estrutura intelectual sistematizadora do
saber de cada geração;
- A realização de actividades de pesquisa e investigação, tendo em atenção as necessidades
da comunidade da sua área de influência e o desenvolvimento do entendimento do homem e do
meio em que vive;
- A cooperação com a comunidade, numa relação de reciprocidade, tendo por base o
conhecimento dos problemas do mundo actual, em particular os regionais e os nacionais;
- O intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições públicas ou privadas, nacionais,
estrangeiras ou internacionais, com finalidades e objectivos similares;
- A cooperação com outros organismos públicos ou privados, nacionais, estrangeiros ou
internacionais, com especial relevo para os países de expressão oficial em português e os países
europeus.
Neste âmbito, o Regimento de Infantaria N.° 1 e o Instituto Superior Dom Afonso III,
deliberam celebrar o presente protocolo.

2. Identificação das Partes
O Regimento de Infantaria N.° 1, na qualidade de primeiro outorgante, representado neste
acto pelo Comandante, Coronel Nuno Miguel Pascoal Dias Pereira da Silva, cujos poderes

206

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 04/2012

1.ª Série

foram conferidos pelo despacho de 21 de Fevereiro de 2011, do General Chefe do Estado-Maior
do Exército e o Instituto Superior Dom Afonso III, estabelecimento de ensino universitário com
Interesse Público reconhecido pelo Decreto-Lei n.° 301/97 de 31 de Outubro, instituído, de
acordo com a Lei, pela CEUPA, Cooperativa de Desenvolvimento Universitário e Politécnico do
Algarve, CRL, pessoa colectiva n.° 503 724 645, com sede no Convento Espírito Santo, em Loulé,
como segundo outorgante, adiante designado abreviadamente por INUAF, representado neste acto
por Professor Doutor Ventura José Ortigão de Mello Sampayo, na qualidade de Reitor da INUAF,
com poderes para outorgar o presente acordo.
É celebrado o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas seguintes:
Cláusula 1.°
Objecto
1. O presente protocolo tem por fim regular o relacionamento ente o Regimento de Infantaria N.° 1
e o Instituto Superior Dom Afonso III acordando as duas Instituições estabelecer formas de
colaboração no âmbito do desenvolvimento científico e tecnológico do País, aumentando assim as
suas capacidades de inovação e modernização da sociedade, enraizando as suas capacidades de
criação de riqueza e bem estar colectivo e individual, cada uma dentro das suas possibilidades,
envolvendo, nomeadamente actividades docentes, de difusão desportiva e cultural, projectos de
investigação, de extensão e de serviço à comunidade, fortalecendo, assim, as suas relações e
tirando o máximo rendimento dos recursos humanos e materiais que se encontram à disposição de
cada uma das partes.
2. Estas actividades centrar-se-ão, preferencialmente, nos seguintes campos:
a. Intercâmbio de informação, nomeadamente de material bibliográfico, didáctico e outro;
b. Intercâmbio de quadros, por períodos determinados, com o propósito de proferir conferências,
participar em cursos e no desenvolvimento de programas de interesse comum;
c. Realização conjunta de estudos e projectos de serviço à comunidade, e de desenvolvimento
científico e tecnológico de interesse para a comunidade envolvente;
d. Apoio logístico mútuo, dentro das respectivas possibilidades, nomeadamente no que
respeita a espaços de ensino ou realização de encontros;
e. Participação de estudantes em programas próprios.
Cláusula 2.°
Obrigações do Regimento de Infantaria N.° 1
O Regimento de Infantaria N.° 1 compromete-se a colaborar com o Instituto Superior Dom
Afonso III no seguinte:
a. Intercâmbio de informação, (nomeadamente de material bibliográfico, didáctico e outro)
e de quadros, por períodos determinados, com o propósito de proferir conferências, participar em
cursos e no desenvolvimento de programas de interesse comum;
b. Realização conjunta de estudos e projectos de serviço à comunidade, e de desenvolvimento
científico e tecnológico de interesse para a comunidade envolvente;
c. Permitir, sempre que possível, a utilização de espaços, a designar, para o Instituto
Superior Dom Afonso III realizar actividades e eventos acadêmicos.
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Cláusula 3.°
Obrigações do Instituto Superior Dom Afonso III
O Instituto Superior Dom Afonso III compromete-se a colaborar com o Regimento de
Infantaria N.°1 no seguinte:
a. Assegurar a realização de sessões de informação e de sensibilização dos militares do
Regimento de Infantaria N.° 1 sobre as actividades do Instituto Superior Dom Afonso III, nos
termos a definirem conjunto com o RI1;
b. Desenvolver toda a actividade do Centro em local acordado por ambas as partes e
encaminhar o maior número possível de militares para a oferta formativa e educativa que melhor
se adeqúe a cada caso;
c. Colaborar com o Regimento de Infantaria N.° 1 no intercâmbio de informação,
(nomeadamente de material bibliográfico, didáctico e outro) e de quadros, por períodos determinados,
com o propósito de proferir conferências, participar em cursos e no desenvolvimento de programas
de interesse comum;
d. Colaborar com o Regimento de Infantaria N.° 1 na realização conjunta de estudos e
projectos de serviço à comunidade, e de desenvolvimento científico e tecnológico de interesse para
a comunidade envolvente;
e. Atribuir aos elementos do Regimento de Infantaria N.° 1 e aos respectivos familiares
directos, devidamente acreditados como tal, que frequentem os seus cursos superiores, uma bolsa
de estudos 10% mais elevada do que a que normalmente atribui aos seus estudantes nacionais.

Cláusula 4.°
Encargos financeiros
Todas actividades de colaboração que envolvam a assunção de responsabilidades financeiras
de qualquer das partes serão objecto de negociação prévia, a consignar numa adenda específica
ao presente protocolo, a submeter previamente a aprovação do Chefe do Estado-Maior do Exército.

Cláusula 5.°
Regras de segurança
1. O Regimento de Infantaria N.° 1 não é responsável por quaisquer acidentes que venham
a ocorrer, com profissionais e formadores, durante as actividades realizadas nas suas instalações.
2. Compete ao Instituto Superior Dom Afonso III cumprir as normas de segurança no interior
de instalações militares, em todos os actos que envolvam a actividade do Instituto.

Cláusula 6.°
Resolução, suspensão e denúncia
1. O presente protocolo pode ser resolvido, fundamentadamente, a todo o tempo, não havendo
lugar a qualquer indemnização.
2. Constitui fundamento para a resolução do presente protocolo, o respectivo incumprimento
ou a existência de incidente grave que viole as regras de sã convivência e respeito mútuo entre
os outorgantes.
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3. Qualquer um dos outorgantes poderá denunciar o presente protocolo, devendo para o
efeito comunicá-lo ao outro outorgante, com a antecedência mínima de 60 dias, mediante carta
registada.
4. O primeiro outorgante reserva-se o direito de suspender ou resolver unilateralmente a
execução do presente protocolo, mediante simples declaração e com efeitos imediatos, se o interesse
público e a defesa nacional assim o exigirem, nomeadame:nte durante a ocorrência de exercícios,
treinos, missões, preparações operacionais, estados de segurança e outras actividades militares ou
de interesse público, não havendo lugar a qualquer indemnização.

Clausula 7.°
Prazo de vigência
O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e terá a validade de um ano,
considerando-se automaticamente renovado, por iguais períodos, salvo se for denunciado por qualquer
das partes, através de carta registada, com a antecedência mínima de 60 dias no final de cada
período.
Assim é outorgado, em Loulé, a 27 de Abril de 2011
Pelo Primeiro Outorgante:
O Comandante do Regimento de Infantaria N.° 1, Nuno Miguel Pascoal Dias Pereira da Silva,
Coronel de Infantaria.
Pelo Segundo Outorgante:
O Reitor do Instituto Superior Dom Afonso III, Ventura José Ortigão de Mello Sampayo,
Professor Doutor.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Artur Neves Pina Monteiro, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.
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I — LEIS ORGÂNICAS
Assembleia da República
Lei Orgânica n.º 1/2012
de 11 de maio de 2012
Segunda alteração à Lei n.º 44/86, de 30 de setembro
(Regime do estado de sítio e do estado de emergência)
A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, a lei
orgânica seguinte:
Artigo 1.º
Alteração à Lei n.º 44/86, de 30 de setembro
Os artigos 7.º, 12.º, 14.º, 15.º, 16.º, 20.º, 23.º, 25.º e 28.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro (Regime
do estado de sítio e do estado de emergência), com as alterações introduzidas pela Lei Orgânica n.º 1/2011,
de 30 de novembro, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 7.º
Crime de desobediência
A violação do disposto na declaração do estado de sítio ou do estado de emergência ou na
presente lei, nomeadamente quanto à execução daquela, faz incorrer os respetivos autores em crime de
desobediência.
Artigo 12.º
[...]
Em caso de alteração das circunstâncias que tiverem determinado a declaração do estado de sítio
ou do estado de emergência, as providências e medidas constantes da declaração poderão ser objeto de
adequada extensão ou redução, nos termos do artigo 26.º.
Artigo 14.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
a) ..........................................................................................................................................
b) ..........................................................................................................................................
c) ..........................................................................................................................................
d) ..........................................................................................................................................
e) ..........................................................................................................................................
f) ...........................................................................................................................................
g) (Revogada.)
2 — ..........................................................................................................................................
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Artigo 15.º
Forma da autorização, confirmação ou recusa
1 — A autorização, confirmação ou recusa da declaração do estado de sítio ou do estado de
emergência pela Assembleia da República assumem a forma de resolução.
2 — (Revogado.)
3 — ..........................................................................................................................................
Artigo 16.º
Conteúdo da resolução de autorização ou confirmação
1 — A resolução de autorização da declaração do estado de sítio ou do estado de emergência
conterá a definição do estado a declarar e a delimitação pormenorizada do âmbito da autorização
concedida em relação a cada um dos elementos referidos no artigo 14.º.
2 — A resolução de confirmação da declaração do estado de sítio ou do estado de emergência
deverá igualmente conter os elementos referidos no número anterior, não podendo, contudo, restringir o
conteúdo do decreto de declaração.
Artigo 20.º
[...]
1 — Com observância do disposto no artigo 17.º, e sem prejuízo das competências do
Representante da República e dos órgãos de governo próprio, o emprego das Forças Armadas para
execução da declaração do estado de sítio nas regiões autónomas é assegurado pelo respetivo
comandante-chefe.
2 — Com observância do disposto no artigo 17.º, a execução da declaração do estado de
emergência nas regiões autónomas é assegurado pelo Representante da República, em cooperação com
o governo regional.
3 — ..........................................................................................................................................
4 — Compete ao Governo da República, sem prejuízo das suas atribuições, nomear as
autoridades que coordenam a execução da declaração do estado de emergência no território continental,
a nível local, sem embargo de, em situações de calamidade pública, a coordenação mencionada ser
assegurada pelos comandantes operacionais distritais de operações de socorro, na área da respetiva
jurisdição.
Artigo 23.º
Foro
1 — Com salvaguarda do que sobre esta matéria constar da declaração do estado de sítio ou do
estado de emergência quanto aos direitos, liberdades e garantias cujo exercício tiver sido suspenso ou
restringido, nos termos da Constituição e da presente lei, os tribunais comuns mantêm-se, na vigência
daqueles estados, no pleno exercício das suas competências e funções.
2 — ..........................................................................................................................................
Artigo 25.º
[...]
1 — A Assembleia da República ou, quando esta não estiver reunida nem for possível a sua reunião
imediata, a respetiva Comissão Permanente pronunciar-se-ão sobre o pedido de autorização da declaração
do estado de sítio ou do estado de emergência, nos termos do Regimento e do disposto no artigo 27.º.
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2 — A autorização e a confirmação da declaração do estado de sítio ou do estado de emergência
ou a sua recusa pelo Plenário da Assembleia da República têm a forma de resolução, revestindo a sua
autorização ou recusa pela Comissão Permanente a forma de resolução.
3 — ..........................................................................................................................................
4 — Pela via mais rápida e adequada às circunstâncias, a Assembleia da República consultará
os órgãos de governo próprio das regiões autónomas, nos termos do n.º 2 do artigo 229.º da Constituição,
sempre que a declaração do estado de sítio ou do estado de emergência se refira ao respetivo âmbito
geográfico.
Artigo 28.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — A resolução da Assembleia da República que conceder ou recusar a autorização e o decreto
do Presidente da República que declarar o estado de sítio, o estado de emergência ou a modificação de
qualquer deles no sentido da sua extensão ou redução são de publicação imediata, mantendo-se os serviços
necessários àquela publicação, para o efeito, em regime de funcionamento permanente.»
Artigo 2.º
Revogação
São revogados a alínea g) do n.º 1 do artigo 14.º, o n.º 2 do artigo 15.º e o artigo 22.º da Lei
n.º 44/86, de 30 de setembro (Regime do estado de sítio e do estado de emergência).
Artigo 3.º
Republicação
A Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, com a redação atual, é renumerada e republicada, em anexo,
fazendo parte integrante da presente lei.
Artigo 4.º
Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Aprovada em 16 de março de 2012.
A Presidente da Assembleia da República, Maria da Assunção A. Esteves.
Promulgada em 19 de abril de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 3 de maio de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
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ANEXO
Lei n.º 44/86, de 30 de setembro
Regime do estado de sítio e do estado de emergência

CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Estados de exceção
1 — O estado de sítio ou o estado de emergência só podem ser declarados nos casos de agressão
efetiva ou iminente por forças estrangeiras, de grave ameaça ou perturbação da ordem constitucional
democrática ou de calamidade pública.
2 — O estado de sítio ou o estado de emergência, declarados pela forma prevista na Constituição,
regem-se pelas normas constitucionais aplicáveis e pelo disposto na presente lei.
Artigo 2.º
Garantias dos direitos dos cidadãos
1 — A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência em nenhum caso pode afetar
os direitos à vida, à integridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade civil e à cidadania, a não
retroatividade da lei criminal, o direito de defesa dos arguidos e a liberdade de consciência e de
religião.
2 — Nos casos em que possa ter lugar, a suspensão do exercício de direitos, liberdades e garantias
respeitará sempre o princípio da igualdade e não discriminação e obedecerá aos seguintes limites:
a) A fixação de residência ou detenção de pessoas com fundamento em violação das normas
de segurança em vigor será sempre comunicada ao juiz de instrução competente, no prazo máximo de
24 horas após a ocorrência, assegurando-se designadamente o direito de habeas corpus;
b) A realização de buscas domiciliárias e a recolha dos demais meios de obtenção de prova serão
reduzidas a auto, na presença de duas testemunhas, sempre que possível residentes na respetiva área, e
comunicadas ao juiz de instrução, acompanhadas de informação sobre as causas e os resultados
respetivos;
c) Quando se estabeleça o condicionamento ou a interdição do trânsito de pessoas e da circulação
de veículos, cabe às autoridades assegurar os meios necessários ao cumprimento do disposto na
declaração, particularmente no tocante ao transporte, alojamento e manutenção dos cidadãos afetados;
d) Poderá ser suspenso qualquer tipo de publicações, emissões de rádio e televisão e espetáculos
cinematográficos ou teatrais, bem como ser ordenada a apreensão de quaisquer publicações, não podendo
estas medidas englobar qualquer forma de censura prévia;
e) As reuniões dos órgãos estatutários dos partidos políticos, sindicatos e associações profissionais
não serão em caso algum proibidas, dissolvidas ou submetidas a autorização prévia.
3 — Os cidadãos cujos direitos, liberdades e garantias tiverem sido violados por declaração do
estado de sítio ou do estado de emergência, ou por providência adotada na sua vigência, ferida de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, designadamente por privação ilegal ou injustificada da liberdade, têm
direito à correspondente indemnização, nos termos gerais.
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Artigo 3.º
Proporcionalidade e adequação das medidas
1 — A suspensão ou a restrição de direitos, liberdades e garantias previstas nos artigos 8.º e 9.º
devem limitar-se, nomeadamente quanto à sua extensão, à sua duração e aos meios utilizados, ao
estritamente necessário ao pronto restabelecimento da normalidade.
2 — A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência só pode alterar a normalidade
constitucional nos termos previstos na própria Constituição e na presente lei, não podendo nomeadamente
afetar a aplicação das regras constitucionais relativas à competência e ao funcionamento dos órgãos de
soberania e dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas e bem assim os direitos e imunidades
dos respetivos titulares.
Artigo 4.º
Âmbito territorial
O estado de sítio ou o estado de emergência podem ser declarados em relação ao todo ou parte do
território nacional, consoante o âmbito geográfico das suas causas determinantes, só podendo sê-lo
relativamente à área em que a sua aplicação se mostre necessária para manter ou restabelecer a
normalidade.
Artigo 5.º
Duração
1 — O estado de sítio ou o estado de emergência terão duração limitada ao necessário à salvaguarda
dos direitos e interesses que visam proteger e ao restabelecimento da normalidade, não podendo prolongar-se
por mais de 15 dias, sem prejuízo de eventual renovação por um ou mais períodos, com igual limite, no caso
de subsistência das suas causas determinantes.
2 — A duração do estado de sítio ou do estado de emergência deve ser fixada com menção do dia
e hora dos seus início e cessação.
3 — Sempre que as circunstâncias o permitam, deve a renovação da declaração do estado de sítio
ser substituída por declaração do estado de emergência.
Artigo 6.º
Acesso aos tribunais
Na vigência do estado de sítio ou do estado de emergência, os cidadãos mantêm, na sua
plenitude, o direito de acesso aos tribunais, de acordo com a lei geral, para defesa dos seus direitos,
liberdades e garantias lesados ou ameaçados de lesão por quaisquer providências inconstitucionais
ou ilegais.
Artigo 7.º
Crime de desobediência
A violação do disposto na declaração do estado de sítio ou do estado de emergência ou na presente
lei, nomeadamente quanto à execução daquela, faz incorrer os respetivos autores em crime de
desobediência.
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CAPÍTULO II
Do estado de sítio e do estado de emergência
Artigo 8.º
Estado de sítio
1 — O estado de sítio é declarado quando se verifiquem ou estejam iminentes atos de força ou
insurreição que ponham em causa a soberania, a independência, a integridade territorial ou a ordem
constitucional democrática e não possam ser eliminados pelos meios normais previstos na Constituição e
na lei.
2 — Nos termos da declaração do estado de sítio será total ou parcialmente suspenso ou restringido
o exercício de direitos, liberdades e garantias, sem prejuízo do disposto no artigo 2.º, e estabelecida a
subordinação das autoridades civis às autoridades militares ou a sua substituição por estas.
3 — As forças de segurança, durante o estado de sítio, ficarão colocadas, para efeitos operacionais,
sob o comando do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, por intermédio dos respetivos
comandantes-gerais.
4 — As autoridades administrativas civis continuarão no exercício das competências que, nos
termos da presente lei e da declaração do estado de sítio, não tenham sido afetadas pelos poderes
conferidos às autoridades militares, mas deverão em qualquer caso facultar a estas os elementos de
informação que lhes forem solicitados.
Artigo 9.º
Estado de emergência
1 — O estado de emergência é declarado quando se verifiquem situações de menor gravidade,
nomeadamente quando se verifiquem ou ameacem verificar-se casos de calamidade pública.
2 — Na declaração do estado de emergência apenas pode ser determinada a suspensão parcial do
exercício de direitos, liberdades e garantias, sem prejuízo do disposto no artigo 2.º, prevendo-se, se
necessário, o reforço dos poderes das autoridades administrativas civis e o apoio às mesmas por parte das
Forças Armadas.

CAPÍTULO III
Da declaração
Artigo 10.º
Competência
1 — A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência compete ao Presidente da
República e depende da audição do Governo e da autorização da Assembleia da República ou,
quando esta não estiver reunida nem for possível a sua reunião imediata, da respetiva comissão
permanente.
2 — Quando autorizada pela Comissão Permanente da Assembleia da República, a declaração
do estado de sítio ou do estado de emergência terá de ser ratificada pelo Plenário logo que seja possível
reuni-lo.
3 — Nem a Assembleia da República nem a sua Comissão Permanente podem, respetivamente,
autorizar e confirmar a autorização com emendas.
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Artigo 11.º
Forma
A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência reveste a forma de decreto do
Presidente da República e carece da referenda do Governo.
Artigo 12.º
Modificação
Em caso de alteração das circunstâncias que tiverem determinado a declaração do estado de sítio
ou do estado de emergência, as providências e medidas constantes da declaração poderão ser objeto de
adequada extensão ou redução, nos termos do artigo 26.º.
Artigo 13.º
Cessação
1 — Em caso de cessação das circunstâncias que tiverem determinado a declaração do estado de
sítio ou do estado de emergência, será esta imediatamente revogada, mediante decreto do Presidente da
República referendado pelo Governo.
2 — O estado de sítio ou o estado de emergência cessam automaticamente pelo decurso do prazo
fixado na respetiva declaração e, em caso de autorização desta pela Comissão Permanente da Assembleia
da República, pela recusa da sua ratificação pelo Plenário.
Artigo 14.º
Conteúdo
1 — A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência conterá clara e expressamente
os seguintes elementos:
a) Caracterização e fundamentação do estado declarado;
b) Âmbito territorial;
c) Duração;
d) Especificação dos direitos, liberdades e garantias cujo exercício fica suspenso ou restringido;
e) Determinação, no estado de sítio, dos poderes conferidos às autoridades militares, nos termos
do n.º 2 do artigo 8.º;
f) Determinação, no estado de emergência, do grau de reforço dos poderes das autoridades
administrativas civis e do apoio às mesmas pelas Forças Armadas, sendo caso disso.
2 — A fundamentação será feita por referência aos casos determinantes previstos no n.º 2 do
artigo 19.º da Constituição, bem como às suas consequências já verificadas ou previsíveis no plano da
alteração da normalidade.
Artigo 15.º
Forma da autorização, confirmação ou recusa
1 — A autorização, confirmação ou recusa da declaração do estado de sítio ou do estado de
emergência pela Assembleia da República assumem a forma de resolução.
2 — Quando a autorização ou a sua recusa forem deliberadas pela Comissão Permanente da
Assembleia da República, assumirão a forma de resolução.
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Artigo 16.º
Conteúdo da resolução de autorização ou confirmação
1 — A resolução de autorização da declaração do estado de sítio ou do estado de emergência conterá
a definição do estado a declarar e a delimitação pormenorizada do âmbito da autorização concedida em
relação a cada um dos elementos referidos no artigo 14.º.
2 — A resolução de confirmação da declaração do estado de sítio ou do estado de emergência
deverá igualmente conter os elementos referidos no número anterior, não podendo, contudo, restringir o
conteúdo do decreto de declaração.

CAPÍTULO IV
Da execução da declaração
Artigo 17.º
Competência do Governo
A execução da declaração do estado de sítio ou do estado de emergência compete ao Governo, que
dos respetivos atos manterá informados o Presidente da República e a Assembleia da República.
Artigo 18.º
Funcionamento dos órgãos de direção e fiscalização
1 — Em estado de sítio ou em estado de emergência que abranja todo o território nacional, o Conselho
Superior de Defesa Nacional mantém-se em sessão permanente.
2 — Mantêm-se igualmente em sessão permanente, com vista ao pleno exercício das suas
competências de defesa da legalidade democrática e dos direitos dos cidadãos, a Procuradoria-Geral da
República e o Serviço do Provedor de Justiça.
Artigo 19.º
Competência das autoridades
Com salvaguarda do disposto nos artigos 8.º e 9.º e respetiva declaração, compete às autoridades,
durante o estado de sítio ou do estado de emergência, a tomada das providências e medidas necessárias
e adequadas ao pronto restabelecimento da normalidade.
Artigo 20.º
Execução a nível regional e local
1 — Com observância do disposto no artigo 17.º, e sem prejuízo das competências do Representante
da República e dos órgãos de governo próprio, o emprego das Forças Armadas para execução da
declaração do estado de sítio nas regiões autónomas é assegurado pelo respetivo comandante-chefe.
2 — Com observância do disposto no artigo 17.º, a execução da declaração do estado de emergência
nas regiões autónomas é assegurado pelo Representante da República, em cooperação com o governo
regional.
3 — No âmbito dos poderes conferidos às autoridades militares, nos termos do disposto no n.º 2 do
artigo 8.º, a execução da declaração do estado de sítio no território continental, a nível local, é assegurada
pelos comandantes militares, na área do respetivo comando.
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4 — Compete ao Governo da República, sem prejuízo das suas atribuições, nomear as autoridades
que coordenam a execução da declaração do estado de emergência no território continental, a nível local,
sem embargo de, em situações de calamidade pública, a coordenação mencionada ser assegurada pelos
comandantes operacionais distritais de operações de socorro, na área da respetiva jurisdição.
Artigo 21.º
Comissários governamentais
Em estado de sítio ou em estado de emergência, pode o Governo nomear comissários da sua livre
escolha para assegurar o funcionamento de institutos públicos, empresas públicas e nacionalizadas e outras
empresas de vital importância nessas circunstâncias, sem prejuízo do disposto na presente lei quanto à
intervenção das autoridades militares.
Artigo 22.º
Foro
1 — Com salvaguarda do que sobre esta matéria constar da declaração do estado de sítio ou do
estado de emergência quanto aos direitos, liberdades e garantias cujo exercício tiver sido suspenso ou
restringido, nos termos da Constituição e da presente lei, os tribunais comuns mantêm-se, na vigência
daqueles estados, no pleno exercício das suas competências e funções.
2 — Cabe-lhes em especial, durante a mesma vigência, velar pela observância das normas
constitucionais e legais que regem o estado de sítio e o estado de emergência.

CAPÍTULO V
Do processo da declaração
Artigo 23.º
Pedido de autorização à Assembleia da República
1 — O Presidente da República solicitará à Assembleia da República, em mensagem fundamentada,
autorização para declarar o estado de sítio ou o estado de emergência.
2 — Da mensagem constarão os factos justificativos do estado a declarar, os elementos referidos
no n.º 1 do artigo 14.º e a menção da audição do Governo, bem como da resposta deste.
Artigo 24.º
Deliberação da Assembleia da República
1 — A Assembleia da República ou, quando esta não estiver reunida nem for possível a sua reunião
imediata, a respetiva Comissão Permanente pronunciar-se-ão sobre o pedido de autorização da declaração
do estado de sítio ou do estado de emergência, nos termos do Regimento e do disposto no artigo 27.º.
2 — A autorização e a confirmação da declaração do estado de sítio ou do estado de emergência
ou a sua recusa pelo Plenário da Assembleia da República têm a forma de resolução, revestindo a sua
autorização ou recusa pela Comissão Permanente a forma de resolução.
3 — Para além do disposto no n.º 3 do artigo 10.º, a autorização ou a confirmação não poderão ser
condicionadas, devendo conter todos os elementos referidos no n.º 1 do artigo 14.º.
4 — Pela via mais rápida e adequada às circunstâncias, a Assembleia da República consultará os
órgãos de governo próprio das regiões autónomas, nos termos do n.º 2 do artigo 229.º da Constituição,
sempre que a declaração do estado de sítio ou do estado de emergência se refira ao respetivo âmbito
geográfico.
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Artigo 25.º
Confirmação da declaração pelo Plenário
1 — A confirmação pelo Plenário da Assembleia da República da declaração do estado de sítio
ou do estado de emergência autorizada pela Comissão Permanente da Assembleia da República
processar-se-á nos termos do Regimento.
2 — Para o efeito do número anterior, o Plenário deve ser convocado no prazo mais curto possível.
3 — A recusa de confirmação não acarreta a invalidade dos atos praticados ao abrigo da declaração
não confirmada e no decurso da sua vigência, sem prejuízo do disposto nos artigos 6.º e 7.º.
Artigo 26.º
Renovação, modificação e revogação da declaração
1 — A renovação da declaração do estado de sítio ou do estado de emergência, bem como a sua
modificação no sentido da extensão das respetivas providências ou medidas, seguem os trâmites previstos
para a declaração inicial.
2 — A modificação da declaração do estado de sítio ou do estado de emergência no sentido da
redução das respetivas providências ou medidas, bem como a sua revogação, operam-se por decreto do
Presidente da República, referendado pelo Governo, independentemente de prévia audição deste e de
autorização da Assembleia da República.
Artigo 27.º
Caráter urgentíssimo
1 — Os atos de processo previstos nos artigos anteriores revestem natureza urgentíssima e têm
prioridade sobre quaisquer outros.
2 — Para a execução dos mesmos atos, a Assembleia da República ou a sua Comissão Permanente
reúnem e deliberam com dispensa dos prazos regimentais, em regime de funcionamento permanente.
3 — A resolução da Assembleia da República que conceder ou recusar a autorização e o decreto
do Presidente da República que declarar o estado de sítio, o estado de emergência ou a modificação de
qualquer deles no sentido da sua extensão ou redução são de publicação imediata, mantendo-se os serviços
necessários àquela publicação, para o efeito, em regime de funcionamento permanente.
Artigo 28.º
Apreciação de aplicação da declaração
1 — Até 15 dias após a cessação do estado de sítio ou do estado de emergência ou, tendo ocorrido
a renovação da respetiva declaração, até 15 dias após o termo de cada período, o Governo remeterá à
Assembleia da República relatório pormenorizado e tanto quanto possível documentado das providências
e medidas adotadas na vigência da respetiva declaração.
2 — A Assembleia da República, com base nesse relatório e em esclarecimentos e documentos que
eventualmente entenda dever solicitar, apreciará a aplicação da respetiva declaração, em forma de
resolução votada pelo respetivo Plenário, da qual constarão, nomeadamente, as providências necessárias
e adequadas à efetivação de eventual responsabilidade civil e criminal por violação do disposto na
declaração do estado de sítio ou do estado de emergência ou na presente lei.
3 — Quando a competência fiscalizadora prevista no número antecedente for exercida pela
Comissão Permanente da Assembleia da República, a resolução desta será ratificada pelo Plenário logo
que seja possível reuni-lo.
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II — LEIS
Assembleia da República
Lei n.º 20/2012
de 14 de maio de 2012
Primeira alteração à Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro (Orçamento do Estado para
2012), no âmbito da iniciativa para o reforço da estabilidade financeira
A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea g) do artigo 161.º da Constituição, o
seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
1 — A presente lei altera a Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro (Orçamento do Estado para 2012).
2 — A presente lei altera ainda o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro, o Código Fiscal do Investimento, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 249/2009, de 23 de setembro, o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, o Código dos Impostos Especiais
de Consumo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de junho, a lei geral tributária, aprovada pelo
Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, o Regime Geral das Infrações Tributárias, aprovado pela
Lei n.º 15/2001, de 5 de junho, o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, aprovado pela Lei
n.º 13/2002, de 19 de fevereiro, o regime jurídico da arbitragem em matéria tributária, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de janeiro, o Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 215/89, de 1 de julho, o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social,
aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, o Decreto-Lei n.º 42/2001, de 9 de fevereiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 112/2004, de 13 de maio, e pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010,
de 28 de abril, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, o Decreto-Lei n.º 127/2011, de 31 de dezembro, a Lei
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e o Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de julho, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 264/2009, de 28 de setembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 90/2009, de
25 de novembro.
Artigo 2.º
Alteração à Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro
Os artigos 3.º, 12.º, 26.º, 47.º, 84.º, 86.º, 91.º, 95.º e 191.º da Lei n.º 64-B/2012, de 30 de dezembro,
passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 3.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — ...........................................................................................................................................
5 — ...........................................................................................................................................
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6 — A descativação das verbas referidas nos n.os 1 a 3 bem como a reafetação de quaisquer
verbas destinadas a reforçar rubricas sujeitas a cativação só podem realizar-se por razões excecionais,
estando sujeitas à autorização do membro do Governo responsável pela área das finanças, que decide os
montantes a descativar ou a reafetar em função da evolução da execução orçamental.
7 — (Anterior n.º 6.)
8 — (Anterior n.º 7.)
9 — (Anterior n.º 8.)
Artigo 12.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — Fica o Governo autorizado, mediante despacho do membro do Governo responsável
pela área das finanças, a proceder a alterações orçamentais até ao limite de € 7 000 000 entre
o programa P003 — Finanças referente ao Programa Porta 65 Jovem e o programa P010 — Agricultura,
Mar e Ambiente e Ordenamento do Território, no âmbito dos programas e das iniciativas de apoio
financiadas pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU, I. P.).
Artigo 26.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
a) ..........................................................................................................................................
b) Declaração de cabimento orçamental emitida pelo órgão, serviço ou entidade requerente;
c) ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
8 — ..........................................................................................................................................
9 — ..........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................
11 — ........................................................................................................................................
12 — ........................................................................................................................................
Artigo 47.º
[...]
1 — O Governo aprova no prazo de 30 dias a legislação referente ao pessoal dirigente da
administração local, no sentido da redução do número de dirigentes em exercício efetivo de funções,
incluindo cargos legalmente equiparados.
2 — A redução prevista no número anterior deve ser de, pelo menos, 15 % do número global de
dirigentes em exercício efetivo de funções.
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Artigo 84.º
[...]
1 — Fica o Governo autorizado, nos termos da alínea h) do artigo 161.º da Constituição, através
do membro do Governo responsável pela área das finanças, com a faculdade de delegação, a conceder
empréstimos e a realizar outras operações de crédito ativas, até ao montante contratual equivalente a
€ 9 600 000 000, incluindo a eventual capitalização de juros, não contando para este limite os montantes
referentes a reestruturação ou consolidação de créditos do Estado.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
Artigo 86.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
a) ..........................................................................................................................................
b) ..........................................................................................................................................
c) Adquirir créditos sobre regiões autónomas, municípios, empresas públicas que integram o
perímetro de consolidação da administração central e regional e entidades públicas do sector da saúde, no
quadro do processo de consolidação orçamental.
2 — ..........................................................................................................................................
Artigo 91.º
[...]
1 — O limite máximo para a autorização da concessão de garantias pelo Estado em 2012 é fixado,
em termos de fluxos líquidos anuais, em € 5 400 000 000, sem prejuízo do disposto no artigo 103.º.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
Artigo 95.º
[...]
1 — Para fazer face às necessidades de financiamento decorrentes da execução do Orçamento
do Estado, incluindo os serviços e fundos dotados de autonomia administrativa e financeira, fica o Governo
autorizado, nos termos da alínea h) do artigo 161.º da Constituição e do artigo 97.º da presente lei, a
aumentar o endividamento líquido global direto, até ao montante máximo de € 18 910 000 000.
2 — ..........................................................................................................................................
Artigo 191.º
[...]
1 — As responsabilidades com o pagamento de pensões complementares previstas no Decreto-Lei
n.º 141/79, de 22 de maio, relativas a aposentados que tenham passado a ser subscritores da Caixa
Geral de Aposentações, I. P. (CGA, I. P.), nos termos do Decreto-Lei n.º 301/79, de 18 de agosto,
do Decreto-Lei n.º 124/79, de 10 de maio, alterado pelos Decretos-Leis n.os 210/79, de 12 de julho, e 121/2008,
de 11 de julho, e do Decreto-Lei n.º 295/90, de 21 de setembro, passam a ser suportadas pela CGA, I. P.
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2 — ..........................................................................................................................................
3 — (Revogado.)
4 — ..........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................»
Artigo 3.º
Alteração aos mapas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV e XXI
anexos à Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro
Os mapas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV e XXI a que se refere o
artigo 1.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, são alterados de acordo com as redações constantes
dos anexos I a XVI à presente lei, da qual fazem parte integrante.
Artigo 4.º
Aditamento à Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro
São aditados à Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, os artigos 7.º-A, 7.º-B, 12.º-A, 20.º-A,
103.º-A, 103.º-B, 172.º-A e 172.º-B, com a seguinte redação:
«Artigo 7.º-A
Mecanismo Europeu de Estabilidade
Fica o Governo autorizado a proceder à realização de uma quota-parte do capital do Mecanismo
Europeu de Estabilidade até ao montante de € 803 000 000.
Artigo 7.º-B
Conselho de Finanças Públicas
É inscrita nos mapas II a IV a transferência orçamental destinada a assegurar o funcionamento
do Conselho de Finanças Públicas, constando a respetiva dotação orçamental dos mapas V a IX.
Artigo 12.º-A
Dotação provisional
É reposto na dotação provisional o montante transferido para o orçamento da segurança social
destinado ao pagamento de pensões de aposentação devidas na sequência da entrada em vigor do
Decreto-Lei n.º 127/2011, de 31 de dezembro, no período compreendido entre 1 de janeiro de 2012 e a data
de entrada em vigor da presente lei.
Artigo 20.º-A
Promoções
1 — Durante o ano de 2012 podem ocorrer promoções de militares das Forças Armadas e da
Guarda Nacional Republicana, de pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança Pública, de
pessoal da Polícia Marítima e de outro pessoal militarizado e de pessoal do corpo da guarda prisional,
mediante despacho prévio dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da tutela,
justificada que esteja a sua necessidade.
2 — Do disposto no número anterior não pode resultar o aumento da despesa com pessoal nas
entidades em que se verifiquem as promoções.
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3 — Os efeitos remuneratórios das promoções referidas no n.º 1 apenas se verificam no dia
seguinte ao da publicação do diploma de promoção.
4 — O tempo de serviço prestado em 2012 releva para efeitos de promoção, não se aplicando
o disposto no n.º 5 do artigo 20.º.
Artigo 103.º-A
Garantias a instituições financeiras
1 — Fica o Governo autorizado a conceder garantias pessoais, com carácter excecional, a
instituições financeiras nacionais, ou outras que legalmente gozem de igualdade de tratamento, para
cobertura de responsabilidades por estas assumidas no âmbito de investimentos financiados pelo Banco
Europeu de Investimento, ao abrigo do regime jurídico da concessão de garantias pessoais pelo Estado,
aprovado pela Lei n.º 112/97, de 16 de setembro, o qual será aplicável com as necessárias adaptações tendo
em conta a finalidade da garantia a prestar.
2 — As garantias concedidas ao abrigo do n.º 1 enquadram-se no limite fixado no n.º 1 do
artigo 91.º.
Artigo 103.º-B
Garantias prestadas no âmbito da nacionalização do Banco Português de Negócios, S. A.
1 — As garantias prestadas pelo Estado no âmbito do disposto no n.º 9 do artigo 2.º da Lei
n.º 62-A/2008, de 11 de novembro, mantêm-se válidas e eficazes em caso de transmissão das relações
jurídicas garantidas que tenham ocorrido ou venham a ocorrer em virtude da privatização do Banco
Português de Negócios, S. A., sem necessidade de quaisquer formalidades.
2 — São ainda dispensados os requisitos do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 69/2004,
de 25 de março, no caso de serem efetuadas emissões de valores mobiliários de natureza monetária ao
abrigo das relações jurídicas garantidas a que se refere o número anterior.
Artigo 172.º-A
Autorização legislativa no âmbito da assistência mútua na recuperação de créditos
1 — Fica o Governo autorizado a transpor a Diretiva n.º 2010/24/UE, do Conselho, de 16 de
março, relativa à assistência mútua em matéria de cobrança de créditos respeitantes a impostos, direitos
e outras medidas, e a revogar o Decreto-Lei n.º 296/2003, de 21 de novembro.
2 — A autorização referida no número anterior tem o seguinte sentido:
a) Simplificar e dotar de maior celeridade o mecanismo de assistência mútua em matéria de
recuperação de créditos;
b) Tornar mais eficaz e efetiva a recuperação dos créditos dos Estados membros da União
Europeia;
c) Contribuir para o combate à fraude que tem vindo a aumentar em detrimento da cobrança
das receitas dos Estados membros e da União Europeia.
3 — A autorização referida no n.º 1 tem a seguinte extensão:
a) No âmbito de aplicação do mecanismo de assistência mútua na recuperação de créditos,
inclusão de todos os impostos ou direitos cobrados por um Estado membro ou em seu nome, incluindo os
de carácter regional ou local, desde que decorrentes de uma relação jurídico-tributária, bem como as
restituições, intervenções e outras medidas que façam parte do FEAGA e do FEADER, as quotizações
e outros direitos previstos no âmbito da regulamentação comunitária do sector do açúcar e ainda outras
medidas, como coimas, juros e despesas associadas a uma das dívidas atrás referidas;
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b) A adoção de um órgão responsável pela aplicação da diretiva, coordenação e contacto com
os outros Estados membros da União Europeia, bem como a possibilidade de desconcentração das
competências de autoridade requerente e requerida em outros serviços de ligação;
c) Alteração dos procedimentos do mecanismo de assistência mútua relativo a este tipo de
créditos, com o seguinte alcance:
i) Introdução de um sistema de troca de informações sem pedido prévio relativa aos
reembolsos dos créditos mencionados respeitantes a pessoas estabelecidas ou residentes noutro Estado
membro, com exceção do imposto sobre o valor acrescentado (IVA);
ii) Previsão expressa da possibilidade de, por acordo, ser autorizada a presença de
funcionários nos serviços e a sua participação em inquéritos administrativos nos Estados membros
requeridos;
iii) Previsão da adoção de instrumentos uniformes que permitam a execução e de
formulários tipo para notificação sem necessidade de homologação, reconhecimento ou substituição dos
títulos executivos originais, bem como as respetivas traduções;
iv) Simplificação das condições para se formular um pedido, no sentido de se dispensar a
necessidade de se esgotarem todas as medidas executórias para o pagamento integral do crédito no Estado
membro requerente;
v) Previsão da possibilidade de notificação direta da autoridade requerente ao devedor, sem
necessidade de recurso ao mecanismo de assistência mútua;
vi) Previsão da possibilidade de utilização e divulgação da informação e dos documentos
obtidos pelas autoridades do Estado membro requerente para outros fins que não sejam os da
cobrança.
Artigo 172.º-B
Autorização legislativa — Unidade dos Grandes Contribuintes
1 — Fica o Governo autorizado a introduzir alterações à lei geral tributária, aprovada pelo
Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, ao Código de Procedimento e de Processo Tributário,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, ao Regime Geral das Infrações Tributárias,
aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de junho, e ao Regime Complementar do Procedimento de Inspeção
Tributária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 413/98, de 31 de dezembro, adaptando-os à estrutura nuclear
da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).
2 — A autorização referida no número anterior tem o seguinte sentido e extensão:
a) Estabelecer os critérios de seleção dos contribuintes cuja situação tributária e aduaneira
deve ser acompanhada pela Unidade de Grandes Contribuintes;
b) Conferir ao diretor-geral da AT competência para definir os contribuintes cujo relacionamento
com aquela Autoridade é efetuado através de um gestor de contribuinte;
c) Adaptação dos códigos tributários e aduaneiros e demais legislação tendo em vista a
atribuição à Unidade de Grandes Contribuintes da AT das competências relativas aos procedimentos
referentes aos contribuintes cujo acompanhamento lhe seja atribuído.»
Artigo 5.º
Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
1 — O artigo 16.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro, abreviadamente designado por Código do IRS, passa a ter
a seguinte redação:
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«Artigo 16.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — Consideram-se residentes não habituais em território português os sujeitos passivos que,
tornando-se fiscalmente residentes nos termos dos n.os 1 ou 2, não tenham sido residentes em território
português em qualquer dos cinco anos anteriores.
7 — O sujeito passivo que seja considerado residente não habitual adquire o direito a ser tributado
como tal pelo período de 10 anos consecutivos a partir do ano, inclusive, da sua inscrição como residente
em território português.
8 — O sujeito passivo deve solicitar a inscrição como residente não habitual no ato da inscrição
como residente em território português ou, posteriormente, até 31 de março, inclusive, do ano seguinte
àquele em que se torne residente nesse território.
9 — O gozo do direito a ser tributado como residente não habitual em cada ano do período referido
no n.º 7 depende de o sujeito passivo ser, nesse ano, considerado residente em território português.
10 — O sujeito passivo que não tenha gozado do direito referido no número anterior em um ou
mais anos do período referido no n.º 7 pode retomar o gozo do mesmo em qualquer dos anos remanescentes
daquele período, a partir do ano, inclusive, em que volte a ser considerado residente em território
português.»
2 — O novo prazo previsto no n.º 8 do artigo 16.º do Código do IRS não é aplicável aos sujeitos
passivos que se tenham tornado residentes em território português até 31 de dezembro de 2011 e tenham
solicitado, até à data da entrada em vigor da presente lei, a inscrição como residente não habitual nos termos
da redação anterior daquela disposição, a qual não previa qualquer limite temporal para a apresentação
deste pedido.
Artigo 6.º
Revogação da parte III do Código Fiscal do Investimento
É revogada a parte III do Código Fiscal do Investimento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 249/2009,
de 23 de setembro.
Artigo 7.º
Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
1 — O artigo 117.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, abreviadamente designado por Código do IRC, passa a ter
a seguinte redação:
«Artigo 117.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
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5 — ..........................................................................................................................................
6 — A obrigação a que se refere a alínea b) do n.º 1 não abrange as entidades isentas ao abrigo
do artigo 9.º, exceto quando estejam sujeitas a uma qualquer tributação autónoma.
7 — (Revogado.)
8 — ..........................................................................................................................................
9 — ..........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................
11 — .......................................................................................................................................»
2 — É revogado o n.º 7 do artigo 117.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas.
Artigo 8.º
Alteração ao Código dos Impostos Especiais de Consumo
Os artigos 92.º e 94.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 73/2010, de 21 de junho, abreviadamente designado por Código dos IEC, passam a ter a seguinte
redação:
Artigo 92.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
Taxa do imposto
Produto

Código NC

(em euros)
Mínima

Máxima

Gasolina com chumbo ....................................................

2710 11 51 a 2710 11 59

650

650

Gasolina sem chumbo .....................................................

2710 11 41 a 2710 11 49

359

650

Petróleo ..........................................................................

2710 19 21 a 2710 19 25

302

400

Petróleo colorido e marcado ...........................................

2710 19 25

0

149,64

Gasóleo ...........................................................................

2710 19 41 a 2710 19 49

278

400

Gasóleo colorido e marcado ............................................

2710 19 41 a 2710 19 49

21

199,52

Fuelóleo com teor de enxofre superior a 1 % .................

2710 19 63 a 2710 19 69

15

34,92

Fuelóleo com teor de enxofre inferior ou igual a 1 % .....

2710 19 61

15

29,93

Eletricidade .....................................................................

2716

0,50

1

2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
8 — ..........................................................................................................................................
9 — ..........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................
11 — ........................................................................................................................................
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Artigo 94.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
Taxa do imposto
Produto

Código NC

(em euros)
Mínima

Máxima

Gasolina com chumbo ....................................................

2710 11 51 a 2710 11 59

650

650

Gasolina sem chumbo .....................................................

2710 11 41 a 2710 11 49

359

650

Petróleo ..........................................................................

2710 19 21 a 2710 19 25

49,88

339,18

Gasóleo ...........................................................................

2710 19 41 a 2710 19 49

49,88

400

Gasóleo agrícola ..............................................................

2710 19 41 a 2710 19 49

21

199,52

Fuelóleo com teor de enxofre superior a 1 % .................

2710 19 63 a 2710 19 69

0

34,92

Fuelóleo com teor de enxofre inferior ou igual a 1 % .....

2710 19 61

0

29,93

Eletricidade .....................................................................

2716

0,50

1

Artigo 9.º
Alteração ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis
1 — O artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 287/2003, de 12 de novembro, abreviadamente designado por Código do IMI, passa a ter a seguinte
redação:
«Artigo 112.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
8 — ..........................................................................................................................................
9 — ..........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................
11 — ........................................................................................................................................
12 — ........................................................................................................................................
13 — ........................................................................................................................................
14 — ........................................................................................................................................
15 — ........................................................................................................................................
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16 — O disposto no n.º 4 não se aplica aos prédios que sejam propriedade de pessoas singulares.»
2 — A nova redação dada ao artigo 112.º do Código do IMI é aplicável ao imposto respeitante aos
anos de 2011 e seguintes.
Artigo 10.º
Alteração ao Código do Imposto Municipal sobre as
Transmissões Onerosas de Imóveis
O artigo 17.º do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, abreviadamente designado por Código do
IMT, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 17.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — O disposto no n.º 4 não se aplica quando o adquirente seja pessoa singular.»
Artigo 11.º
Alteração à lei geral tributária
Os artigos 63.º-A e 63.º-C da lei geral tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro,
abreviadamente designada por LGT, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 63.º-A
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, as instituições de crédito e sociedades
financeiras têm ainda a obrigação de fornecer, a qualquer momento, a pedido do diretor-geral da
Autoridade Tributária e Aduaneira ou do seu substituto legal, ou do conselho diretivo do Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, I. P., as informações respeitantes aos fluxos de pagamentos com cartões
de crédito e de débito, efetuados por seu intermédio aos sujeitos passivos referidos no número anterior que
sejam identificados no referido pedido de informação, sem por qualquer forma identificar os titulares dos
referidos cartões.
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
Artigo 63.º-C
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
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3 — Os pagamentos respeitantes a faturas ou documentos equivalentes de valor igual ou superior
a € 1000 devem ser efetuados através de meio de pagamento que permita a identificação do respetivo
destinatário, designadamente transferência bancária, cheque nominativo ou débito direto.
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ......................................................................................................................................... »
Artigo 12.º
Alteração ao Regime Geral das Infrações Tributárias
O artigo 117.º do Regime Geral das Infrações Tributárias, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de
5 de junho, abreviadamente designado por RGIT, passa a ter seguinte redação:
«Artigo 117.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — A falta de apresentação no prazo que a administração tributária fixar dos elementos
referidos no n.º 9 do artigo 66.º do Código do IRC é punível com coima de € 500 a € 10 000.»
Artigo 13.º
Alteração ao Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais
1 — O artigo 54.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, aprovado pela Lei n.º 13/2002,
de 19 de fevereiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 107-D/2003, de 31 de dezembro,
abreviadamente designado por ETAF, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 54.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
a) Nas secções de contencioso tributário do Supremo Tribunal Administrativo e dos tribunais
centrais administrativos, ao diretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira que pode ser representado
pelos respetivos subdiretores-gerais ou por trabalhadores em funções públicas daquela Autoridade
licenciados em Direito;
b) (Revogada.)
c) Nos tribunais tributários, ao diretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, que pode
ser representado pelos diretores de finanças e diretores de alfândega da respetiva área de jurisdição ou
por funcionários daquela Autoridade licenciados em Direito.
2 — Os diretores de finanças e os diretores de alfândega podem ser representados por
funcionários da Autoridade Tributária e Aduaneira licenciados em Direito.
3 — (Anterior n.º 2.)»
2 — É revogada a alínea b) do n.º 1 do artigo 54.º do ETAF.
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Artigo 14.º
Alteração ao regime jurídico da arbitragem em matéria tributária
O artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de janeiro, que regula o regime jurídico da arbitragem
em matéria tributária, alterado pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 7.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — Os magistrados jubilados podem exercer funções de árbitro em matéria tributária, devendo,
para o efeito, fazer uma declaração de renúncia à condição de jubilados ou solicitar a suspensão temporária
dessa condição, por um período mínimo de um ano, renovável, aplicando-se em tais casos o regime geral
da aposentação pública.»
Artigo 15.º
Alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais
1 — O artigo 44.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de
1 de julho, abreviadamente designado por EBF, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 44.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
8 — ..........................................................................................................................................
9 — ..........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................
11 — ........................................................................................................................................
12 — O benefício previsto na alínea g) do n.º 1 não é aplicável às entidades que exerçam
atividades de intermediação financeira, de seguros e às instituições auxiliares de intermediação financeira
e de seguros (NACE Rev. 1.1, secção J, códigos 65, 66 e 67) e do tipo «serviços intragrupo»,
designadamente centros de coordenação, de tesouraria e de distribuição (NACE Rev. 1.1, secção K,
código 74).»
2 — São revogados os n.os 6 e 19 do artigo 33.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho.
Artigo 16.º
Alteração à Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro
1 — Os artigos 100.º, 101.º, 103.º, 141.º, 145.º, 152.º, 162.º, 163.º, 165.º, 190.º, 268.º, 279.º e 283.º
do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, aprovado pela Lei
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n.º 110/2009, de 16 de setembro, na redação conferida pela Lei n.º 119/2009, de 30 de dezembro, pelo
Decreto-Lei n.º 140-B/2010, de 30 de dezembro, e pelas Leis n.os 55-A/2010, de 31 de dezembro, e
64-B/2011, de 30 de dezembro, nesta lei designado Código dos Regimes Contributivos, passam a ter a
seguinte redação:
«Artigo 100.º
[...]
1 — São fixadas pelo Governo, mediante decreto-lei, de forma transitória, medidas de isenção
ou diferimento contributivo, total ou parcial, que se destinem:
a) Ao estímulo à criação de postos de trabalho e à reinserção profissional de pessoas afastadas
do mercado de trabalho;
b) À redução de encargos não salariais em situação de catástrofe, de calamidade pública ou
de fenómenos de gravidade económica ou social, nomeadamente de aleatoriedades climáticas.
2 — As medidas referidas na alínea b) do número anterior podem ser determinadas por portaria
do membro do Governo responsável pelas áreas da solidariedade e da segurança social, desde que tenham
sido previstas em resolução do Conselho de Ministros.
3 — As medidas de isenção ou diferimento contributivo previstas nos termos do número anterior
são integralmente financiadas por transferências do Orçamento do Estado.
Artigo 101.º
[...]
Não têm direito às dispensas previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo anterior:
a) ..........................................................................................................................................
b) ..........................................................................................................................................
Artigo 103.º
[...]
1 — A cessação do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, com base em
despedimento sem justa causa, despedimento coletivo, despedimento por extinção do posto de trabalho ou
despedimento por inadaptação, torna exigíveis as contribuições relativas ao período durante o qual tenha
vigorado a dispensa.
2 — O disposto no número anterior é ainda aplicável quando a cessação do contrato ocorra dentro
dos 24 meses seguintes ao termo do período de concessão da dispensa.
3 — ..........................................................................................................................................
Artigo 141.º
[...]
1 — (Anterior corpo do artigo.)
2 — Os trabalhadores independentes que sejam considerados economicamente dependentes de
uma única entidade contratante beneficiam ainda do regime jurídico de proteção social na eventualidade
de desemprego, estabelecido no Decreto-Lei n.º 65/2012, de 15 de março.
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Artigo 145.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
a) ..........................................................................................................................................
b) No 1.º dia do mês de novembro do ano subsequente ao do início de atividade nos restantes
casos.
3 — ..........................................................................................................................................
4 — Em caso de cessação de atividade no decurso dos primeiros 12 meses, a contagem do prazo
previsto no n.º 1 é suspensa, continuando a partir do 1.º dia do mês do reinício da atividade, caso este ocorra
nos 12 meses seguintes à cessação.
5 — Para efeitos de aplicação do regime de produção de efeitos do primeiro enquadramento
previsto no presente artigo:
a) Apenas se atende a um único período de 12 meses para o caso de atividades inseridas no
mesmo código da Classificação das Atividades Económicas Portuguesas por Ramos de Atividade (CAE)
ou no mesmo código mencionado na tabela de atividades do artigo 151.º do Código do IRS, aprovada em
anexo à Portaria n.º 1011/2001, de 21 de agosto, alterada pela Portaria n.º 256/2004, de 9 de março, e pela
Lei n.º 53-A/2006, de 29 de dezembro; e
b) Tem-se por base as inscrições efetuadas nos serviços competentes da administração
tributária e aduaneira.
6 — (Anterior n.º 4.)
7 — (Anterior n.º 5.)
Artigo 152.º
[...]
1 — Os trabalhadores independentes são obrigados a apresentar, através de modelo oficial e por
referência ao ano civil anterior:
a) ..........................................................................................................................................
b) ..........................................................................................................................................
c) ..........................................................................................................................................
2 — A apresentação referida no número anterior é feita por preenchimento de anexo ao
modelo 3 da declaração do imposto sobre os rendimentos das pessoas singulares, efetuada no prazo legal
para a entrega da declaração fiscal, o qual é remetido para os serviços da segurança social pela entidade
tributária competente.
3 — Quando esteja em causa o acesso a subsídio por cessação de atividade que ocorra em
momento anterior à data da obrigação declarativa nos termos no número anterior, a declaração do valor
da atividade é efetuada com o requerimento do subsídio, para efeitos de imediata emissão de documento
de cobrança.
4 — A violação do disposto no presente artigo constitui contraordenação leve.
Artigo 162.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1, aos trabalhadores independentes que
desenvolvam serviços prestados no âmbito de atividades hoteleiras e similares, restauração e bebidas, e
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que o declarem fiscalmente como tal, a determinação do rendimento relevante é feita por aplicação do
coeficiente de 20 %.
3 — (Anterior n.º 2.)
4 — (Anterior n.º 3.)
Artigo 163.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — Se, durante os 12 meses em que produz efeitos a base de incidência contributiva fixada nos
termos dos números anteriores, o trabalhador independente verificar alterações significativas no seu
rendimento, em períodos mínimos de três meses consecutivos, pode requerer uma reavaliação da base de
incidência contributiva.
7 — O pedido de reavaliação referido no número anterior só é aceite desde que acompanhado
do comprovativo atualizado, certificado pelos serviços da administração tributária e aduaneira.
8 — (Anterior n.º 6.)
Artigo 165.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes e nos n.os 3 e 4 do artigo anterior, em caso
de reinício de atividade, a base de incidência contributiva é determinada nos termos seguintes:
a) ..........................................................................................................................................
b) ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
Artigo 190.º
[...]
1 — A autorização do pagamento prestacional de dívida à segurança social, a isenção ou redução
dos respetivos juros vencidos e vincendos, só é permitida nos termos do presente artigo, sem prejuízo do
disposto no artigo seguinte e das regras aplicáveis ao processo de execução fiscal.
2 — ..........................................................................................................................................
a) Processo de insolvência, de recuperação ou de revitalização;
b) ..........................................................................................................................................
c) ..........................................................................................................................................
d) ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
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7 — Sem prejuízo do previsto no número anterior, quando sejam previstas por resolução de
Conselho de Ministros medidas de revitalização económica e recuperação e viabilização empresariais,
pode o Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.), no âmbito da sua atribuição de assegurar o
cumprimento das obrigações contributivas, celebrar acordos de regularização voluntária de dívida, nos
termos definidos em decreto-lei.
Artigo 268.º
[...]
1 — (Anterior corpo do artigo.)
2 — As contribuições e as quotizações indevidamente pagas são restituídas às entidades
empregadoras e aos beneficiários:
a) Mediante requerimento dos interessados quer diretamente quer por compensação com
débitos; ou
b) Por compensação oficiosa de créditos.
3 — Sempre que seja detetada oficiosamente a existência de pagamentos indevidos de
contribuições e quotizações deve ser dado conhecimento ao interessado, sem prejuízo do disposto no
n.º 2 do artigo 197.º.
Artigo 279.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
a) No ano de entrada em vigor do presente Código, a base de incidência contributiva dos
trabalhadores cujos rendimentos relevantes determinem, nos termos previstos nos artigos 162.º e
seguintes, um escalão superior àquele que o trabalhador se encontre a contribuir apenas pode ser ajustada
para o escalão imediatamente a seguir;
b) ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
Artigo 283.º
Contribuições da responsabilidade das entidades contratantes
1 — As contribuições das entidades contratantes sobre serviços prestados por trabalhadores
independentes destinam-se à proteção destes trabalhadores na eventualidade de desemprego.
2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)»
2 — São revogados o n.º 1 do artigo 269.º e os n.os 2 e 3 do artigo 283.º do Código dos Regimes
Contributivos.
Artigo 17.º
Aditamento ao Decreto-Lei n.º 42/2001, de 9 de fevereiro
É aditado ao Decreto-Lei n.º 42/2001, de 9 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 112/2004,
de 13 de maio, e pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 64-B/2011, de
30 de dezembro, o artigo 6.º-A, com a seguinte redação:
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«Artigo 6.º-A
Caixa postal eletrónica
1 — Os executados em processos de execução fiscal por dívidas à segurança social são
obrigados a possuir uma caixa postal eletrónica.
2 — Para efeitos deste artigo são considerados executados sujeitos a esta obrigação acessória
as entidades empregadoras e os trabalhadores independentes.
3 — O regime da obrigação prevista no presente artigo é regulamentado em diploma próprio.»
Artigo 18.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 127/2011, de 31 de dezembro
1 — O artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 127/2011, de 31 de dezembro, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 8.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — No caso de se verificar aumento do valor das prestações que, nos termos dos instrumentos
de regulamentação coletiva de trabalho do sector bancário aplicáveis, devam ser deduzidas ao valor total
das pensões estabelecido nos mesmos instrumentos, o Instituto da Segurança Social, I. P., deve entregar
às entidades pagadoras, constituindo receita dos fundos de pensões que asseguravam o pagamento
destas últimas, nas mesmas datas em que aquelas pensões sejam devidas, o montante do referido
aumento.
5 — O disposto no número anterior é aplicável aos aumentos que se destinem a produzir efeitos
a partir de 1 de fevereiro de 2012.
6 — (Anterior n.º 4.)
7 — (Anterior n.º 5.)»
2 — O anexo a que se refere a alínea b) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 127/2011, de 31 de dezembro,
é alterado de acordo com a redação constante do anexo XVII à presente lei, da qual faz parte
integrante.
3 — Aos reformados e pensionistas abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 127/2011, de 31 de dezembro,
não é aplicável o disposto no n.º 15 do artigo 20.º e nos artigos 25.º e 202.º da Lei n.º 64-B/2011, de
30 de dezembro, bem como nos n.os 2 e 3 do artigo 162.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, que
se mantém em vigor nos termos do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro.
Artigo 19.º
Alteração à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro
O artigo 5.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 5.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
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4 — A nulidade prevista no número anterior pode ser sanada por decisão judicial quando,
ponderados os interesses públicos e privados em presença, a nulidade do contrato ou da obrigação se revele
desproporcionada ou contrária à boa-fé.
5 — .........................................................................................................................................»
Artigo 20.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de julho
1 — O artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de julho, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 264/2009, de 28 de setembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 90/2009, de
25 de novembro, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 19.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
8 — ..........................................................................................................................................
9 — ..........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................
11 — ........................................................................................................................................
12 — ........................................................................................................................................
13 — Sempre que o procedimento de atribuição de frequências definido nos termos da lei pelo
ICP-ANACOM seja o leilão:
a) ..........................................................................................................................................
b) O valor da contrapartida efetivamente paga pelos interessados pela atribuição das
frequências constitui receita do ICP-ANACOM, nos termos dos respetivos Estatutos, podendo o Governo
mediante portaria dos membros responsáveis pelas áreas das comunicações eletrónicas e das finanças
determinar a sua transferência para os cofres do Estado.»
2 — A alteração ao Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de julho, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 167/2006, de 16 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 264/2009, de 28 de setembro,
retificado pela Declaração de Retificação n.º 90/2009, de 25 de novembro, prevista no número anterior,
aplica-se a todos os leilões para atribuição de direitos de utilização de frequências do espectro
radioelétrico em que o pagamento da contrapartida pela atribuição de direitos de utilização se efetive
a partir de 1 de janeiro de 2012, independentemente da fase em que se encontrem.
Artigo 21.º
Pagamentos por conta de IRS e IRC relativos a rendimentos da atividade
agrícola, silvícola ou pecuária
1 — Os sujeitos passivos de IRS que desenvolvam a título principal uma atividade agrícola, silvícola
ou pecuária podem concentrar a totalidade dos pagamentos por conta do imposto referente ao ano de 2012
num único pagamento a efetuar até ao dia 20 do mês de dezembro, aplicando-se as demais regras previstas
no artigo 102.º do Código do IRS.
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2 — Os sujeitos passivos de IRC que desenvolvam a título principal uma atividade agrícola,
silvícola ou pecuária podem concentrar a totalidade dos pagamentos por conta do imposto referente ao
período de tributação com início em, ou após, 1 de janeiro de 2012, num único pagamento a efetuar até
ao dia 15 do mês de dezembro ou do 12.º mês do respetivo período de tributação, aplicando-se as demais
regras previstas nos artigos 104.º, 105.º e 107.º do Código do IRC.
3 — Para efeitos do disposto nos números anteriores, considera-se que um sujeito passivo de IRS
ou IRC desenvolve a título principal uma atividade agrícola, silvícola ou pecuária quando, no ano anterior,
os rendimentos resultantes desta atividade representem, pelo menos, metade do respetivo volume de
negócios.
Artigo 22.º
Disposição complementar
1 — O disposto no n.º 15 do artigo 20.º e no artigo 25.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro,
e nos n.os 2 e 3 do artigo 162.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, que se mantém em vigor nos termos
do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, abrange todas as pensões pagas a qualquer
título, nomeadamente pensões de sobrevivência, subvenções e prestações pecuniárias equivalentes que
não estejam expressamente excluídas por disposição legal.
2 — Para efeitos de aplicação do disposto no n.º 15 do artigo 20.º e nos n.os 1 e 2 do artigo 25.º da
Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, considera-se a soma de todas as pensões, subvenções e prestações
referidas no número anterior da mesma natureza, percebidas pelo mesmo titular.
3 — Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se que têm a mesma natureza, por um
lado, as pensões, subvenções e prestações atribuídas por morte e, por outro, todas as restantes,
independentemente do ato, facto ou fundamento subjacente à sua concessão.
4 — Com exceção das pensões expressamente excluídas por lei, o disposto no n.º 15 do artigo 20.º
e no artigo 25.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, abrange todos os aposentados, reformados,
pré-aposentados ou equiparados que recebam as pensões e ou os subsídios de férias e de Natal ou
quaisquer prestações correspondentes aos 13.º e ou 14.º meses, pagos pelas entidades referidas no n.º 1
do artigo 25.º da referida lei, independentemente da natureza pública ou privada da entidade patronal ao
serviço da qual efetuaram os respetivos descontos ou contribuições ou de estes descontos ou contribuições
resultarem de atividade por conta própria.
5 — Os concursos públicos realizados em 2010 e 2011 por autarquias locais, respeitantes à
celebração de contratos de empreitada no âmbito de projetos cofinanciados por fundos comunitários, são
considerados urgentes, nos termos e para os efeitos do artigo 155.º do Código dos Contratos Públicos.
Artigo 23.º
Norma revogatória
Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo seguinte, é revogado o n.º 3 do artigo 191.º da Lei
n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro.
Artigo 24.º
Entrada em vigor e produção de efeitos
1 — A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
2 — A alteração introduzida ao artigo 191.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, reporta os seus
efeitos a 1 de agosto de 2012.

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 05/2012

240

1.ª Série

Aprovada em 20 de abril de 2012.
A Presidente da Assembleia da República, em exercício, Guilherme Silva.
Promulgada em 8 de maio de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 10 de maio de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

——————

III — DECISÕES DE TRIBUNAIS
Tribunal Constitucional
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 229/2012
Processo n.º 82/10
Acordam, em plenário, no Tribunal Constitucional:
I — Relatório
1 — Requerente e pedido
Um grupo de Deputados à Assembleia da República veio requerer a apreciação e declaração, com
força obrigatória geral, da inconstitucionalidade das normas constantes dos artigos 7.º, 11.º a 24.º, 30.º a
40.º, 45.º a 49.º, 51.º, 76.º, 94.º, 103.º e 123.º, n.º 2, do Regulamento de Disciplina Militar, aprovado pela
Lei Orgânica n.º 2/2009.
As normas cuja constitucionalidade é questionada dispõem da seguinte forma:
«Artigo 7.º
Infração disciplinar
Constitui infração disciplinar o facto, comissivo ou omissivo, ainda que negligente, praticado em
violação de qualquer dos deveres militares.
Artigo 11.º
Deveres gerais e especiais
1 — O militar deve, em todas as circunstânzcias, pautar o seu procedimento pelos princípios da
ética e da honra, conformando os seus atos pela obrigação de guardar e fazer guardar a Constituição e
a lei, pela sujeição à condição militar e pela obrigação de assegurar a dignidade e o prestígio das Forças
Armadas, aceitando, se necessário com sacrifício da própria vida, os riscos decorrentes das suas missões
de serviço.
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2 — São deveres especiais do militar:
a) O dever de obediência;
b) O dever de autoridade;
c) O dever de disponibilidade;
d) O dever de tutela;
e) O dever de lealdade;
f) O dever de zelo;
g) O dever de camaradagem;
h) O dever de responsabilidade;
i) O dever de isenção política;
j) O dever de sigilo;
l) O dever de honestidade;
m) O dever de correção;
n) O dever de aprumo.
Artigo 12.º
Dever de obediência
1 — O dever de obediência consiste em cumprir, completa e prontamente, as ordens e instruções
dimanadas de superior hierárquico, dadas em matéria de serviço, desde que o seu cumprimento não
implique a prática de um crime.
2 — Em cumprimento do dever de obediência incumbe ao militar, designadamente:
a) Cumprir completa e prontamente as ordens e instruções dos seus superiores hierárquicos
em matéria de serviço;
b) Entregar as armas quando o superior lhe dê ordem de prisão;
c) Cumprir, como lhe for determinada, a punição imposta por superior;
d) Cumprir as ordens que pelas vigias, sentinelas, rondas, guardas e outros postos de serviço
militar lhe forem transmitidas em virtude de instruções recebidas;
e) Não fazer uso de qualquer arma sem ordem ou sem a isso ser obrigado pela necessidade
imperiosa de repelir uma agressão ou fora do disposto nas regras de empenhamento;
f) Declarar com verdade o seu nome, posto, número, subunidade, unidade, estabelecimento ou
navio em que servir, quando tais declarações lhe sejam exigidas por superior ou solicitadas por autoridade
competente;
g) Aceitar alojamento, alimentação, equipamento ou armamento que lhe tenha sido distribuído
nos termos regulamentares, bem como vencimentos, suplementos, subsídios ou abonos que lhe sejam
atribuídos;
h) Não aceitar quaisquer homenagens a que não tenha direito ou que não sejam autorizadas
superiormente.
Artigo 13.º
Dever de autoridade
1 — O dever de autoridade consiste em promover a disciplina, a coesão, a segurança, o valor
e a eficácia das Forças Armadas, mantendo uma conduta esclarecida e respeitadora da dignidade humana
e das regras de direito.
2 — Em cumprimento do dever de autoridade incumbe ao militar, designadamente:
a) Ser prudente e justo mas firme, na exigência do cumprimento das ordens, regulamentos e
outras determinações, ainda que para tanto haja que empregar quaisquer meios extraordinários indispensáveis
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para compelir os inferiores hierárquicos à obediência devida, mas, neste último caso, participando
imediatamente o facto ao superior de quem dependa;
b) Ser sensato e enérgico na atuação contra qualquer desobediência, falta de respeito ou outras
faltas de execução usando para esses fins todos os meios que as normas de direito lhe facultem;
c) Recompensar os seus subordinados, quando o merecerem, por atos praticados ou propor
a recompensa adequada se a julgar superior à sua competência;
d) Punir os seus subordinados pelas infrações que cometerem, ou deles participar superiormente,
de acordo com as regras de competências;
e) Não abusar da autoridade inerente à sua graduação, posto ou função;
f) Presenciando crime punível com pena de prisão, procurar deter o seu autor, quando não
estiver presente qualquer autoridade judiciária ou entidade policial, nem puderem estas ser chamadas em
tempo útil.
Artigo 14.º
Dever de disponibilidade
1 — O dever de disponibilidade consiste na permanente prontidão para o serviço, ainda que com
sacrifício dos interesses pessoais.
2 — Em cumprimento do dever de disponibilidade incumbe ao militar, designadamente:
a) Apresentar-se com pontualidade no lugar a que for chamado ou onde deva comparecer em
virtude das obrigações de serviço;
b) Não se ausentar, sem autorização, do lugar onde deve permanecer por motivo de serviço
ou por determinação superior;
c) Comunicar a sua residência habitual ou ocasional;
d) Comunicar superiormente o local onde possa ser encontrado ou contactado no caso de
ausência por licença ou doença;
e) Conservar-se pronto e apto, física e intelectualmente, para o serviço, nomeadamente
abstendo-se do consumo excessivo de álcool, bem como do consumo de estupefacientes ou substâncias
psicotrópicas, salvo por prescrição médica;
f) Comunicar com os seus superiores quando detido por qualquer autoridade, devendo esta
facultar-lhe os meios necessários para o efeito.
Artigo 15.º
Dever de tutela
O dever de tutela consiste em zelar pelos interesses dos subordinados e dar conhecimento,
através da via hierárquica, dos problemas de que o militar tenha conhecimento e àqueles digam respeito.
Artigo 16.º
Dever de lealdade
1 — O dever de lealdade consiste em guardar e fazer guardar a Constituição e demais leis e no
desempenho de funções em subordinação aos objetivos de serviço na perspetiva da prossecução das
missões das Forças Armadas.
2 — Em cumprimento do dever de lealdade incumbe ao militar, designadamente:
a) Não manifestar de viva voz, por escrito ou por qualquer outro meio, ideias contrárias à
Constituição ou ofensivas dos órgãos de soberania e respetivos titulares, das instituições militares e dos
militares em geral ou, por qualquer modo, prejudiciais à boa execução do serviço ou à disciplina das Forças
Armadas;
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b) Respeitar e agir com franqueza e sinceridade para com os militares de posto superior,
subordinados ou de hierarquia igual ou inferior, tanto no serviço como fora dele;
c) Informar com verdade o superior hierárquico acerca de qualquer assunto de serviço;
d) Não tomar parte em manifestações coletivas atentatórias da disciplina, entendendo-se como
tais as que ponham em risco a coesão e disciplina das Forças Armadas, nem promover ou autorizar iguais
manifestações;
e) Não se servir, sem para isso estar autorizado, dos meios de comunicação social ou de outros
meios de difusão para tratar assunto de serviço ou para responder a apreciações feitas a serviço de que
esteja incumbido, caso em que deve participar o sucedido às autoridades competentes;
f) Informar previamente o superior hierárquico quando apresente queixa contra este.
Artigo 17.º
Dever de zelo
1 — O dever de zelo consiste na dedicação integral e permanente ao serviço, no conhecimento
das leis, regulamentos e instruções aplicáveis e no aperfeiçoamento dos conhecimentos, através de um
processo de formação contínua, por forma a melhorar o desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões que lhes forem cometidas.
2 — Em cumprimento do dever de zelo incumbe ao militar, designadamente:
a) Não consentir que alguém se apodere ilegitimamente das armas ou munições que lhe
estejam distribuídas ou à sua responsabilidade;
b) Não utilizar nem permitir que se utilizem instalações, armamento, viaturas e demais material
para fins estranhos ao serviço, desde que para tal não exista a necessária autorização, nem por qualquer
outra forma inutilizar ou subtrair ao seu destino os bens patrimoniais a seu cargo;
c) Comunicar imediatamente com os seus superiores quando detido por qualquer autoridade,
devendo esta facultar-lhe os meios necessários para o efeito;
d) Observar, no cumprimento das suas funções, as regras financeiras e orçamentais
instituídas;
e) Contribuir para que os subordinados adquiram os conhecimentos úteis ao serviço;
f) Velar pela conservação dos bens patrimoniais que lhe estejam confiados;
g) Participar, sem delongas, à autoridade competente a existência de algum crime ou infração
disciplinar que descubra ou de que tenha conhecimento.
Artigo 18.º
Dever de camaradagem
1 — O dever de camaradagem consiste na adoção de um comportamento que privilegie a coesão,
a solidariedade e a coordenação de esforços individuais, de modo a consolidar o espírito de corpo e a
valorizar a eficiência das Forças Armadas.
2 — Em cumprimento do dever de camaradagem incumbe ao militar, designadamente, manter
toda a correção e boa convivência nas relações com os camaradas, evitando rixas, contendas ou
discussões prejudiciais à harmonia que deve existir nas Forças Armadas.
Artigo 19.º
Dever de responsabilidade
1 — O dever de responsabilidade consiste em assumir uma conduta e uma postura éticas que
respeitem integralmente o conteúdo dos deveres militares, com aceitação da autoria, da responsabilidade
dos atos e dos riscos físicos e morais decorrentes das missões de serviço.
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2 — Em cumprimento do dever de responsabilidade incumbe ao militar, designadamente:
a) Assumir a responsabilidade dos atos que praticar por sua iniciativa e dos praticados em
conformidade com as suas ordens;
b) Não interferir no serviço de qualquer autoridade.
Artigo 20.º
Dever de isenção política
O dever de isenção dos militares consiste no seu rigoroso apartidarismo, não podendo usar a sua
arma, o seu posto ou a sua função para qualquer intervenção política, partidária ou sindical.
Artigo 21.º
Dever de sigilo
O dever de sigilo consiste em guardar segredo relativamente a factos e matérias de que o militar
tenha ou tenha tido conhecimento, em virtude do exercício das suas funções, e que não devam ser
revelados, nomeadamente os referentes ao dispositivo, à capacidade militar, ao equipamento e à atividade
operacional das Forças Armadas, bem como, os elementos constantes de centros de dados e demais
registos sobre o pessoal que não devam ser do conhecimento público.
Artigo 22.º
Dever de honestidade
1 — O dever de honestidade consiste em atuar com independência em relação aos interesses
em presença e em não retirar vantagens, diretas ou indiretas, das funções exercidas.
2 — Em cumprimento do dever de honestidade incumbe ao militar, designadamente:
a) Respeitar integralmente as incompatibilidades legais a que esteja sujeito;
b) Não se apoderar de bens que não lhe pertençam, nem utilizar bens do Estado em seu
proveito;
c) Não se valer da sua autoridade, posto ou função, nem invocar o nome de superior para obter
qualquer lucro ou vantagem.
Artigo 23.º
Dever de correção
1 — O dever de correção consiste no tratamento respeitoso entre militares, bem como entre estes
e as pessoas em geral.
2 — Em cumprimento do dever de correção incumbe ao militar, designadamente:
a) Não praticar, no serviço ou fora dele, ações contrárias à moral pública, ao brio, ao decoro
militar e às práticas sociais;
b) Ser moderado na linguagem, respeitar por todas as formas as ordens de serviço e não se
referir a outros militares por qualquer forma que denote falta de respeito;
c) Tratar com particular urbanidade as pessoas em casa de quem estiver aboletado, não lhes
fazendo exigências contrárias às normas de direito, ao decoro militar e às práticas sociais;
d) Fora da unidade, mesmo em gozo de licença no País ou no estrangeiro, não perturbar a ordem
nem transgredir qualquer norma de direito em vigor no lugar em que se encontrar, não ofendendo os
habitantes nem os seus legítimos direitos, crenças, costumes e interesses;
e) Não infringir os regulamentos e ordens das autoridades policiais e da Administração Pública;
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f) Respeitar as autoridades civis, tratando por modo conveniente os respetivos agentes;
g) Não advertir qualquer militar na presença de militar de graduação inferior;
h) Qualquer que seja a sua graduação, não elogiar ou advertir os seus subordinados ou
inferiores hierárquicos na presença de superior, sem previamente pedir a este autorização.
Artigo 24.º
Dever de aprumo
1 — O dever de aprumo consiste na correta apresentação pessoal, em serviço ou fora dele,
nomeadamente quando se faça uso de uniforme.
2 — Em cumprimento do dever de aprumo incumbe ao militar, designadamente:
a) Apresentar-se devidamente uniformizado, quando faça uso do uniforme;
b) Cuidar da limpeza e conservação dos artigos de fardamento, armamento, viaturas,
equipamento e quaisquer outros que lhe forem distribuídos ou estejam a seu cargo, bem como cuidar com
zelo de qualquer animal que lhe tenha sido entregue para serviço ou tratamento.
Artigo 30.º
Penas aplicáveis
1 — As penas aplicáveis pela prática de infração disciplinar são, por ordem crescente de
gravidade, as seguintes:
a) Repreensão;
b) Repreensão agravada;
c) Proibição de saída;
d) Suspensão de serviço;
e) Prisão disciplinar.
2 — Aos militares dos quadros permanentes nas situações do ativo ou de reserva, além das penas
previstas no número anterior, poderão ser aplicadas as seguintes:
a) Reforma compulsiva;
b) Separação de serviço.
3 — Aos militares em regime de voluntariado ou de contrato, além das penas previstas no n.º 1,
poderá ainda ser aplicada a de cessação compulsiva desses regimes.
4 — Aos militares na situação de reforma só é aplicável a pena de repreensão.
5 — Aos alunos a que se refere o n.º 2 do artigo 6.º que à data do seu ingresso nos
estabelecimentos de ensino não sejam militares são aplicáveis, por violação dos deveres militares, as penas
de repreensão, repreensão agravada ou proibição de saída.
Artigo 31.º
Repreensão
A pena de repreensão consiste na declaração feita ao infrator, em particular, de que sofre reparo
por ter praticado uma infração disciplinar.
Artigo 32.º
Repreensão agravada
A pena de repreensão agravada consiste na declaração feita ao infrator de que sofre reparo por
ter praticado uma infração disciplinar, sendo efetuada nos seguintes termos:
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a) A repreensão agravada a oficiais e sargentos é dada na presença de outros oficiais ou
sargentos, respetivamente de posto superior ou igual, mas, neste caso, mais antigos, da unidade,
estabelecimento ou órgão a que o infrator pertencer ou em que estiver apresentado;
b) A repreensão agravada a cabos é dada na presença de praças do mesmo posto, de
antiguidade superior à sua, e às outras praças é dada em formatura da companhia, ou equivalente da
unidade, estabelecimento ou órgão a que pertencerem ou em que estiverem apresentadas.
Artigo 33.º
Proibição de saída
1 — A pena de proibição de saída consiste na permanência continuada do militar punido no
aquartelamento ou navio a que pertencer durante o seu cumprimento, com duração não superior a 20 dias,
sem dispensa das formaturas e do serviço que, por escala, lhe competir.
2 — No caso de o militar punido desempenhar funções em órgão ou serviço inadequado à sua
permanência continuada durante o tempo de cumprimento da pena, é-lhe fixado o local de execução
desta.
3 — Em marcha, a pena é cumprida permanecendo o militar no estabelecimento em que a força
se demorar.
4 — Na Marinha, o cumprimento desta pena é interrompido durante o tempo de navegação.
Artigo 34.º
Suspensão de serviço
A pena de suspensão de serviço traduz-se no afastamento completo do serviço pelo período que
for fixado, entre cinco e 90 dias.
Artigo 35.º
Prisão disciplinar
A pena de prisão disciplinar consiste na retenção do infrator por um período de um a 30 dias, em
instalação militar, designadamente no quartel ou a bordo do navio.
Artigo 36.º
Reforma compulsiva
1 — A pena de reforma compulsiva consiste na passagem à situação de reforma, por motivo
disciplinar.
2 — A pena de reforma compulsiva é aplicável ao militar nas situações do ativo ou da reserva
cujo comportamento, pela sua gravidade, se revele incompatível com a permanência naquelas situações.
3 — Quando o infrator não reúna o condicionalismo estatutário para a reforma é abatido aos
quadros das Forças Armadas, contando-se-lhe para efeito de reforma, nos termos gerais, todo o tempo
de serviço prestado.
Artigo 37.º
Separação de serviço
1 — A separação de serviço consiste no afastamento definitivo das Forças Armadas, com perda
da condição de militar, abate aos quadros permanentes e privação do uso de uniforme, distintivos, insígnias
e medalhas militares, sem prejuízo do direito à pensão de reforma.
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2 — A pena de separação de serviço é aplicável ao militar cujo comportamento, pela sua
excecional gravidade, se revele incompatível com a permanência nos quadros das Forças Armadas.
Artigo 38.º
Cessação compulsiva dos regimes de voluntariado ou de contrato
1 — A pena de cessação compulsiva do regime de voluntariado ou de contrato consiste no termo
do vínculo funcional que liga o militar que preste serviço num desses regimes.
2 — A pena referida no número anterior é aplicável por violação grave de deveres militares que
revele incompatibilidade com a sua permanência nas Forças Armadas.
Artigo 39.º
Escolha e medida das penas
Na escolha da pena a aplicar e na medida desta atender-se-á, segundo juízos de proporcionalidade:
a) Ao grau da ilicitude do facto;
b) Ao grau de culpa do infrator;
c) À responsabilidade decorrente da categoria e posto, e à antiguidade neste, do infrator;
d) À personalidade do infrator;
e) À relevância disciplinar da conduta anterior e posterior do infrator;
f) À natureza do serviço desempenhado pelo infrator;
g) Aos resultados perturbadores na disciplina;
h) Às demais circunstâncias em que a infração tiver sido cometida, que militem contra ou a
favor do infrator.
Artigo 40.º
Circunstâncias agravantes
1 — São circunstâncias agravantes da responsabilidade disciplinar:
a) A prática da infração em tempo de guerra, em estado de sítio ou de emergência, em
operações militares ou em situação de crise;
b) A prática da infração em território estrangeiro;
c) A lesão do prestígio das Forças Armadas;
d) A prática da infração em ato de serviço, em razão de serviço ou na presença de outros
militares, especialmente quando estes forem inferiores hierárquicos do infrator;
e) O concurso com outros indivíduos para a prática da infração;
f) A prática da infração durante o cumprimento de pena disciplinar;
g) O maior posto ou antiguidade do infrator;
h) A reincidência;
i) A acumulação de infrações;
j) A premeditação.
2 — A reincidência verifica-se quando a infração é cometida antes de decorridos seis meses
sobre o dia em que tiver findado o cumprimento da pena imposta por infração anterior.
3 — A acumulação de infrações verifica-se quando duas ou mais infrações são cometidas na
mesma ocasião ou quando uma é cometida antes de ter sido punida a anterior.
4 — A premeditação consiste no desígnio formado vinte e quatro horas antes, pelo menos, da
prática da infração.
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Artigo 45.º
Produção dos efeitos das penas
1 — As penas disciplinares produzem unicamente os efeitos declarados no presente Regulamento,
sem prejuízo das consequências no âmbito da avaliação de mérito, nos termos da lei.
2 — Quando não haja possibilidade de fazer cumprir efetivamente as penas disciplinares, todos
os seus efeitos se produzem, como se tivessem sido cumpridas.
Artigo 46.º
Efeitos da pena de proibição de saída
A pena de proibição de saída pode implicar, quando imposta a oficial ou sargento, a transferência
da unidade, estabelecimento ou órgão a que pertencer, após o cumprimento da pena, a pedido do punido
ou sob proposta do comandante, diretor ou chefe, quando, face à natureza ou gravidade da falta, a sua
presença no meio em que cometeu a infração for considerada incompatível com o decoro, a disciplina, a
boa ordem do serviço ou o prestígio das Forças Armadas.
Artigo 47.º
Efeitos da pena de suspensão de serviço
A pena de suspensão de serviço implica para todos os militares:
a) A possibilidade de transferência, nos termos do artigo anterior;
b) A perda de igual tempo de serviço efetivo;
c) A perda, durante o período da sua execução, de suplementos, subsídios e de dois terços do
vencimento auferido à data da mesma;
d) A impossibilidade de ser promovido durante o período de execução da pena.
Artigo 48.º
Efeitos da pena de prisão disciplinar
A pena de prisão disciplinar implica, para todos os militares:
a) A possibilidade de transferência da força, unidade, estabelecimento, órgão ou serviço a que
o militar pertencer, nos termos do disposto no artigo 46.º;
b) A perda de igual tempo de serviço efetivo;
c) A perda, durante o período da sua execução, de suplementos e subsídios e de dois terços
do vencimento auferido à data da mesma;
d) A impossibilidade de ser promovido durante o período de execução da pena.
Artigo 49.º
Efeitos da pena de cessação compulsiva dos regimes
de voluntariado ou de contrato
Sem prejuízo do disposto em legislação especial, a pena de cessação compulsiva dos regimes de
voluntariado ou de contrato implica a impossibilidade do infrator ser opositor a concursos para ingresso nos
quadros permanentes das Forças Armadas.
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Artigo 51.º
Momento do cumprimento da pena
1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as penas disciplinares militares são cumpridas
logo que expirado o prazo para a interposição do recurso hierárquico sem que este tenha sido apresentado
ou, tendo-o sido, logo que lhe seja negado provimento.
2 — As penas de repreensão e de repreensão agravada são cumpridas imediatamente a seguir
à decisão que as aplicou.
Artigo 76.º
Natureza secreta do processo
1 — O processo disciplinar é de natureza secreta até à notificação da acusação.
2 — Após a acusação, é facultada ao arguido e seu defensor a consulta do processo ou a
passagem de certidões, mediante requerimento escrito, dirigido ao instrutor, ficando aqueles vinculados ao
dever de segredo.
3 — A passagem de certidões de peças de processo disciplinar só é permitida quando destinada
à defesa de interesses legítimos, devendo o requerimento especificar o fim a que se destina e podendo ser
proibida a sua divulgação.
4 — O indeferimento do requerimento referido no número anterior deve ser fundamentado e
comunicado ao interessado no prazo de sete dias.
Artigo 94.º
Diligências
1 — O instrutor autua a participação, queixa, denúncia, auto ou ofício que contenha o despacho
liminar de instauração e procederá às diligências convenientes para a instrução, designadamente ouvindo
o participante, o queixoso, o denunciante e as testemunhas conhecidas, procedendo a exames e mais
diligências que possam esclarecer a verdade e fazendo juntar aos autos o certificado do registo disciplinar
do arguido.
2 — O instrutor deve ouvir o arguido, a requerimento deste ou sempre que o entender
conveniente, até se ultimar a instrução, podendo acareá-lo com testemunhas.
3 — O arguido não é obrigado a responder sobre os factos que lhe são imputados.
4 — Durante a fase de instrução pode o arguido requerer ao instrutor a realização de diligência
probatórias para que este tenha competência e que forem consideradas por aquele como essenciais ao
apuramento da verdade, podendo ainda oferecer prova ao processo.
5 — O instrutor deve indeferir em despacho fundamentado a realização das diligências referidas
no número anterior quando as julgue desnecessárias, inúteis, impertinentes ou dilatórias.
6 — O instrutor pode solicitar a realização de diligências de prova a outros serviços e organismos
da administração central, regional ou local, quando o julgue conveniente, designadamente por razões de
proximidade e de celeridade, sempre que as não possa realizar no âmbito das Forças Armadas.
Artigo 103.º
Diligências de prova
1 — O instrutor deve realizar as diligências requeridas pelo arguido no prazo de 15 dias,
prorrogável por despacho fundamentado da entidade que mandou instaurar o processo.
2 — O instrutor pode recusar, em despacho fundamentado, as diligências requeridas, quando as
repute meramente dilatórias, impertinentes ou desnecessárias, ou considere suficientemente provados os
factos alegados pelo arguido na sua defesa.
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3 — As testemunhas que não residem no local onde corre o processo, se o arguido não se
comprometer a apresentá-las, são ouvidas pelo instrutor ou por qualquer entidade militar, podendo esta
designar um oficial para a respetiva inquirição.
4 — Finda a produção da prova oferecida pelo arguido, o instrutor pode ainda ordenar, em
despacho fundamentado, as diligências consideradas indispensáveis para o completo esclarecimento da
verdade.
Artigo 123.º
Subida e efeitos
1 — O recurso hierárquico interposto de decisão que não ponha termo ao processo sobe com
a decisão final, e apenas se dela se recorrer.
2 — A interposição de recurso hierárquico suspende a decisão recorrida, exceto no caso previsto
no n.º 2 do artigo 51.º»
2 — Fundamentos do pedido
Os requerentes fundamentaram o pedido nos seguintes termos:
— O Regulamento de Disciplina Militar, adiante designado por RDM, que foi aprovado na
Assembleia da República, em votação final global a 29 de maio de 2009, padece de diversas
inconstitucionalidades violando direitos, liberdades e garantias e princípios fundamentais da ordem
jurídico-constitucional portuguesa. São nomeadamente postos em causa o princípio da presunção de
inocência, o princípio da legalidade, o princípio da tipicidade, o direito de defesa do arguido e o princípio
da igualdade.
— O Regulamento de Disciplina Militar define, no seu artigo 7.º, «infração disciplinar» como «o facto,
comissivo ou omissivo, ainda que negligente, praticado em violação de qualquer dos deveres militares». O
artigo 11.º do RDM enuncia os «deveres gerais e especiais» dos militares, contendo o seu n.º 2 um elenco
concreto dos mesmos, em diversas alíneas. São estes os deveres de obediência, autoridade, disponibilidade,
tutela, lealdade, zelo, camaradagem, responsabilidade, isenção política, sigilo, honestidade, correção e
aprumo. Por sua vez, os artigos 12.º a 24.º procuram concretizar o conteúdo de cada um desses deveres. No
entanto, estes deveres militares surgem indicados de modo excessivamente vago e indeterminado.
Ora, segundo o princípio da tipicidade, garantia fundamental na ordem jurídica portuguesa, «[n]ão
podem ser aplicadas penas ou medidas de segurança que não estejam expressamente cominadas em lei
anterior» (artigo 29.º, n.º 3, da CRP).
Todavia, o conteúdo dos deveres militares não surge «expressamente» definido, tal como o exige
o artigo 29.º, n.º 3, da CRP. Os deveres a que os militares estão sujeitos aparecem definidos através de
conceitos abertos, suscetíveis de múltiplas e contrárias interpretações. Na prática, isto significa que um
mesmo facto pode ser considerado infração ou não consoante o aplicador, desaparecendo todo o caráter
de certeza e previsibilidade que a norma sancionatória deve ter.
Esta enunciação põe, ainda, em causa o princípio da igualdade, previsto no artigo 13.º da CRP, na
medida em que a factos materialmente idênticos podem corresponder diferentes penas, consoante o livre
arbítrio de quem conclui o processo e determina a pena aplicável.
— Os artigos 30.º a 38.º do RDM enunciam as «penas aplicáveis pela prática de infração
disciplinar». Refere o artigo 30.º que, «pela prática de infração disciplinar» (ou seja, pela violação dos
deveres acima referidos), são aplicáveis as penas de repreensão, repreensão agravada, proibição de saída,
suspensão de serviço e prisão disciplinar (n.º 1). Este artigo refere ainda que estas penas são aplicáveis
«por ordem crescente de gravidade».
Quer isto dizer, e é esta a lógica subjacente ao Regulamento de Disciplina Militar, que não há uma
correspondência exata entre infração e pena, entre um facto que consubstancie uma violação concreta
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de um dever e a sua sanção. Ou seja, a qualquer infração pode corresponder a aplicação de uma qualquer
pena, sem que exista uma clara previsibilidade na lei das penas concretamente aplicáveis a cada um dos
tipos específicos de infrações.
Há aqui uma flagrante violação do artigo 29.º, n.os 1 e 3, da CRP, que dispõem, respetivamente, que
«[n]inguém pode ser sentenciado criminalmente senão em virtude de lei anterior que declare punível a ação
ou a omissão, nem sofrer medida de segurança cujos pressupostos não estejam fixados em lei anterior»
e «[n]ão podem ser aplicadas penas ou medidas de segurança que não estejam expressamente cominadas
em lei anterior».
Esta situação é tanto mais grave quanto entre as penas aplicáveis se encontra uma pena privativa
da liberdade, a prisão disciplinar, à qual acrescem outras de outro cunho, mas que são suscetíveis de ter
efeitos ainda mais nefastos na vida pessoal e profissional dos arguidos: a separação de serviço e a reforma
compulsiva.
— O procedimento disciplinar, em especial o procedimento disciplinar militar, tem uma natureza
bastante gravosa do ponto de vista das penas aplicáveis, assumindo uma natureza em tudo semelhante à
do processo criminal.
Se atentarmos no artigo 30.º do RDM, este prevê penas como a suspensão de serviço ou até uma
pena privativa da liberdade, que é a prisão disciplinar. No entanto, e embora envolva a privação de
liberdade, esta não é porventura a pena mais grave prevista no RDM. As penas de reforma compulsiva
e de separação de serviço (artigo 30.º, n.º 2) são penas a cuja gravidade devem corresponder, em especial,
todas as garantias previstas para os arguidos em processo penal.
Neste sentido se pronuncia, aliás, Paulo Mota Pinto, no Acórdão do Tribunal Constitucional
n.º 33/02, onde se fiscalizava a constitucionalidade de uma disposição do anterior RDM. Refere este
conselheiro que «o artigo 27.º, n.º 2, alínea d), da Constituição [...] permite a privação da liberdade em
consequência da aplicação de prisão disciplinar a militares — mas não é possível extrair dela nada a
respeito dos princípios e das garantias processuais que tal aplicação tem constitucionalmente de respeitar,
e, muito menos, qualquer argumento de distinção genérica do processo criminal, cujas garantias estão
previstas no artigo 32.º (e não no artigo 27.º) da Constituição».
E no mesmo acórdão diz Maria Fernanda Palma: «entendo que a previsão, no artigo 27.º, n.º 3, alínea d),
da Constituição, da prisão disciplinar militar não corresponde, a qualquer título, a uma legitimação de um
processo militar disciplinar sem o essencial das garantias do processo penal» e que «[n]ão posso, no entanto,
aceitar a ilação de que tal ilícito e a respetiva sanção permitem um aligeiramento nas garantias de defesa que
são atribuídas ao respetivo processo. Essas, quanto a mim, hão de ser, no essencial, idênticas às garantias
essenciais do processo penal, nomeadamente no que se refere, pelo menos numa medida mínima».
Na mesma linha, cite-se ainda, por exemplo, o Acórdão, n.º 90/88, publicado no Diário da
República, 1.ª série, n.º 111, de 13 de maio de 1988: «Este Tribunal já teve ocasião de afirmar que, por
vezes, se há de entender que certos princípios expressamente consagrados para o processo criminal
são igualmente válidos, ‘na sua ideia essencial, nos restantes domínios sancionatórios, e agora, em
particular, no domínio disciplinar’ (cf. o Acórdão n.º 103/87, publicado no Diário da República, 1.ª série,
de 6 de maio de 1987).»
Nestes termos, deve concluir-se que, muito embora a disciplina militar possa ter uma natureza
específica, sempre lhe devem ser aplicadas as garantias previstas para o processo criminal, dada a
natureza eminentemente sancionatória de ambos.
— O artigo 51.º do RDM, sob a epígrafe «Momento do cumprimento da pena», dispõe no seu
n.º 2 que «[a]s penas de repreensão e de repreensão agravada são cumpridas imediatamente a seguir à
decisão que as aplicou».
Ou seja, aquelas penas são de aplicação imediata, sem qualquer possibilidade de recurso que possa
sindicar, com efeito prático, a legalidade dos seus pressupostos e os critérios que determinaram a medida
concreta da pena. Esta situação é tanto mais grave dado que a aplicação imediata deste tipo de penas leva
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a uma consumação imediata do efeito das mesmas. Ou seja, as penas de repreensão ou de repreensão
agravada, dada a sua própria natureza, produzem todos os seus efeitos no momento da aplicação, não
podendo ser reconstituída posteriormente a situação original.
Consequentemente, é também inconstitucional a norma do artigo 123.º, n.º 2, do RDM que impede
o efeito suspensivo do recurso hierárquico que tenha sido interposto contra a aplicação das penas de
repreensão e repreensão agravada previstas no artigo 51.º, n.º 1.
Estas disposições violam, em nosso entender, o princípio da presunção de inocência, tal como
previsto no n.º 2 do artigo 32.º da CRP, bem como as garantias de defesa do arguido genericamente
garantidas no n.º 1 do mesmo preceito constitucional.
— Mas também o disposto no n.º 1 do artigo 51.º do RDM enferma dos mesmos vícios de ofensa
ao princípio constitucional da presunção da inocência e das garantias de defesa do arguido, afrontando
ademais, diretamente, o comando constitucional que decorre da alínea d) do n.º 3 do artigo 27.º da CRP.
Senão vejamos:
Dispõe o n.º 1 do artigo 51.º do RDM que «as penas disciplinares militares» logo também as penas
de prisão disciplinar e de proibição de saída — «são cumpridas logo que expirado o prazo para a
interposição do recurso hierárquico sem que este tenha sido apresentado ou, tendo-o sido, logo que lhe seja
negado provimento».
A presente formulação legal significa porventura um avanço significativo relativamente ao RDM
anterior onde se não previa sequer o diferimento do cumprimento da pena disciplinar em razão do uso pelo
arguido das normais garantias administrativas, mormente o recurso hierárquico. Agora, na norma em
questão, assegura-se a garantia do recurso hierárquico, mas continua a não ficar assegurada a via da
impugnação jurisdicional de ato sancionatório quando dele implique a aplicação, e posterior cumprimento,
de uma pena privativa da liberdade.
Para além disso, a especial autorização constitucional, estabelecida na alínea g) do n.º 3 do
artigo 27.º da CRP, para que um ente administrativo aplique uma pena de detenção ou de prisão a um militar,
em sede disciplinar, impõe uma garantia inequívoca de sindicabilidade judicial. Ora, o cumprimento da pena
disciplinar de detenção ou de prisão logo que tenha sido negado provimento a um recurso hierárquico, sem
que se preveja a suspensão da aplicação da pena no caso de ter sido interposto recurso judicial, viola aquela
garantia constitucional e retira sentido útil ao processo jurisdicional.
Não se atinge de resto como pode a interposição de recurso hierárquico suspender a decisão
recorrida, nos termos do disposto na primeira parte do n.º 2 do artigo 123.º, mas já não o recurso à justiça
administrativa. De facto, a pena de proibição de saída ou de prisão será sempre cumprida «logo que [lhe]
tenha sido negado provimento» ao recurso hierárquico (n.º 1 do artigo 51.º do RDM) pelo superior
hierárquico do órgão com competência disciplinar. Tal solução normativa limita injustificadamente o
acesso aos tribunais e constitui uma violação do disposto na alínea g) do n.º 3 do artigo 27.º da CRP, bem
como do princípio da tutela jurisdicional efetiva consagrado no n.º 1 do artigo 20.º.
— O artigo 76.º do RDM vem regular certos aspetos relativos ao procedimento disciplinar, dispondo
no seu n.º 2 que, «[a]pós a acusação, é facultada ao arguido e seu defensor a consulta do processo ou a
passagem de certidões, mediante requerimento escrito, dirigido ao instrutor, ficando aqueles vinculados ao
dever de segredo». O n.º 3, por sua vez, determina que «[a] passagem de certidões de peças de processo
disciplinar só é permitida quando destinada à defesa de interesses legítimos, devendo o requerimento
especificar o fim a que se destina e podendo ser proibida a sua divulgação».
Analisando estes preceitos, verificamos que o n.º 2 restringe já o acesso ao processo, ao dispor que
apenas ao arguido e seu defensor é facultada a passagem de certidões. Assim sendo, não se compreende
a limitação que o n.º 3 vem introduzir, quando refere que tais certidões só podem ser passadas no âmbito
da «defesa de interesses legítimos». O facto é que se deve entender que o arguido, sendo visado por
procedimento disciplinar, terá sempre e em todo o caso um interesse legítimo no mesmo, que é o de poder
defender-se. Não deve, pois, permitir-se que se coloque um possível entrave ao direito de defesa dos
militares, ficando este à mercê de uma apreciação hierárquica do que constitui ou não a «defesa de
interesses legítimos».
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O Tribunal Constitucional veio já considerar, até, inconstitucional a recusa de passagem de certidões
no âmbito de um procedimento de avaliação do foro militar, por violar o direito de acesso aos documentos
administrativos, previsto no artigo 26.º, n.os 1 e 2, da CRP. Refere o Tribunal Constitucional, no Acórdão
n.º 80/95, que «privando os interessados (exceção feita do próprio militar avaliado) da possibilidade de
obterem certidões que se mostrem necessárias à instrução dos recursos que, acaso, pretendam interpor,
acaba por atingir o núcleo essencial do mencionado direito à informação». Desta forma, e se isto é verdade
para o acesso a qualquer documento administrativo, mais a sua aplicação deve ser observada no âmbito
de um procedimento sancionatório como o procedimento disciplinar ora em apreço.
Acresce que nos termos do n.º 3 do artigo 269.º da CRP, o direito de defesa do arguido é
expressamente garantido em processo disciplinar.
O RDM está, assim, a permitir uma possível violação ao direito de defesa do arguido,
constitucionalmente previsto no n.º 1 do artigo 32.º e no n.º 3 do artigo 269.º da CRP, bem como do direito
de acesso aos documentos, assegurado pelo artigo 268.º.
— As considerações acima mencionadas são também válidas para os artigos 94.º, n.º 5, e 103.º,
n.º 2, do RDM. Sob a epígrafe «Diligências de prova», o n.º 2 do artigo 103.º dispõe que «[o] instrutor pode
recusar, em despacho fundamentado, as diligências requeridas, quando as repute meramente dilatórias,
impertinentes ou desnecessárias, ou considere suficientemente provados os factos alegados pelo arguido
na sua defesa». Disposição semelhante está contida no n.º 2 do artigo 94.º.
Sendo o procedimento disciplinar de natureza sancionatória, sempre se conclui que o arguido tem
o direito à sua defesa, podendo para isso empregar os meios que considere suficientes. Desta forma, é de
duvidosa constitucionalidade que possa caber ao instrutor avaliar quais os meios de prova que o arguido
deve ou não indicar. Só o arguido está em condições de aquilatar acerca dos meios e elementos de prova
da sua inocência.
Não se pode, de modo nenhum, admitir que o instrutor possa recusar meios de prova por os reputar
«impertinentes ou desnecessários», ou por entender que estão «suficientemente provados os factos
alegados pelo arguido na sua defesa».
Se tal se admitir, isso significa considerar que, uma vez instaurado o procedimento disciplinar, já nada
mais restaria ao arguido provar, estando toda a convicção sobre a culpabilidade do agente já formada pelo
instrutor. Ora é precisamente para contrariar este facto, ou seja, para conferir ao arguido a possibilidade
real de provar uma outra versão dos factos, se assim o entender, que o direito à defesa lhe é
constitucionalmente conferido.
Ao permitir que este direito fique sujeito a apreciação discricionária, esta disposição viola o direito
à defesa e o princípio da presunção de inocência, tal como previstos no artigo 31.º, n.os 1 e 2, da CRP,
sendo ainda suscetível de violar o direito à defesa, tal como previsto nos artigos 32.º, n.º 1, e 269.º,
n.º 3, da CRP.
3 — Resposta do órgão autor da norma
Notificado para se pronunciar, querendo, sobre o pedido, o Presidente da Assembleia da República
ofereceu o merecimento dos autos e entregou cópia da documentação relativa aos trabalhos preparatórios
da Lei n.º 2/2009, de 22 de julho.
4 — Memorando
Discutido em Plenário o memorando apresentado pelo Presidente do Tribunal Constitucional, nos
termos do artigo 63.º, n.º 1, da LTC, e fixada a orientação do Tribunal, cumpre agora decidir em harmonia
com o que então se estabeleceu.
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II — Fundamentação
5 — A questão da tipicidade das infrações e das penas
O requerente entende que o Regulamento de Disciplina Militar (RDM) viola o princípio da
tipicidade consignado no artigo 29.º da Constituição, em sede de direitos, liberdades e garantias.
De facto, afirma o requerente que o RDM define, nos artigos 7.º, 11.º e 12.º a 24.º, os deveres cujo
incumprimento constitui infração disciplinar de um «modo excessivamente vago e indeterminado»,
utilizando «conceitos abertos, suscetíveis de múltiplas e contrárias interpretações».
Além disso, diz ainda, o mesmo Regulamento não estabelece qualquer conexão entre as infrações
cometidas e as penas a aplicar, limitando-se a fazer uma enumeração dessas penas por ordem crescente
de gravidade, podendo à partida, nos termos da lei, qualquer das infrações por mais leve que seja
corresponder a qualquer das penas por mais grave que seja, sendo certo que algumas das penas — como
a prisão disciplinar, a reforma compulsiva ou a separação de serviço — afetam direitos fundamentais dos
militares de uma forma particularmente gravosa.
Comecemos pelo primeiro ponto: a utilização de conceitos vagos e indeterminados na definição
dos deveres cuja infração pode conduzir a uma sanção disciplinar.
O artigo 7.º (que define a infração disciplinar como «o facto, comissivo ou omissivo, ainda que
negligente, praticado em violação de qualquer dos deveres militares») e o artigo 11.º (que enumera esses
deveres militares) não definem, por si mesmos, nenhuma infração específica. No artigo 7.º afirma-se a
relevância geral da omissão e da negligência, como é regra nos direitos sancionatórios de cariz não penal
e, muito em especial, no direito disciplinar. E o artigo 11.º é a norma ordenadora dos conteúdos
normativos que se encontram nos artigos seguintes — enumera os deveres militares e não tem por
função delimitá-los para efeitos de definição de infrações.
Na sequência dos artigos 7.º e 11.º, os artigos 12.º a 24.º definem os deveres militares e é a violação
a esses deveres que constitui infração disciplinar. Nestes, a lei utiliza a técnica legislativa dos «exemplos
padrão», que consiste na cumulação dum conceito aberto com uma série de exemplos que o concretizam
e, dessa forma, delimitam. Essa técnica não é usual no direito penal, embora seja aí admitida (v. Figueiredo
Dias, «Anotação ao artigo 132.º», in Comentário Conimbricense ao Código Penal, t. I, Coimbra, 1999,
p. 28). Ela é, contudo, a técnica mais habitual no direito disciplinar, onde são diversos do direito criminal
o balanceamento e os critérios de prevalência entre as exigências de segurança e formalização e as
exigências de justiça concreta e adequação material.
Como diz Taipa de Carvalho (Direito Penal, 2.ª ed., 2008, p. 147), «[d]iferentemente do direito
penal, e até do direito de ordenação social, o direito disciplinar utiliza, na definição das infrações
disciplinares, a técnica da cláusula geral com enumeração exemplificativa, exceto no caso da menos
grave das infrações disciplinares em que há apenas a cláusula geral». Esta é, portanto, a técnica
característica do direito disciplinar.
Vendo os artigos do RDM que definem os diversos deveres dos militares cujo incumprimento é
suscetível de constituir infração disciplinar, verificamos que eles são relativamente minuciosos na
exemplificação dos conceitos que posteriormente permitirá a sua delimitação analógica, segundo a
racionalidade própria dos «exemplos padrão» em que o conceito geral e os exemplos se devem interpretar
em recíproca correlação.
Poderia, porventura, censurar-se a técnica de definição das infrações através do incumprimento de
«deveres» em vez da indicação de «factos». Mas é a primeira que é comum a todo o direito disciplinar.
E isto porque ela permite maior amplitude na apreciação dos factos (que podem revelar-se mais ou menos
complexos) em vista das exigências de adequação material da sanção disciplinar.
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Não se pode afirmar que as exigências de tipicidade valham no domínio disciplinar com o mesmo
rigor que no direito criminal. Aliás nem sequer existe no artigo 29.º da Constituição, que se refere às
garantias substantivas do direito criminal, um preceito semelhante àquele que existe no artigo 32.º a respeito
das garantias processuais, alargando-as, com as necessárias adaptações, a todos os outros processos
sancionatórios (artigo 32.º, n.º 10). Ainda assim, deve entender-se que, pelo menos no que respeita às
infrações mais graves, devem evitar-se conceitos demasiado vagos na definição de tais infrações. Mas
a verdade é que os artigos 12.º a 24.º do RDM não são sob este ponto de vista censuráveis. Eles são até
relativamente precisos, tipificando, de forma copiosa, exemplos de infração a cada um dos deveres
enumerados. No domínio disciplinar mais não se pode exigir.
Acresce, todavia, o facto de não haver no RDM uma conexão entre as infrações legalmente
definidas e as penas disciplinares aplicáveis.
Na verdade, em matéria de punição criminal exige-se não só a tipicidade das infrações e das penas,
como exige também uma conexão clara entre ambas (Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da
República Portuguesa Anotada, 4.ª ed., Coimbra, 2007, p. 495). Uma pessoa só pode sofrer uma pena
«cujos pressupostos estejam fixados em lei anterior» (artigo 29.º n.º 1, da Constituição). Ora o RDM não
estabelece qualquer conexão direta entre as diversas infrações e cada uma das penas disciplinares.
Este facto torna-se mais notório pelo contraste com o novo Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores
Que Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, o qual fixa uma ligação
clara entre as infrações e as penas, ou, pelo menos, entre as penas mais graves e os respetivos
pressupostos. Delimita, pois, os pressupostos específicos de cada um dos tipos de penas mais graves
(artigos 16.º a 19.º).
É necessário sublinhar que aquilo que está aqui fundamentalmente em causa é a questão da
existência ou não de um princípio de tipicidade em relação ao direito disciplinar que inclua a conexão direta
entre as infrações e as penas.
Ora um tal princípio resulta, no que respeita ao direito criminal, do artigo 29.º, n.º 1, e do artigo 165.º,
n.º 1, alínea c), da Constituição, que exigem a ligação da «sentença criminal» e das «penas» a determinados
«pressupostos» que lhes estejam referidos. Mas não existe apoio constitucional semelhante no que respeita
ao direito disciplinar: desde logo, o teor da alínea d) do n.º 1 do artigo 165.º da Constituição, ao contrário
da mencionada alínea c), não aponta para a mesma exigência de conexão no que respeita a sanções
disciplinares e seus pressupostos. E, como vimos, não há no artigo 29.º da Constituição, que se refere às
garantias substantivas do direito criminal, um preceito semelhante ao artigo 32.º, n.º 10, da Constituição,
que alarga, com as necessárias adaptações, as garantias em processo penal a todos os outros processos
sancionatórios.
Não é, pois, possível fazer uma simples transposição do princípio da tipicidade criminal, em todo o
seu rigor garantístico, para o domínio meramente disciplinar e, em especial, para o domínio do direito público
disciplinar.
Como diz Paulo Veiga Moura (Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores da Administração Pública
Anotado, Coimbra, 2009, p. 33), «[a] infração disciplinar assume-se, porém, como uma infração atípica, sendo
esta justamente uma das características que a distinguem do ilícito criminal. [...] Significa isto que a infração
disciplinar decorre mais da violação de um dever e menos da adoção de uma conduta descrita na lei (descrição
essa que pode nem sequer ser efetuada), pelo que a lei enumera os deveres que impendem em geral ou
particular sobre o trabalhador público e considera ilícito o comportamento que atente contra tais deveres,
mesmo que a conduta adotada não esteja descrita na previsão de qualquer preceito».
Ainda que se entenda que as exigências substantivas previstas no artigo 29.º da Constituição deverão
tendencialmente valer no direito disciplinar, nunca poderão valer com a mesma intensidade.
Claro que o legislador é livre de aproximar o direito disciplinar das exigências de tipificação rigorosa
do direito criminal. Mas não é obrigado a fazê-lo. O grau de formalização legal constitucionalmente exigido
ao direito disciplinar é sempre menor do que aquele que é requerido ao direito criminal.
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Como afirma Germano Marques da Silva (Direito Penal Português, I, Lisboa, 1997, p. 130):
«Vimos oportunamente que uma característica que singulariza o direito penal relativamente a outros ramos
do direito, e que cumpre a função garantístico-individual do direito penal, é o seu alto grau de formalização.
Esta formalização que preside ao exercício do jus puniendi, mostrando-se como o exercício controlado
por garantias estabelecidas a favor do delinquente, e que tem expressão em princípios como o [...] da
legalidade [...], não é tão exigente no direito disciplinar, embora a tendência seja para acrescer as garantias
dos seus destinatários.»
O princípio da legalidade não vale no plano disciplinar com a mesma rigidez com que vale no direito
penal. Note-se, aliás, que a passagem do Acórdão n.º 90/88 e as duas declarações de voto do Acórdão
n.º 33/02 (da autoria dos conselheiros Paulo Mota Pinto e Fernanda Palma), que o requerente invoca, dizem
respeito a questões «processuais» e mesmo aí apenas preconizam a equiparação tendencial que se afere
pelas expressões «pelo menos numa medida mínima» e «na sua ideia essencial».
É verdade que deve haver uma equiparação tendencial sob diversos aspetos, ou a respeito de
diversos princípios. Neste sentido, dizem Gomes Canotilho e Vital Moreira (Constituição da República
Portuguesa Anotada, 4.ª ed., p. 498): «É problemático saber em que medida é que os princípios
consagrados neste artigo são extensíveis a outros domínios sancionatórios. A epígrafe ‘aplicação da lei
criminal’ e o teor textual do preceito restringem a sua aplicação direta apenas ao direito criminal
propriamente dito (crimes e respetivas sanções). Há de, porém, entender-se que esses princípios devem,
na parte pertinente, valer por analogia para os demais domínios sancionatórios, designadamente o ilícito
de mera ordenação social e o ilícito disciplinar.»
Contudo, logo de seguida, ao esclarecerem os princípios que são concretamente aplicáveis nos
domínios sancionatórios fora do âmbito penal, Gomes Canotilho e Vital Moreira excluem o princípio da
tipicidade (é, aliás, o único princípio que excluem). Dizem literalmente: «Será o caso do princípio da
legalidade lato sensu (mas não o da tipicidade), da retroatividade, da aplicação retroativa da lei mais
favorável, da necessidade e proporcionalidade das sanções.» (Ob. cit., p. 498.)
De todo o modo, o RDM assegura, ainda que de uma forma flexível, uma certa conexão entre as
infrações e as penas. Essa conexão não é feita norma a norma, mas ela resulta do texto do RDM no seu
todo e vincula a decisão do aplicador, em termos ainda admissíveis no âmbito disciplinar.
Não podemos, portanto, concluir que as normas impugnadas do diploma em apreço violem um
princípio de tipicidade legal a que o direito disciplinar estivesse submetido. Na verdade, não ocorre qualquer
violação do artigo 29.º, n.os 1 e 3, da Constituição.
Deve, ainda, atender-se a que, mesmo sem uma tal conexão estrita, o aplicador está longe de ter
um poder arbitrário na escolha da pena.
Veja-se, por exemplo, que, no que respeita às sanções que implicam a cessação definitiva da
prestação de serviço militar, a lei reduz o seu âmbito de aplicação através das ideias conjugadas de
gravidade da infração em vista da criação de uma situação de incompatibilidade com a permanência
do militar no ativo, na reserva ou, em casos de excecional gravidade, nas próprias Forças
Armadas. Na verdade, a pena de reforma compulsiva só «é aplicável ao militar nas situações do ativo ou
da reserva cujo comportamento, pela sua gravidade, se prevê incompatível com a permanência naquelas
situações» (artigo 36.º, n.º 2) e a pena de separação de serviço é aplicável ao militar nas situações do ativo
ou da reserva «cujo comportamento, pela sua excecional gravidade, se revele incompatível com a
permanência nos quadros das Forças Armadas» (artigo 37.º, n.º 2).
Note-se, igualmente, que o artigo 39.º do RDM dá um importante contributo neste âmbito, ao
fornecer uma série de critérios para a escolha da pena aplicável, segundo juízos de proporcionalidade. A
par destes critérios, o legislador atendeu, também, ao especial circunstancialismo que rodeia, no caso da
disciplina militar, a escolha e a medida da pena (capítulo IV, relativo à escolha e medida das penas, em
que o mencionado artigo 39.º também se insere).

1.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 05/2012

257

A tudo isto acresce que a decisão de aplicação da sanção disciplinar é suscetível de posterior
controlo por parte dos tribunais.
6 — Momento do cumprimento das penas disciplinares
O RDM, no artigo 51.º, relativo ao momento do cumprimento da pena, define duas regras de
execução imediata das penas disciplinares. O requerente considera que é inconstitucional o artigo 51.º,
n.º 1, na medida em que estabelece que «as penas disciplinares são cumpridas logo que expirado o prazo
para a interposição de recurso hierárquico sem que este tenha sido apresentado ou, tendo-o sido, logo que
lhe seja negado provimento». E, também, o n.º 2 desse mesmo artigo, que determina que «as penas de
repreensão e de repreensão agravada são cumpridas imediatamente a seguir à decisão que as aplicou»,
sem que o recurso hierárquico tenha, nestes casos, o efeito suspensivo que possui nas hipóteses de
aplicação de outras penas (artigo 123.º, n.º 2, do RDM).
O legislador distinguiu duas categorias diferenciadas de penas. Por um lado, a repreensão verbal
simples, que é feita em privado (artigo 31.º), e a repreensão verbal agravada, que é feita na presença de
outros militares de posto superior ou equivalente (artigo 32.º). Por outro lado, distinguiu todas as outras
penas disciplinares: aquelas que ocorrem na pendência da prestação de serviço militar — proibição de
saída, suspensão de serviço e prisão disciplinar (artigos 33.º a 35.º) — e aquelas outras que fazem cessar
essa prestação — reforma compulsiva, separação de serviço e cessação compulsiva do regime de
voluntariado ou de contrato (artigos 36.º a 38.º).
As penas de repreensão, que consistem «na declaração feita ao infrator de que sofre reparo por
ter praticado uma infração disciplinar», possuem um regime especial. Tanto a pena de repreensão, como
a de repreensão agravada, são cumpridas imediatamente a seguir à decisão que as aplicou (artigo 51.º,
n.º 2), sem que o recurso hierárquico tenha efeito suspensivo (artigo 123.º, n.º 2, do RDM).
O requerente sustenta que tal solução põe em causa o princípio da presunção de inocência, tal como
previsto no n.º 2 do artigo 32.º da CRP, bem como as garantias de defesa do arguido genericamente
garantidas no n.º 1 do mesmo preceito constitucional.
Vejamos se assim é.
Numa instituição onde a hierarquia e a disciplina assumem, em nome do superior interesse da
eficácia e da eficiência da defesa nacional e das Forças Armadas (artigos 273.º e 275.º da Constituição),
uma importância sem paralelo na generalidade dos domínios da Administração Pública, tem certamente
um efeito útil que a pena disciplinar de repreensão possa ser executada com a mínima dilação possível em
relação ao momento da prática da infração.
Deve, além disso, notar-se que, na sua aplicação, as sanções de repreensão se dirigem a uma
infração específica, estritamente relacionada com a prestação do serviço militar, e, ainda assim, a
repreensão segue uma regra de comunicação restrita ou de difusão limitada. Ela é aplicada em privado
(artigo 31.º) ou, nos casos mais graves, perante outros militares, mas ainda assim apenas na presença de
militares de posto superior ou equivalente e dentro da unidade, estabelecimento ou órgão a que pertencem
(artigo 32.º do RDM), não podendo o facto da punição ser publicado (artigos 61.º e 107.º, n.º 3, do RDM).
Acresce que as sanções de repreensão, tal como quaisquer outras, apenas podem ser aplicadas na
sequência de um processo em que o arguido teve oportunidade de se pronunciar em sua defesa com todas
as necessárias garantias (artigos 99.º a 103.º do RDM). Logo, não é possível dizer-se, como pretende o
requerente, que há uma violação do princípio da presunção de inocência (artigo 32.º, n.º 2, da Constituição)
ou das garantias de defesa em processo disciplinar (artigo 32.º, n.os 1 e 10, da Constituição). O juízo sobre
a prática de uma infração surge após o decurso de um processo que dá as devidas garantias de defesa,
e essas garantias são proporcionais à natureza da infração e à gravidade da sanção que possam estar em
causa. No caso, o processo disciplinar, tal como está regulado, tendo em conta a menor gravidade das

258

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 05/2012

1.ª Série

sanções e apesar da ausência de recurso hierárquico prévio à execução, constitui garantia suficiente do
princípio da presunção de inocência.
Acrescente-se, também, que não é possível uma leitura a contrario do artigo 133.º do RDM no
sentido de que as sanções de repreensão não seriam passíveis de impugnação em juízo.
A sanção disciplinar de repreensão, ou de repreensão agravada, mesmo depois de executada, tal
como outras sanções disciplinares militares, é suscetível de impugnação (artigos 20.º, n.º 1, e 268.º, n.º 4,
da Constituição) que, em caso de procedência, gera a reconstituição da situação jurídica violada e a
consequente eliminação da sanção do respetivo registo disciplinar, embora a providência de suspensão da
eficácia que pudesse ser associada a essa impugnação tenha uma eficácia limitada por se tratar de ato
já executado (artigo 129.º do CPTA).
Como esclarece Mário Aroso de Almeida (Constituição da República Portuguesa Anotada,
org. Jorge Miranda e Rui Medeiros, t. III, p. 613), «o que o artigo 268.º, n.º 4, hoje, diz, é que a garantia
de impugnação de atos administrativos se estende a todos os atos que impliquem, de alguma forma, a lesão
de direitos ou interesses, porque deve ser este o conteúdo material da impugnabilidade dos atos
administrativos. Esta garantia vale em relação a todo e qualquer ato administrativo, independentemente
da entidade que o pratique ou do contexto procedimental em que seja produzido: basta que um ato
administrativo seja passível de lesar direitos ou interesses protegidos». É esta a jurisprudência firmada por
este Tribunal, nomeadamente, no Acórdão n.º 416/99.
E nem se diga que da previsão constitucional expressa de «recurso para o tribunal competente»,
relativa ao caso da sanção de prisão disciplinar militar, prevista no artigo 27.º, n.º 3, alínea d), da
Constituição [anteriormente, alínea c)], se retira que as sanções disciplinares militares restantes não são
passíveis de impugnação jurisdicional.
Sobre a questão pronunciou-se o Tribunal Constitucional, no Acórdão n.º 90/88, que acerca dessa
norma constitucional refere:
«De qualquer forma, o alcance do disposto na alínea c) [hoje alínea d)] do n.º 3 do artigo 27.º
da lei fundamental só pode ser o de reforçar a garantia constitucional do recurso contencioso,
e nunca o de, a contrario sensu, vir eliminar essa garantia no que respeita às decisões
disciplinares, no âmbito militar, que não apliquem penas privativas da liberdade.»
Tal como, aliás, lhes é, igualmente, garantido o recurso hierárquico, muito embora, diferentemente
das outras sanções disciplinares militares, a interposição deste recurso não suspenda a decisão recorrida
(artigo 123.º, n.º 2, do RDM).
Em suma, no que respeita à sanção de repreensão, o RDM estabelece um equilíbrio entre o interesse
da disciplina e da hierarquia militar e os direitos dos militares individualmente considerados. O superior
interesse da disciplina e da hierarquia militar está garantido através de brevidade do espaço de tempo entre
a prática da infração e a aplicação da pena. A proteção do militar, por sua vez, está devidamente acautelada
através das garantias de defesa de que dispõe no processo disciplinar (artigos 99.º a 103.º do RDM e 32.º,
n.º 10, da Constituição), mas também através dos meios próprios de impugnação junto dos tribunais.
Conclui-se, pelo exposto, que o disposto no artigo 51.º, n.º 2, e no artigo 123.º, n.º 2, que preveem
a execução imediata das penas de repreensão e repreensão agravada (sem que o recurso hierárquico
tenha o efeito suspensivo que possui nas hipóteses de aplicação de outras penas), não violam, nem o
princípio da presunção de inocência (artigo 32.º, n.º 2), nem as garantias de defesa em processo
disciplinar (artigo 32.º, n.os 1 e 10), nem a tutela jurisdicional efetiva garantida no artigo 20.º, n.º 1.
O recorrente alega ainda que o n.º 1 do artigo 51.º, do RDM, que respeita às outras sanções
disciplinares — e nas quais se incluiriam, como refere, a proibição de saída e a prisão disciplinar —,
ofende o princípio constitucional da presunção da inocência e das garantias de defesa do arguido,
afrontando ainda, diretamente, o comando constitucional que decorre da alínea d) do n.º 3 do artigo 27.º
da Constituição, pondo, igualmente, em causa o princípio da tutela jurisdicional efetiva consagrado no
n.º 1 do artigo 20.º da Constituição.
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Uma das normas constitucionais invocadas como parâmetro [prevista no artigo 27.º, n.º 1, alínea d)],
refere-se, de modo expresso, à prisão disciplinar imposta a militares, razão pela qual se entende que a
norma cuja constitucionalidade vem questionada é a prevista no n.º 1 do artigo 51.º do RDM quando
estabelece que a pena de prisão disciplinar é cumprida logo que expirado o prazo para a interposição de
recurso hierárquico sem que este tenha sido apresentado ou, tendo-o sido, logo que lhe seja negado
provimento. A sanção disciplinar em causa consiste «na retenção do infrator por um período de um a
30 dias, em instalação militar, designadamente no quartel ou a bordo do navio» (artigo 35.º do RDM).
É precisamente do ponto de vista da garantia constitucional, especialmente consagrada a propósito
da prisão disciplinar imposta a militares, que a solução legislativa agora em análise, traduzida na norma do
n.º 1 do artigo 51.º, merece especial atenção, visto que tal solução parece pôr em causa o disposto no
artigo 27.º, n.º 3, alínea d), da Constituição. Sobre esta garantia lê-se no Acórdão do Tribunal Constitucional
n.º 90/88:
«7 — No seu artigo 20.º, n.º 2 [hoje n.º 1], a Constituição estabelece que ‘a todos é assegurado
o acesso aos tribunais para defesa dos seus direitos’. Esta garantia da via judiciária pressupõe,
designadamente, ‘uma proteção judicial sem lacunas, não podendo a repartição da competência
jurisdicional pelos vários tipos de tribunais deixar nenhum espaço sem cobertura’ (cf. J. J. Gomes
Canotilho e Vital Moreira, ob. cit., p. 181).
Aliás, a garantia constante do artigo 268.º, n.º 3 [hoje n.º 4], ao assegurar ‘aos interessados
recurso contencioso, com fundamento em ilegalidade, contra quaisquer atos administrativos
definitivos e executórios’, mais não é do que um desenvolvimento do referido n.º 2 [hoje n.º 1]
do artigo 20.º.
Nos casos em que a punição disciplinar, no âmbito militar, implique a privação da liberdade,
a possibilidade de recurso encontra-se expressamente prevista na alínea c) [hoje alínea d)] do
n.º 3 do artigo 27.º da lei fundamental, onde se admite, entre as diversas hipóteses de privação
da liberdade sem prévia decisão judicial condenatória em pena de prisão ou em medida de
segurança, a ‘prisão disciplinar imposta a militares, com garantia de recurso para o tribunal
competente’.»
É certo que a prisão disciplinar imposta a militares constitui uma exceção à reserva de decisão
judicial em matéria de penas privativas da liberdade, prevista no artigo 27.º, n.º 2, da Constituição, ao
admitir-se a sua imposição em virtude de uma decisão administrativa [n.º 3, alínea d)]. Tal exceção, como
outras no domínio militar, encontra justificação nos objetivos constitucionalmente fixados à defesa
nacional.
Refere a esse propósito o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 33/2002:
«Não se vá sem dizer que a lei fundamental não deixou de excetuar, quanto ao princípio da
proibição da privação da liberdade a não ser em consequência de sentença judicial condenatória,
os casos de prisão disciplinar imposta a militares [alínea d) do n.º 3 do artigo 27.º].
Seja qual for o entendimento que se der a essa exceção — nomeadamente saber se a
consagração constitucional dessa exceção visa, e tão só, o estabelecimento de uma regra de
competência de harmonia com a qual se admite a possibilidade de, sem que esteja em causa um
procedimento criminal culminante com uma sentença judicial condenatória, os chefes militares
poderem impor penas de prisão —, o que é certo é que se intentou consagrar que um tal género
de sanção possa ser aplicável fora daquele processo [...]»
Mas, ao excetuar a prisão disciplinar imposta a militares, quanto ao princípio da proibição da privação
da liberdade a não ser em consequência de sentença judicial condenatória, a Constituição obriga, como
se viu, a que tal sanção seja prevista «com garantia de recurso para o tribunal competente», assim tutelando,
de modo particular, os direitos dos militares a ela sujeitos.
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Ora, como se escreveu, relativamente a este segmento, no já citado Acórdão n.º 90/88, no caso da
pena de prisão disciplinar, o sentido desta garantia expressa de impugnação junto do tribunal competente
poderá ser, entre outros que então se mencionaram, «provavelmente, o de apontar para a conveniência
de a lei prever, neste caso, um recurso de âmbito mais vasto do que o mero recurso contencioso de
anulação, com fundamento em ilegalidade, garantido no artigo 268.º, n.º 3 [hoje n.º 4]. De qualquer forma,
o alcance do disposto na alínea c) do n.º 3 do artigo 27.º da lei fundamental [hoje alínea d)] só pode ser
o de reforçar a garantia constitucional do recurso contencioso».
De facto, a previsão da alínea d) do n.º 3 do artigo 27.º da Constituição não se limita a garantir a
possibilidade de impugnar uma pena de prisão disciplinar junto dos tribunais, finalidade que seria já
assegurada pela previsão constitucional genérica do artigo 268.º, n.º 4. Nos termos da Constituição, a prisão
disciplinar imposta a militares deve ser consagrada em moldes tais que garantam que uma pretensão
deduzida em juízo, relativa à aplicação dessa sanção, possa ainda ter utilidade.
Na ausência de decisão judicial condenatória impondo a pena de prisão disciplinar militar, a
Constituição pretende assegurar que a imposição administrativa da prisão possa, com utilidade, ser
impugnada junto dos tribunais, devendo, para o efeito, o militar poder dispor de tempo adequado.
A possibilidade de execução da pena de prisão disciplinar logo após o indeferimento do recurso
hierárquico não garante a efetividade do controlo jurisdicional que venha a ser instaurado.
Tal impugnação, para ter efeito útil, deveria assegurar que o militar pudesse dispor de tempo
suficiente de modo a discutir a aplicação de tão gravosa sanção, o que não acontece. E a falta de resposta
atempada do sistema judicial gera, nestes casos, uma lesão irreversível do direito à liberdade (artigo 27.º,
n.º 1, da Constituição).
Em suma, a regra estabelecida no n.º 1 do artigo 51.º do RDM não acautela a utilidade da impugnação
judicial quando, após decisão do recurso hierárquico, impõe que a sanção de prisão disciplinar militar seja
cumprida de imediato: isto é, havendo sido interposto recurso hierárquico, a execução da pena terá lugar
logo que lhe seja negado provimento.
Não se argumente, para salvar a constitucionalidade da norma que vem impugnada, que, de todo
o modo, sempre estariam previstos na lei mecanismos para impugnação das medidas disciplinares,
nomeadamente da prisão disciplinar, alguns dos quais consubstanciam verdadeiros mecanismos de
natureza cautelar. Ainda que seja possível discutir judicialmente a sanção disciplinar depois de ela ter
sido decidida com todas as formalidades previstas na lei, incluindo o recurso hierárquico obrigatório,
na verdade, os meios de impugnação das medidas disciplinares, previstos no Código de Processo nos
Tribunais Administrativos, com as especialidades introduzidas pela Lei n.º 34/2007, de 13 de agosto
— que não impedem a execução imediata da sanção —, não garantem ao militar uma utilização ainda
útil do recurso aos tribunais, para obtenção de uma decisão que se pronuncie sobre a sanção
disciplinar aplicada.
Aliás, mesmo estando previstas providências cautelares — diga-se, com critérios especiais de
decisão mais gravosos para os militares em matéria de disciplina (Lei n.º 34/2007) — incluindo medidas
de suspensão da eficácia, o facto de poder ter sido requerida uma tal providência não dá lugar à suspensão
imediata da execução da sanção disciplinar militar, nem assegura necessariamente, a utilidade da
discussão judicial da sanção.
Estabelece expressamente o artigo 2.º da Lei n.º 34/2007, acerca do regime especial de suspensão
cautelar da eficácia dos atos administrativos em matéria de disciplina militar: «Quando seja requerida a
suspensão de eficácia de um ato administrativo praticado ao abrigo do Regulamento de Disciplina Militar,
não há lugar à proibição automática de executar o ato administrativo prevista no artigo 128.º do Código
de Processo nos Tribunais Administrativos.»
E ainda que dos mecanismos atrás mencionados resultasse um regime dotado de garantias — o que,
como se viu, não sucede — que pudessem, com utilidade e proveito, ser também invocadas por todo aquele
a quem fosse aplicada uma pena militar de prisão disciplinar, a verdade é que a disciplina ordenadora da
vida militar, prevista no RDM, não oferece aos militares a especial proteção constitucionalmente exigida.
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Ora, a particular natureza e sensibilidade da matéria em questão exigia que a legislação relativa à
disciplina militar concedesse, ela própria, uma específica proteção ao direito de impugnação dos militares
sujeitos a prisão disciplinar, de modo a preservar tal garantia de possíveis oscilações de um hipotético
regime geral.
Os mecanismos processuais previstos no RDM não asseguraram, por si mesmos, a garantia de um
processo impugnatório ainda com utilidade. Ou seja, a solução da parte final do n.º 1, do artigo 51.º pode
retirar sentido útil ao processo jurisdicional, pois a execução imediata da pena de prisão disciplinar militar
logo após a decisão que negue provimento ao recurso hierárquico, não garante uma impugnação que com
efeito prático sindique a sua aplicação.
Nestes termos, deve declarar-se a inconstitucionalidade da norma constante da parte final do n.º 1
do artigo 51.º do Regulamento de Disciplina Militar, aprovado pela Lei Orgânica n.º 2/2009, na medida em
que prevê que o cumprimento da pena de prisão disciplinar tenha lugar logo após ter sido negado provimento
ao recurso hierárquico apresentado, sem que tenha sido garantida, no âmbito de regulação próprio da
disciplina militar, a possibilidade de impugnação junto do tribunal competente em tempo útil, por violação
do disposto no artigo 27.º, n.º 3, alínea d), da Constituição.
7 — Passagem de certidões e diligências de prova requeridas pelo arguido
O artigo 76.º, n.º 1, do RDM diz que o processo disciplinar é de natureza secreta até à notificação
da acusação. Após a acusação, o n.º 2, do mesmo artigo, permite ao arguido e seu defensor a consulta do
processo ou a passagem de certidões, mediante requerimento escrito, dirigido ao instrutor. Por fim, o
n.º 3, do referido artigo 76.º, autoriza a passagem de certidões de peças de processo disciplinar, se
destinada à defesa de interesses legítimos, devendo o requerimento especificar o fim a que se destina e
podendo ser proibida a sua divulgação.
O requerente entende que o arguido tem sempre interesse legítimo em pedir «certidões» num
processo em que é arguido e que a restrição que se faz quando se exige que ele tenha um «interesse
legítimo» viola o seu direito de acesso a documentos administrativos (artigo 268.º, n.os 1 e 2) e o direito de
defesa em processo disciplinar (artigos 269.º, n.º 3, e 32.º, n.º 10, da Constituição).
Mas, não tem razão, o requerente.
Após a acusação, para o arguido e seu defensor o processo é aberto. Só é secreto para terceiros.
Esta regra de clausura do processo em relação a terceiros resulta, na lei, do «dever de segredo» que é
imposto ao arguido e ao seu defensor, especificamente no artigo 76.º, n.º 2, do RDM, dever esse que
vinculará também, como é evidente, por maioria de razão, o instrutor.
Assim sendo, após a acusação, o arguido tem direito, nos termos do artigo 100.º, n.º 1, do RDM, ao
exame do processo «durante o prazo para a apresentação da defesa» e «às horas normais do expediente»
seja por si, seu representante ou curador, seja pelo defensor por qualquer deles constituído. Acresce que
o n.º 2, deste mesmo artigo 100.º, admite que lhes sejam fornecidas fotocópias do processo e, quando tal
não seja possível, permite-se mesmo que o processo seja confiado ao defensor, que o poderá levar consigo,
nos termos gerais do processo civil.
O arguido tem, pois, acesso aos documentos administrativos, podendo inclusivamente pedir
fotocópias desses documentos. Para sua defesa, o arguido pode examinar todo o processo e pode pedir
fotocópias do mesmo.
Mas o arguido tem, igualmente, o direito de pedir certidões.
As «certidões» não são apenas fotocópias do processo.
São documentos autenticados, com os sinais distintivos duma autoridade pública.
Se o arguido pede certidão para utilizar no próprio processo, para sua defesa, ele tem, evidentemente,
um interesse legítimo na sua passagem.
Não colhe, assim, nesta parte, a invocação do requerente de que um pedido de certidão ficaria à
mercê de uma apreciação hierárquica do que constitui ou não a «defesa de interesses legítimos»,
inexistindo, nesta perspetiva, o alegado entrave à sua defesa.
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A questão será distinta se a certidão se destina a ser usada fora do processo, para outros efeitos,
mediante apresentação a outras entidades, sejam elas administrativas, judiciais ou de outra natureza.
O n.º 3 do artigo 76.º do RDM estabelece as condições em que se pode passar certidões, quando
estas se destinam a um uso externo ao processo. De facto, poderá a certidão não se destinar
necessariamente à defesa processual do arguido e, nesse caso, este deverá especificar o fim a que se
destina, assim como invocar um «interesse legítimo» (como seria, por exemplo, o interesse na defesa da
reputação e do bom-nome) que justifique a passagem da certidão.
Mas, nesta situação, em que está em causa a passagem de certidão para fins alheios ao mesmo,
numa fase em que o processo, sendo para o arguido aberto, deve permanecer em segredo para o exterior,
o facto do arguido ter de invocar um interesse legítimo para a passagem de certidão para outros fins não
põe em causa o seu direito de acesso aos documentos, ou o seu direito de defesa.
Desde logo porque, como se referiu, o acesso aos documentos, para sua defesa no próprio processo
(artigo 76.º, n.º 2), está sempre assegurado.
Por outro lado, caso a certidão a requerer seja necessária para sua defesa num outro processo,
também aqui o arguido terá, ipso facto, um interesse legítimo em pedi-la.
Da necessidade de invocação de um interesse legítimo, que surge associada à indicação da
finalidade a que se destina a certidão, não resulta, ao contrário do que sustenta o recorrente, uma violação
dos seus direitos de defesa e de acesso aos documentos.
Recorde-se, ainda, que, nestes casos, uma recusa deverá ser devidamente fundamentada
(artigo 76.º, n.º 4, do RDM), sendo um tal ato de recusa passível de impugnação, em termos especialmente
previstos (artigos 104.º a 108.º do CPTA).
Não tem, pelos motivos expostos, razão, o requerente quanto à invocada inconstitucionalidade.
O requerente contesta, ainda, que o instrutor possa recusar diligências de prova requeridas pelo
arguido, nos termos dos artigos 94.º, n.º 5, e 103.º, n.º 2, do RDM, alegando que tal constitui uma violação
dos direitos de defesa do arguido (artigos 269.º, n.º 3, e 32.º, n.os 1, 2 e 10, da Constituição).
Mas estes preceitos correspondem a uma regra de direito frequentemente adotada.
Tomando apenas algumas soluções que lhe são próximas, relembre-se que o artigo 46.º, n.os 3 e 4,
do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas, estabelece:
«3 — Durante a fase da instrução, o arguido pode requerer ao instrutor que promova as
diligências para que tenha competência e consideradas por aquele essenciais para o apuramento
da verdade.
4 — Quando o instrutor julgue suficiente a prova produzida, pode, em despacho devidamente
fundamentado, indeferir o requerimento referido no número anterior.»
A mesma regra surge, também, no próprio Código de Processo Penal que prescreve no seu
artigo 340.º, n.º 4, após esclarecer que o juiz deve recusar as provas e meios de prova legalmente
inadmissíveis:
«Os requerimentos de prova são ainda indeferidos se for notório que:
a) As provas requeridas são irrelevantes ou supérfluas;
b) O meio de prova é inadequado, de obtenção impossível ou muito duvidosa; ou
c) O requerimento tem finalidade meramente dilatória.»
Este facto é particularmente significativo não apenas pela remissão que o RDM faz para a aplicação
subsidiária, com as necessárias ou devidas adaptações, da legislação processual penal (artigo 10.º do
RDM), mas principalmente pelo facto de, por definição, o processo penal ser sempre o mais garantístico
dos processos de todo o ordenamento.
O requerente parece, porém, pretender que o processo disciplinar militar tenha mais garantias do
que o processo disciplinar comum dos trabalhadores que exercem funções públicas e, inclusivamente, que
o próprio processo penal.
Tal não é, todavia, processualmente razoável nem constitucionalmente exigível.
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O instrutor tem de ter o poder de dirigir e disciplinar o processo para além do impulso processual
das partes. Não pode ficar totalmente dependente de eventuais excessos das mesmas.
O direito à defesa está sujeito a critérios de adequação e necessidade (de proporcionalidade) que,
sem porem em causa o seu conteúdo essencial, lhe demarcam determinados limites.
Acresce que o instrutor deve decidir mediante «despacho fundamentado» exigindo-se alguma
«concretização» (vendo a fundamentação essencialmente como concretização, Vieira de Andrade,
O Dever da Fundamentação Expressa, Coimbra, 1992, p. 234). Deve, portanto, o instrutor, apresentar
as razões concretas pelas quais considera as diligências requeridas desnecessárias, inúteis, impertinentes
ou dilatórias (artigos 94.º, n.º 5, e 103.º, n.º 2, primeira parte).
Por fim, resta dizer que não há qualquer violação do princípio da presunção de inocência quando o
instrutor responde ao requerimento de prova considerando que estão «suficientemente provados os factos
alegados pelo arguido na sua defesa» nos termos do artigo 103.º, n.º 2, segunda parte, do RDM.
Note-se bem: trata-se dos «factos alegados pelo arguido na sua defesa» (se o instrutor
aceitar dar desde logo estes factos ou alguns destes factos como provados isso beneficia, como é
evidente, o arguido). Não se trata de dar como provados os factos invocados pelo instrutor na sua
acusação. Estes últimos não pode, obviamente, o instrutor considerar provados antes da realização das
diligências probatórias. Diga-se, aliás, que mesmo que esteja na posse de algum meio de prova com força
probatória plena (como um documento autêntico ou uma confissão) apenas poderá considerar os factos
provados no estrito e delimitado âmbito abrangido por essa mesma força probatória plena e, além disso,
não poderá excluir a possibilidade de se vir a provar a invalidade ou a falsidade de tais meios de prova.
Mas a norma do RDM nada acrescenta aos princípios comuns do direito probatório. E não
se referindo aos factos formulados na acusação, mas apenas aos articulados pelo arguido na
defesa, só estes se podendo considerar, desde logo, como suficientemente provados para efeitos
de recusa de mais diligências probatórias, não há qualquer violação do princípio da presunção de
inocência (artigo 32.º, n.os 1 e 2, da Constituição).
Por outro lado, também quanto a este aspeto o instrutor deve esclarecer, em despacho fundamentado,
quais as razões pelas quais considera suficientemente provados os factos alegados pelo arguido na sua
defesa (artigo 103.º, n.º 2, segunda parte, do RDM).
Assim, tendo o direito de defesa, à semelhança de todos os direitos, limites decorrentes de
exigências de idoneidade e necessidade, o instrutor pode recusar as diligências probatórias requeridas
pelo arguido que se possam considerar desnecessárias ou impertinentes, segundo um princípio de
razoável delimitação, não havendo, por isso, qualquer violação dos direitos de defesa do arguido
(artigos 269.º, n.º 3, e 32.º, n.os 1, 2 e 10, da Constituição).
III — Decisão
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal Constitucional decide:
Declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma constante da parte final do
n.º 1 do artigo 51.º do Regulamento de Disciplina Militar, aprovado pela Lei Orgânica n.º 2/2009, na medida
em que prevê que o cumprimento da pena de prisão disciplinar tenha lugar logo após ter sido negado
provimento ao recurso hierárquico apresentado, sem que seja garantida, no Regulamento de Disciplina
Militar, a possibilidade de impugnação junto do tribunal competente, em tempo útil, por violação do disposto
no artigo 27.º, n.º 3, alínea d), da Constituição;
Não declarar a inconstitucionalidade das restantes normas constantes do pedido.
Lisboa, 2 de maio de 2012. — Catarina Sarmento e Castro — Joaquim de Sousa
Ribeiro — Maria João Antunes — Carlos Fernandes Cadilha — João Cura Mariano — Vítor Gomes
[vencido quanto à alínea a) da decisão, conforme declaração de voto junta] — Carlos Pamplona de
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Oliveira [vencido quanto à alínea a) da decisão, conforme declaração em anexo] — Maria Lúcia Amaral
[vencida, quanto à alínea a) da decisão, nos termos da declaração junta] — Ana Maria Guerra Martins
(vencida, no essencial, pelas razões constantes da declaração do conselheiro Victor Gomes) — Rui
Manuel Moura Ramos [vencido, quanto à alínea a) da decisão, pelo essencial das razões constantes das
declarações dos conselheiros Vítor Gomes e Maria Lúcia Amaral].
Tem voto de conformidade do conselheiro José Borges Soeiro, que não assina por, entretanto, ter
deixado de fazer parte do Tribunal. — Catarina Sarmento e Castro.
Declaração de voto
Não acompanho a declaração de inconstitucionalidade da norma do n.º 1 do artigo 51.º do
Regulamento de Disciplina Militar (RDM) a que o acórdão chegou pela essencial razão de que, a haver
deficit de tutela jurisdicional relativamente aos atos de aplicação da pena de prisão disciplinar militar, o vício
se situará noutro lugar do sistema jurídico, designadamente nas normas relativas ao contencioso de tais
atos — medidas cautelares ou de tutela urgente incluídas (cf. Lei n.º 34/2007, de 13 de agosto) — e não
no dispositivo legal cuja inconstitucionalidade foi divisada.
Efetivamente, esta norma reproduz a regra geral de que os atos administrativos são «executórios»
logo que eficazes (artigo 149.º, n.º 1, do Código de Procedimento Administrativo), também assumida no
direito disciplinar geral dos trabalhadores que exercem funções públicas (atualmente, artigo 58.º do
Estatuto Disciplinar, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro). O comando expresso no n.º 1 do
artigo 51.º do RDM («logo que …») limita-se a acentuar as particulares exigências de prontidão e
efetividade no domínio da disciplina militar. Nada acrescenta de restritivo da posição jurídica do
destinatário da sanção, nem confere à administração militar poderes novos ou mais latos quanto à execução
das suas decisões do que aqueles que deteria se tal norma não existisse.
Quando muito, enfatiza o dever de fazer cumprir prontamente as decisões disciplinares, o que é
conforme à necessidade de observância de estrita disciplina e rigorosa hierarquia para cumprimento das
funções constitucionalmente cometidas às Forças Armadas (artigo 275.º da CRP). Como se afirmou no
Acórdão n.º 33/02 «[...] se há sector da Administração que se reveste de características muito próprias
e de uma forma organizativa reconhecidamente peculiar, ele é, sem dúvida, o das Forças Armadas, onde
a organização hierárquica rege por excelência. As finalidades e exigências específicas desse sector são,
aliás, inconcebíveis se desacompanhadas de uma acentuada disciplina. É que, sendo as Forças Armadas
uma instituição constituída por pessoas a quem é confiado o uso de armas e a quem, para a defesa nacional,
é dada formação para o uso de meios violentos — exigindo-se-lhes a exposição a riscos que podem levar
ao sacrifício da própria vida, o que tudo acarreta a observância de numerosos deveres que se não
surpreendem noutros sectores da Administração —, mal se compreenderia que a cadeia hierárquica não
estivesse dotada de poder para a aplicação de sanções eficazes contra quem, dentro dessa organização,
desrespeita aqueles deveres. Por isso, só uma ampla subordinação à cadeia de comando pode levar à
unidade de ação, de esforços e de direção, subordinação essa que, se não fora a existência de sanções
gravosas para o incumprimento de deveres essenciais às finalidades das Forças Armadas e a sua aplicação
célere e simplificada, redundaria em ficar desprovida de efetividade prática».
Acresce, mesmo para quem entenda poder censurar a norma em causa na medida em que não
interpõe um lapso de tempo mínimo entre a decisão hierarquicamente definitiva e a execução da pena de
prisão disciplinar, em ordem a garantir que o militar sancionado possa recorrer ao tribunal antes de entrar
em cumprimento dela, assim retirando da parte final da alínea d) do n.º 1 do artigo 27.º da CRP a imposição
de uma específica conformação dos poderes da administração militar quanto à sua execução, não poderia
visar-se mais do que a obtenção de uma apreciação judicial prima facie e com ponderação dos interesses
conflituantes na execução imediata. Condicionar necessária e sistematicamente a execução da pena,
como parece decorrer do acórdão, à apreciação final da impugnação do ato punitivo, sacrificaria
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desproporcionadamente a eficácia do poder disciplinar precisamente quanto a infrações a que corresponde
a mais grave das penas disciplinares não expulsivas, ignorando as ponderações constitucionais que levaram
à consagração da exceção da alínea d) do n.º 1 do artigo 27.º da Constituição. — Vítor Gomes.
Declaração de voto
Votei vencido quanto à pronúncia de inconstitucionalidade respeitante à alínea a) da decisão, por
entender que o segmento normativo relativo ao início do cumprimento de prisão disciplinar logo que seja
negado provimento ao recurso hierárquico não desprotege a garantia de impugnação judicial da sanção
disciplinar, tal como é exigido na alínea d) do n.º 3 do artigo 27.º da Constituição.
Na verdade, a aplicação da pena de prisão disciplinar é antecedida da instauração de processo
disciplinar — durante o qual é facultada ao arguido e seu defensor a consulta do processo — da notificação
da acusação, e da realização de diligências probatórias. Além disso, tendo em conta a estrutura fortemente
hierarquizada da instituição militar que exige a interposição de um recurso hierárquico prévio ao recurso
contencioso a interpor no «tribunal competente», durante o prazo em que o recurso hierárquico pode ser
apresentado, e, depois disso, até ele ser objeto de decisão, fica suspensa a eficácia da sanção, o que impede
a sua imediata executoriedade. Ora, esse prazo é suficiente para preparar a defesa, e instaurar no tribunal
competente a ação impugnatória, logo que seja notificada a decisão final.
Além disso, a especial estrutura das Forças Armadas — ancorada na disciplina dos seus órgãos e
agentes, e submetida a um efetivo dever de obediência — impõe que a punição imposta pelo superior seja
prontamente cumprida. A exigência constitucional de recurso, consagrada na referida alínea d) do n.º 3
do artigo 27.º da Constituição, pretende garantir um controle de legalidade a posteriori que, ao contrário
do que parece supor o acórdão, salvaguarda, com razoável extensão, a recomposição da situação jurídica
que existiria se não fosse o ato ilegal praticado.
É isto e, a meu ver, apenas isto, que a Constituição impõe no aludido preceito, o que se mostra
salvaguardado pela norma em análise. — Carlos Pamplona de Oliveira.
Declaração de voto
Dissenti do juízo de inconstitucionalidade quanto ao disposto no n.º 1 do artigo 51.º do Regulamento
de Disciplina Militar. No meu entendimento, a norma constante da parte final deste preceito, «na medida
em que prevê que o cumprimento da pena de prisão disciplinar tenha lugar logo após ter sido negado
provimento ao recurso hierárquico necessário, sem que seja garantida [...] a possibilidade de impugnação
junto do tribunal competente, em tempo útil», não lesa o artigo 27.º, n.º 3, alínea d), da Constituição.
A pena de prisão disciplinar que o RDM prevê constitui, sem margem para dúvidas, uma forma de
restrição legal do direito que todos têm à liberdade. Simplesmente, trata-se de uma restrição que conta,
desde logo, com a especial legitimação de uma autorização constitucional expressa. Ao prever, como
exceção à regra segundo a qual ninguém pode ser privado de liberdade senão em consequência de
sentença judicial condenatória, que possa ser imposta a militares prisão disciplinar, a Constituição está
a conferir ao legislador ordinário uma especial habilitação para que a liberdade deste grupo de pessoas
seja restringida de forma diversa por que se restringe a liberdade das demais. A razão por que o faz
encontra-se no estatuto constitucional das Forças Armadas (artigo 275.º) e nas exigências que daí
decorrem para a regulação, por lei, do serviço militar (artigo 276.º).
A norma do artigo 51.º, n.º 1, do RDM concretiza esta autorização constitucional expressa para
a restrição legal da liberdade dos militares, de uma forma que, a meu ver, é lícita porque respeita as
exigências impostas às leis restritivas, nomeadamente a decorrente da proibição do excesso. As
necessidades de eficácia e prontidão de aplicação das sanções disciplinares militares, justificadas pelas
especiais relações de ordem e de hierarquia que no seio da instituição se estabelecem, tornam, segundo
creio, adequada, necessária e proporcional a medida de aplicação imediata da pena de prisão disciplinar,
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logo que expirado o prazo para a interposição do recurso hierárquico ou logo que lhe seja negado
provimento. No juízo de ponderação que faço, e que leva à conclusão da não inconstitucionalidade da
norma, ocupa ainda lugar de relevo a consideração segundo a qual o grau de afetação da liberdade
das pessoas que a aplicação desta particular sanção implica é, pelas próprias circunstâncias em que
se desenrola a medida disciplinar, bem menor do que o grau de afetação da liberdade a que se refere
o n.º 1 do artigo 27.º da Constituição. — Maria Lúcia Amaral.

——————

IV — DECRETOS REGULAMENTARES
Ministério da Defesa Nacional
Decreto Regulamentar n.º 41/2012
de 16 de maio de 2012
No âmbito do Compromisso Eficiência, o XIX Governo Constitucional determinou as linhas gerais
do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), afirmando que o primeiro e mais
importante impulso do Plano deveria ser, desde logo, dado no processo de preparação das leis orgânicas
dos ministérios e dos respetivos serviços.
Trata-se de algo absolutamente estruturante, por um lado, para o início de uma nova fase da reforma
da Administração Pública, no sentido de a tornar eficiente e racional na utilização dos recursos públicos
e, por outro, para o cumprimento dos objetivos de redução da despesa pública a que o país está vinculado.
Com efeito, mais do que nunca, a concretização simultânea dos objetivos de racionalização das estruturas
do Estado e de melhor utilização dos seus recursos humanos é crucial no processo de modernização e de
otimização do funcionamento da Administração Pública.
Importava decididamente repensar e reorganizar a estrutura do Estado, no sentido de lhe dar uma
maior coerência e capacidade de resposta no desempenho das funções que deverá assegurar, eliminando
redundâncias e reduzindo substancialmente os seus custos de funcionamento.
A segurança e a defesa nacionais são os pilares essenciais que garantem a soberania do Estado e
os valores da democracia portuguesa.
A segurança e a defesa nacionais assentam na vontade dos Portugueses em constituir-se com uma
comunidade política livre e independente, bem como na capacidade do Estado para definir as estratégias
e assegurar os meios necessários para consolidar a posição de Portugal num contexto internacional em
mudança permanente. O estatuto de Portugal como membro das Nações Unidas e fundador da Aliança
Atlântica, membro da União Europeia e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, bem como a
estabilidade das nossas alianças e parcerias estratégicas, são cruciais da segurança e da defesa nacionais.
A vinculação aos princípios do direito e a sua contribuição permanente para as missões de paz
internacionais reforçam o reconhecimento de Portugal como um Estado responsável na comunidade
internacional.
A qualidade das estratégias, a capacidade de resposta aos desafios externos e o consenso sobre os
valores e as prioridades do Estado são fatores indispensáveis para assegurar a autonomia, a coerência e
a durabilidade das políticas de segurança e defesa nacionais. A definição das prioridades, a fundamentação
das escolhas e a mobilização da comunidade portuguesa exigem um conceito estratégico nacional assente
num pensamento estratégico moderno, rigoroso e inovador.
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Nesse quadro, o Estado deve garantir a existência de centros portugueses de racionalização
estratégica onde se possam concentrar a reflexão, a investigação e o debate sobre a segurança e a defesa
nacionais.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, e nos termos da
alínea c) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Natureza
1 — O Instituto de Defesa Nacional, abreviadamente designado por IDN, é um serviço central da
administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa, científica e pedagógica.
2 — A nível regional funciona o serviço desconcentrado designado Delegação do Porto.
Artigo 2.º
Missão e atribuições
1 — O IDN tem por missão principal o apoio à formulação do pensamento estratégico nacional,
assegurando o estudo, a investigação e a divulgação das questões de segurança e defesa.
2 — O IDN prossegue as seguintes atribuições:
a) Assegurar o apoio à formulação e desenvolvimento do pensamento estratégico nacional nos
domínios relacionados com a segurança e defesa;
b) Fomentar a elaboração e discussão de outras vertentes ligadas a um pensamento estratégico
nacional, em sinergia com os organismos públicos e privados vocacionados para tal;
c) Assegurar a investigação, o estudo e a divulgação das questões de segurança e defesa;
d) Promover e reforçar as relações civis-militares e valorizar os quadros das Forças Armadas,
da Administração Pública, dos setores público, privado e cooperativo, através do estudo, divulgação e
debate dos grandes temas nacionais e internacionais com incidência no domínio da segurança e defesa;
e) Contribuir para a sensibilização da sociedade para as questões da segurança e defesa, em
especial no que respeita à consciência para os valores fundamentais que lhe são inerentes;
f) Fomentar a investigação nos domínios das relações internacionais e da segurança e defesa;
g) Cooperar com organismos congéneres internacionais.
Artigo 3.º
Órgãos
1 — O IDN é dirigido por um diretor-geral, cargo de direção superior de 1.º grau.
2 — São ainda órgãos do IDN o Conselho Científico e a Unidade de Acompanhamento.
Artigo 4.º
Diretor-geral
1 — Compete ao diretor-geral dirigir e orientar a ação dos órgãos e serviços do IDN, nos termos
das competências que lhe sejam conferidas por lei ou que nele sejam delegadas ou subdelegadas.
2 — O diretor-geral é substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo titular do cargo de direção
intermédia de 1.º grau.
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Artigo 5.º
Conselho Científico
1 — O Conselho Científico é um órgão colegial, de natureza consultiva, ao qual compete apoiar o
diretor-geral do IDN no exercício das suas funções.
2 — O Conselho Científico é composto pelo diretor-geral, que o preside, por elementos do corpo de
investigadores e assessores do IDN e por personalidades, militares ou civis, de reconhecido mérito no
domínio das questões da segurança e defesa.
3 — Ao Conselho Científico compete, em especial, pronunciar-se sobre:
a) Os projetos de investigação científica que lhe sejam submetidos pelo presidente;
b) As linhas gerais de orientação estratégica do IDN;
c) As questões de natureza pedagógica, científica e cultural.
4 — O presidente pode determinar a participação de outros trabalhadores nas reuniões do Conselho
Científico em razão da matéria a tratar.
5 — O funcionamento do Conselho Científico é regulado por regulamento interno.
Artigo 6.º
Unidade de Acompanhamento
1 — A Unidade de Acompanhamento (UA) exerce funções de avaliação e aconselhamento interno,
quando as circunstâncias o exijam e sob impulso do diretor-geral.
2 — Nas suas funções de avaliação e aconselhamento, compete à UA analisar regularmente o
funcionamento do IDN e emitir os pareceres adequados, designadamente sobre o plano e o relatório de
atividades do IDN.
3 — A UA é composta por cinco membros escolhidos entre especialistas e individualidades
externas, nacionais ou estrangeiras, de reconhecida competência nos domínios de atividade do IDN,
nomeados pelo diretor, após parecer do Conselho Científico.
4 — O exercício de funções no âmbito da UA por parte dos membros referidos no número anterior
não confere o direito a qualquer retribuição ou abono.
Artigo 7.º
Comissão Portuguesa de História Militar
1 — O IDN integra, ainda, a Comissão Portuguesa de História Militar, como unidade orgânica
dotada de autonomia funcional, com a missão de promover e coordenar a investigação histórico-militar no
âmbito da defesa nacional, bem como a proteção do património histórico-militar e assegurar a representação
internacional junto de estruturas internacionais congéneres.
2 — A organização e o regime administrativo e financeiro da Comissão Portuguesa de História
Militar são regulados pelo Decreto-Lei n.º 59/98, de 17 de março.
Artigo 8.º
Tipo de organização interna
A organização interna do IDN obedece ao seguinte modelo estrutural misto:
a) Nas áreas de atividade relativas à investigação, o modelo de estrutura matricial;
b) Nas restantes áreas, o modelo de estrutura hierarquizada.
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Artigo 9.º
Receitas
1 — O IDN dispõe das receitas provenientes de dotações que lhe sejam atribuídas no Orçamento
do Estado.
2 — O IDN dispõe ainda das seguintes receitas próprias:
a) As quantias cobradas pela prestação de serviços no âmbito das suas atribuições;
b) O produto da venda de publicações e de trabalhos por si editados;
c) Os subsídios, subvenções, comparticipações, doações e legados de entidades públicas e
privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais;
d) O rendimento dos bens que possua a qualquer título;
e) Quaisquer receitas que por lei, contrato ou outro título lhe sejam atribuídas.
3 — As quantias cobradas pelo IDN são fixadas e periodicamente atualizadas por despacho dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da defesa nacional, tendo em atenção os
meios humanos e materiais mobilizados em cada caso, podendo ainda ser tidos em conta os custos indiretos
de funcionamento.
Artigo 10.º
Despesas
Constituem despesas do IDN as que resultem de encargos decorrentes da prossecução das
atribuições que lhe estão cometidas.
Artigo 11.º
Mapa de cargos de direção
Os lugares de direção superior de 1.º grau e de direção intermédia de 1.º grau constam do mapa
anexo ao presente decreto regulamentar, do qual faz parte integrante.
Artigo 12.º
Estatuto remuneratório do chefe de equipa multidisciplinar
Ao chefe da equipa multidisciplinar é atribuído um estatuto remuneratório equiparado a diretor de
serviços ou chefe de divisão, em função da natureza e complexidade das funções.
Artigo 13.º
Norma revogatória
É revogado o Decreto Regulamentar n.º 22/2009, de 4 de setembro.
Artigo 14.º
Entrada em vigor
O presente decreto regulamentar entra em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 29 de março de 2012. — Pedro Passos
Coelho — Vítor Louçã Rabaça Gaspar — Paulo Frederico Agostinho Braga Lino
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Promulgado em 4 de maio de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 10 de maio de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

ANEXO
(a que se refere o artigo 11.º)
Mapa de pessoal dirigente
Designação dos cargos dirigentes

Qualificação dos cargos dirigentes

Grau

Número de lugares

Diretor-geral ......................................................

Direção superior ..............................

1.º

1

Diretor de serviços ............................................

Direção intermédia ..........................

1.º

1

——————

V — PORTARIAS
Ministério da Defesa Nacional
Portaria n.º 211/2012
de 13 de abril de 2012
A atual situação político-militar na República da Guiné-Bissau impõe o planeamento e preparação
de uma missão militar, com recurso à Força de Reação Imediata (FRI), que garanta a evacuação de
cidadãos nacionais, bem como de cidadãos de países amigos, nos termos de compromissos internacionalmente
assumidos, que pretendam abandonar o território daquele país.
Nos termos do artigo 24.º da Lei da Defesa Nacional, aprovada pela Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de
7 de julho, e do n.º 1 do artigo 4.º da Lei Orgânica de Bases e Funcionamento das Forças Armadas,
aprovada pela Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho, incumbe às Forças Armadas executar missões
fora do território nacional, destinadas a garantir a salvaguarda da vida e dos interesses dos portugueses
e, bem ainda, no âmbito de compromissos internacionalmente assumidos pelo Estado Português com países
amigos.
Assim, ao abrigo do disposto n.º 1 do artigo 12.º e das alíneas f) e n) do n.º 3 do artigo 14.º, ambos
da Lei de Defesa Nacional, e nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 233/96, de 7 de dezembro,
alterado pelos Decretos-Leis n.os 348/99, de 27 de agosto, e 299/2003, de 4 de dezembro:
Manda o Governo, pelo Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
1 — É autorizado o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) a
aprontar, projetar e sustentar uma força nacional, constituída por unidades e meios da Força de Reação
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Imediata (FRI), que garanta a evacuação de cidadãos portugueses e de cidadãos de países amigos
designados, a partir do território da República da Guiné-Bissau.
2 — A presente missão tem o seu início em 15 de abril de 2012 e cessa com a retração das
unidades e meios da FRI para o território nacional.
3 — De acordo com o disposto no n.º 5 da portaria n.º 87/99, de 30 de dezembro de 1998, publicada
no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 28 de janeiro de 1999, os militares que integram as unidades
e meios da FRI projetados para a área de operações desempenham funções em zona que se considera de
classe C.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.
——————
VI — DESPACHOS
Ministério da Defesa Nacional
Despacho n.º 5 901/2012
de 13 de abril de 2012
Considerando que se revela necessário dar continuidade à desmilitarização de munições e
explosivos provenientes dos ramos das Forças Armadas portuguesas que apresentam claramente um grau
elevado de degradação e risco, materializando assim as medidas preconizadas pela Política de Defesa
Nacional;
Considerando que a referida prestação de serviços deve ser realiza da por recurso a processos que
cumpram os requisitos relativos às normas de segurança e ambientais, o que exige, para o efeito,
instalações e equipamentos específicos;
Considerando que a destruição de munições e dos materiais energéticos torna inviável adjudicar os
trabalhos a empresas instaladas fora do território nacional;
Considerando que a IDD — Indústria de Desmilitarização e Defesa, S. A., é a única entidade dotada
de capacidade técnica para a desmilitarização, encontrando-se certificada para a referida indústria ao
abrigo da Lei n.º 49/2009, de 5 de agosto;
Considerando o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos (CCP),
nos termos do qual «por motivos técnicos [...] a prestação objeto do contrato só possa ser confiada a uma
entidade determinada»;
Considerando que a esta aquisição de serviços cujo valor estimado é de € 1 000 000 a que acresce
o IVA à taxa legal em vigor, tem suporte orçamental para o ano de 2012, através da dotação inscrita na
Lei Orgânica n.º 4/2006, de 29 de agosto (LPM), Capítulo 01 — Gabinete Membros do Governo, Órgãos
e Serviços, Programa 006 (Defesa);
Considerando que as operações de desmilitarização de munições e explosivos envolvem aspetos técnicos
e que face à complexidade da matéria em assunto justificam a condução do procedimento por um júri;
Considerando a natureza e características da desmilitarização que determina a necessidade de
restringir o acesso às peças do procedimento a eventuais interessados:
Determino o seguinte:
1 — Autorizo, de acordo com o disposto no artigo 17.º, n.º 3, alínea c), do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de junho, a realização da despesa e consequentes pagamentos, no montante máximo de € 1 000 000 a
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que acresce o IVA à taxa legal em vigor, a qual se encontra cabimentada a coberto da Lei de Programação
Militar, Capítulo 01 — Gabinete Membros do Governo, Órgãos e Serviços, Programa 006 (Defesa).
2 — Por motivos técnicos, autorizo através da adoção do procedimento de ajuste direto, mediante
a apresentação do convite à IDD — Indústria de Desmilitarização, S. A., nos termos do disposto na alínea
e) do n.º 1 do artigo 24.º e nos artigos 112.º e 115.º do Código dos Contratos Públicos (CCP) até ao montante
de € 1 000 000, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, para o fornecimento de serviços de
desmilitarização de munições e explosivos das Forças Armadas.
3 — Aprovo, nos termos conjugados dos n.os 1 e 2.º do artigo 40.º do CCP e do artigo 115.º,
n.º 1, a minuta do convite e o caderno de encargos.
4 — Designo, nos termos do n.º 1 do artigo 67.º CCP, para a condução deste procedimento, a
constituição de um júri no âmbito da DGAIED, constituído por:
a) Presidente — Major-General Francisco da Rocha Grave Pereira, subdiretor-geral da
DGAIED;
b) Vogais efetivos (DGAIED):
Tenente-Coronel Manuel António Cruz de Seixas da DGAIED;
Major Américo Marques Garção Cara d’Anjo da DGAIED;
Capitão-Tenente Luís Alberto Fernandes Pimentel da DGAIED;
Dr.ª Maria Margarida Leitão Garcia da DGAIED;
c) Vogal suplente (DGAIED) — Dr.ª Maria de Fátima Gonçalves Diogo.
5 — Atribuo ao presente procedimento a classificação de «Reservado », com exclusão de lançar
o procedimento na plataforma de contratação da VORTAL, ao abrigo da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 50/88, de 8 de setembro, alterada pelas Resoluções do Conselho de Ministros n.os 13/93, de
4 de fevereiro, 37/89, de 24 de outubro, 5/90, de 28 de fevereiro, e 16/94, de 22 de março.
6 — Delego no diretor-geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, com faculdade de
subdelegação, ao abrigo do artigo 109.º do CCP competência para:
a) Adjudicar à IDD a aquisição dos serviços de desmilitarização, conforme o disposto no artigo 73.º
do CCP;
b) Aprovar a minuta do contrato, realizar posteriores ajustamentos ao conteúdo do contrato e
notificar a minuta em questão à IDD — Indústria de Desmilitarização e Defesa, S. A., nos termos dos
artigos 98.º a 100.º do CCP;
c) Representar o Estado Português na outorga do contrato, ao abrigo do artigo 106.º do CCP.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Direção-Geral de Política de Defesa Nacional
Despacho n.º 5 902/2012
de 16 de abril de 2012
1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código de Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, no n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação
dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, delego no Diretor de Serviços de Relações Internacionais,
Coronel Rui Manuel Carlos Clero, as seguintes competências:
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1.1 — Delegação de competências próprias:
a) As previstas nos n.os 1 a 4 do artigo 7.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com exceção do disposto na alínea d) do n.º 2 da
citada norma legal;
b) As previstas no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, dentro dos respetivos limites
máximos e dos limites previstos no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho.
2 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 4.º Decreto Regulamentar n.º 4/2012, 18 de janeiro,
nomeio o Coronel Rui Manuel Carlos Clero para me substituir nas minhas faltas e impedimentos.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 2 de abril de 2012.
O Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional, Luís Faro Ramos.
Despacho n.º 6 021/2012
de 5 de abril de 2012
Considerando que através do Decreto-Lei n.º 122/2011, de 19 de dezembro, foi aprovada a
orgânica do Ministério da Defesa Nacional e que o Decreto Regulamentar n.º 4/2012, de 18 de janeiro,
definiu a estrutura orgânica da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional;
Considerando ainda que a Portaria n.º 94/2012, de 4 de abril, definiu a estrutura nuclear e fixou em
1 (um) o número máximo de unidades orgânicas flexíveis para a Direção-Geral de Política de Defesa
Nacional;
Ao abrigo do n.º 5 do artigo 21.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi conferida
pelo Decreto-Lei n.º 105/2007, de 03 de abril, determino:
1 — É criada na dependência direta do Diretor de Serviços de Relações Internacionais, a Divisão
de Estudos e Apoio à Gestão (DEAG), que exerce as seguintes atribuições:
a) Elaborar estudos e pareceres pluridisciplinares ou de natureza específica do âmbito
organizativo e funcional, seja por iniciativa própria, seja por determinação superior, visando a melhoria da
qualidade do desempenho da DGPDN;
b) Prestar apoio jurídico à atividade da DGPDN, designadamente no âmbito da preparação e
negociação de acordos internacionais ou outros instrumentos de relacionamento internacional na área da defesa;
c) Supervisionar os processos de recrutamento, seleção, contratação e posicionamento nas
carreiras dos recursos humanos afetos à DGPDN;
d) Assegurar, sob orientação do/da Diretor/a-Geral, a elaboração, nos prazos determinados,
dos processos de avaliação do serviço, dos/das dirigentes e dos/das trabalhadores/as da DGPDN;
e) Elaborar a proposta orçamental, os planos e os relatórios superiormente determinados e
assegurar a compilação e atualização dos contributos da DGPDN para o Anuário Estatístico e para a
página da Internet do Ministério da Defesa Nacional;
f) Planear e assegurar, em estreita articulação com as direções de serviços responsáveis pela
respetiva atividade, o apoio e o acompanhamento das entidades e delegações da DGPDN, bem como de
outras entidades nacionais ou estrangeiras, seja no território nacional, seja no exterior;
g) Planear e coordenar a implementação das medidas de segurança respeitantes à informação,
ao pessoal, ao material e às instalações.
h) Processar todo expediente recebido na DGPDN, assim como aquele por ela produzida e,
organizar e manter o Arquivo Geral da Direção-Geral.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 5 de abril de 2012.
O Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional, Luís Faro Ramos.
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Inspeção-Geral da Defesa Nacional
Despacho n.º 7 154/2012
de 15 de maio de 2012
Considerando que o Decreto-Lei n.º 122/2011, de 29 de dezembro, aprovou a orgânica do Ministério
da Defesa Nacional e que o Decreto Regulamentar n.º 03/2012, de 18 de janeiro, definiu a missão,
atribuições e tipo de organização interna da Inspeção-Geral da Defesa Nacional (IGDN).
Considerando que a Portaria n.º 87/2012, de 30 de março, determinou a estrutura nuclear da IGDN,
e fixou em dois o número máximo de unidades orgânicas flexíveis e em duas a dotação máxima de chefes
de equipas multidisciplinares.
Importa, agora, definir as unidades orgânicas flexíveis que integram a estrutura hierarquizada e as
equipas multidisciplinares que integram a estrutura matricial, em ordem a dotar a IGDN da organização
interna de serviços adequada ao desempenho da sua missão e à prossecução das respetivas atribuições.
Assim, ao abrigo dos n.os 5 e 6 do artigo 21.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na redação dada
pelo Decreto-Lei n.º 105/2007, de 03 de abril, e Decreto-Lei n.º 116/2011, de 05 de dezembro, da
alínea f) do n.º 1 do artigo 7.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 51/2005,
de 30 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e, ainda, do disposto nos artigos 3.º
e 4.º da Portaria n.º 87/2012, de 30 de março, determino:
1 — A criação das unidades orgânicas flexíveis e das equipas multidisciplinares, que constam
em Anexo a este despacho e do qual faz parte integrante.
2 — O presente despacho produz efeitos à data da assinatura.
O Inspetor-Geral da Defesa Nacional, Rogério Rodrigues.

ANEXO
1.º
Estrutura da IGDN
1 — A estrutura hierarquizada compreende duas unidades orgânicas flexíveis, que funcionam na
dependência direta do diretor de serviços da Direção de Serviços de Inspeção e Auditoria (DSIA),
designadas por:
a) Divisão de Análise de Risco e de Procedimentos de Inspeção e Auditoria (DARPIA);
b) Divisão de Planeamento, Organização e Administração de Recursos (DPAR).
2 — A estrutura matricial compreende duas equipas multidisciplinares, denominadas Equipa
Multidisciplinar de Inspeção e Auditoria 1 (EMIA1) e Equipa Multidisciplinar de Inspeção e Auditoria 2
(EMIA2), que funcionam sob coordenação do diretor de serviços da DSIA.
2.º
Divisão de Análise de Risco e de Procedimentos de Inspeção e Auditoria
1 — Compete à DARPIA, designadamente:
a) Desenvolver políticas, procedimentos e técnicas de auditoria e inspeção em áreas de risco
materialmente relevantes;
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b) Elaborar estudos, informações e relatórios no domínio da análise de risco, sobre matérias da
competência da IGDN;
c) Apreciar as reclamações, denúncias ou queixas apresentadas por eventuais violações da
legalidade, sendo solicitada a colaboração dos inspetores e das equipas de inspeção sempre que tal se
afigure necessário;
d) Participar nos grupos de trabalho criados no âmbito do Sistema de Controlo Interno da
Administração Financeira do Estado (SCI);
e) Monitorizar o cumprimento das orientações estratégicas para o setor empresarial do Estado
no domínio da defesa nacional, em articulação com as equipas multidisciplinares;
f) Assegurar os mecanismos necessários para monitorizar o sistema de informação estratégico
e operacional da área inspetiva;
g) Coordenar, em articulação com o EMGFA e com os ramos das Forças Armadas, a
cooperação e a partilha de informação com os órgãos ou serviços de controlo e avaliação dos respetivos
comandos, de forma a garantir a racionalidade, complementaridade e sinergia das intervenções;
h) Participar na elaboração de estudos, informações e pareceres sobre matérias das atribuições
da inspeção-geral, assim como participar na elaboração de diplomas legais.
3.º
Divisão de Planeamento, Organização e Administração de Recursos
1 — À DPAR compete, designadamente:
a) Assegurar a adequada instrução dos processos técnico-administrativos relacionados com a
gestão dos recursos humanos, financeiros, patrimoniais e logísticos;
b) Desenvolver o sistema de informação estratégico e operacional, tendo em vista assegurar a
obtenção e o fornecimento de indicadores de desempenho relevantes para a sua gestão e para as restantes
funções de suporte à governação;
c) Elaborar os projetos de plano e de relatório anual de atividades, em articulação com as demais
unidades orgânicas e equipas multidisciplinares da IGDN;
d) Elaborar o projeto de orçamento;
e) Assegurar a gestão e o controlo orçamental e financeiro e propor as alterações necessárias;
f) Organizar e apresentar a conta anual de gerência e preparar os elementos necessários à
elaboração de relatórios de execução financeira;
g) Promover a divulgação das normas em vigor, assegurando ou propondo a realização das ações
de sensibilização, informação e formação;
h) Elaborar estudos de caráter organizativo, de análise de procedimentos, métodos de trabalho,
circuitos e fluxos de informação, no sentido da sua otimização, automação e informatização;
i) Elaborar estudos, informações, pareceres e participar na elaboração de diplomas legais em
matérias relacionadas com as suas competências ou que lhe sejam superiormente cometidas;
j) Assegurar o desenvolvimento dos sistemas de informação e tecnologias de comunicação
necessários ao desempenho da IGDN;
k) Elaborar os procedimentos necessários à manutenção da segurança, confidencialidade e
integridade dos sistemas de informação;
l) Efetuar estudos e desenvolver planos de conceção e implementação das soluções informáticas
mais adequadas;
m) Apoiar todos os utilizadores da rede informática, assegurando que os mesmos utilizam
corretamente os recursos postos à sua disposição;
n) Assegurar o expediente e arquivo geral da IGDN.
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4.º
Equipa Multidisciplinar de Inspeção e Auditoria 1 (EMIA1) e Equipa Multidisciplinar
de Inspeção e Auditoria 2 (EMIA2)
1 — Às EMIA1 e EMIA1 compete, designadamente:
a) Assegurar a realização de auditorias, inspeções e análise de sistemas no âmbito do setor de
atuação do Ministério da Defesa Nacional;
b) Assegurar a realização de inquéritos, sindicâncias, peritagens ou outras ações que lhe sejam
atribuídas superiormente;
c) Apreciar a conformidade legal e regulamentar dos atos praticados pelas Forças Armadas,
serviços e organismos do MDN ou sujeitos à tutela e superintendência do Ministro da Defesa Nacional;
d) Assegurar, numa perspetiva sistémica, o acompanhamento e avaliação da execução das
políticas na área da defesa nacional, designadamente, no âmbito da LPM, da LPIM e da prestação de
serviços comuns, contribuindo para a economia, a eficácia e a eficiência no funcionamento das estruturas
da defesa nacional;
e) Realizar auditorias financeiras e auditar os sistemas e procedimentos de controlo interno dos
serviços e organismos do MDN, no quadro das responsabilidades cometidas ao Sistema de Controlo
Interno da Administração Financeira do Estado (SCI) pela Lei de Enquadramento Orçamental (LEO);
f) Apresentar as propostas de medidas legislativas ou regulamentares que, na sequência da sua
atuação, se afigurem pertinentes, bem como propor a adoção de medidas tendentes a assegurar ou
restabelecer a legalidade dos atos praticados pelos serviços e organismos do Ministério da Defesa Nacional;
g) Colaborar com a DARPIA na monitorização do cumprimento das orientações estratégicas
para o setor empresarial do Estado no domínio da defesa nacional;
h) Assegurar o controlo, monitorização e resultados das equipas de auditoria;
i) Executar quaisquer outras tarefas que, no âmbito da atividade de inspeção, lhe sejam
superiormente atribuídas.
O Inspetor-Geral da Defesa Nacional, Rogério Rodrigues.

Estado-Maior do Exército
Despacho n.º 75/CEME/2012
de 20 de abril de 2012
Considerando que:
a) A Lei n.° 5/2011, de 2 de março (Lei das Ordens Honorificas Portuguesas), estabelece o
elenco e os fins das Ordens Honorificas Portuguesas, sendo de destacar as seguintes:
(1) Antigas Ordens Militares:
(a) Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito;
(b) Ordem Militar de Cristo;
(c) Ordem Militar de Avis;
(d) Ordem Militar de Sant'Iago da Espada.
(2) Ordens Nacionais
(a) Ordem do Infante D. Henrique;
(b) Ordem de Liberdade.
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b) para cada uma dessas ordens honorífícas existem os seguintes graus:
(a) Grande Colar (exceto para as ordens militares de Cristo e de Avis);
(b) Grã Cruz;
(c) Grande Oficial;
(d) Comendador;
(e) Oficial;
(f) Cavaleiro ou Dama.
c) O Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 316/2002, de 27 de Dezembro, prevê as seguintes medalhas:
(1) Medalhas militares:
(a) Valor militar (grau Ouro, Prata e Cobre)
(b) Cruz de guerra (1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª Classe)
(c) Serviços distintos (grau Ouro, Prata e Cobre)
(d) Mérito militar (Grã-Cruz, 1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª Classe)
(e)Privativas do Ministério da Defesa Nacional, do Estado-Maior-General das Forças
Armadas e dos ramos das Forças Armadas (1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª Classe):
- Medalha da defesa nacional (Ministério da Defesa Nacional);
- Medalha da cruz de São Jorge (Estado-Maior-General das Forças Armadas);
- Medalha da cruz naval (Marinha);
- Medalha de D. Afonso Henriques - Mérito do Exército (Exército);
- Medalha de mérito aeronáutico (Força Aérea).
(f) Medalha de Comportamento Exemplar (grau Ouro, Prata e Cobre)
(2) Medalhas Comemorativas das Forças Armadas:
(a) Medalha dos promovidos por feitos distintos em campanha;
(b) Medalha dos feridos em campanha;
(c) Medalha de reconhecimento;
(d) Medalha comemorativa das campanhas;
(e) Medalha comemorativa de comissões de serviço especiais.
d) O Regulamento de Uniformes dos Militares do Exército, aprovado pela Portada n.º 254/2011,
de 30 de junho, define os tipos e a composição dos uniformes, bem como as regras de utilização dos
mesmos;
e) Os referidos três diplomas também regulam, ainda que genericamente, os preceitos legais
quanto ao uso das insígnias das condecorações nos vários tipos de uniforme e em traje civil;
f) Mostra-se necessário do regular os procedimentos relativos ao uso das insígnias das ordens
honoríficas portuguesas, das medalhas milhares e das medalhas comemorativas das Forças Armadas, e
reunir num único documento a especificação dos diversas insígnias de cada condecoração, bem como as
regras quanto ao uso das mesmas nos diferentes tipos de uniforme e em traje civil.
Assim, determino o seguinte:
São aprovadas as regras relativas ao uso de insígnias das condecorações, que constam do anexo
ao presente despacho e dele fazem parte integrante.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.
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Anexo (LISTA DAS INSÍGNIAS DAS CONDECORAÇÔES E O SEU USO NO UNIFORME E EM TRAJE CIVIL) ao
Despacho n.° 75/CEME/12
Insígnia

Condecoração

Grande-Colar

- Ordem Militar da Torre e Espada, do

Exemplo

Valor, Lealdade e Mérito
- Ordem Militar de Sant’lago da

Uniforme/Traje Civil
- Grande Uniforme A
- Traje civil de gala ou
Cerimónia
- Traje civil académico

Espada
- Ordem do Infante D. Henrique

de Cerimónia

- Ordem de Liberdade
(apenas para o grau de Grande-Colar destas
quatro ordens honorificas)

Colar

- Ordem Militar da Torre e Espada, do - Grande Uniforme A
Valor, Lealdade e Mérito

Exemplo

- Ordem Militar de Sant’lago da

- Traje civil de gala ou
Cerimónia
- Traje civil académico de

Espada

Cerimónia
(apenas para o grau de Grande Colar destas
quatro ordens honorificas)

Banda

- Todas as ordens honoríficas
1

portuguesas ( )

(usada a tiracolo)
Exemplo

- Medalha de Mérito Militar (2)

- Grande Uniforme A
- Jaqueta
- Traje civil de gala ou
Cerimónia

1

( ) Para os graus de Grande Colar e Grã Cruz
(2) Para o grau de Grã Cruz

- Traje civil académico de
Cerimónia
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Insígnia

Insignia para o pescoco

Condecoração

Uniforme/Traje Civil

- Ordem Militar de Cristo (3)

- Grande Uniforme A

3

Exemplo
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- Ordem Militar de Avis ( )

- Jaqueta

- Ordem do Infante D. Henrique (4)

- Uniforme n° 1A

- Ordem da Liberdade (4)

- Traje civil de gala ou

- Medalha de Valor Militar (grau
Ouro)

Cerimónia
- Traje civil académico

- Medalha da Cruz de Guerra (1.ª

de Cerimónia

Classe)
- Medalha de Mérito Militar (1.ª e 2.ª
Classe)
-

Medalhas

privativas

do

MDN

EMGFA e dos três ramos das FA
(1.ª Classe)
(3) Pare os graus de Grande-Oficial,
Comendador, Oficial e Cavaleiro ou Dama
(4) Para os graus de Grande-Oficial e
Comendador

Placa para o peito

- Ordem Militar da Torre e Espada, do - Grande Uniforme A
Valor, Lealdade e Mérito

Exemplo

- Jaqueta

- Ordem Militar de Santiago da Espada

- Uniforme n° 1A

- Ordem do Infante D. Henrique

- Traje civil de gala ou

- Ordem de Liberdade

Cerimónia
6

- Ordem Militar de Cristo ( )
6

- Ordem Militar de Avis ( )
- Medalha de Mérito Militar (grau de
Grã-Cruz, 1.ª e 2.ª Classe)
5

( ) Para os graus de Grande-colar, Grã-Cruz,
Grande-Oficial e Comendador
6

( ) Para os graus de Grã-Cruz, Grande-Oficial
e Comendador

- Traje civil académico de
Cerimónia
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- Todas as ordens honoríficas
7
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- Todas as medalhas militares
- Todas as medalhas comemorativas
das Forças Armadas
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Uniforme/Traje Civil
- Grande Uniforme A
- Uniforme n.° 1 A
- Traje civil de gala ou
cerimónia
- Traje civil académico de
cerimónia

(7) Para os graus de Grande Oficial e Cavaleiro
ou Dama

Fita simples
Exemplo

- Todas as ordens honoríficas
portuguesas

- Grande Uniforme B
- Uniformes n.º 1B e 1E e

- Todas as medalhas militares

n° 2

- Todas as medalhas comemorativas
das Forças Armadas

Fita simples
Exemplo

- Todas as ordens honoríficas

- Jaqueta
- Traje civil de gala ou

portuguesas
- Todas as medalhas militares

cerimónia

- Todas as medalhas comemorativas
das Forças Armadas

Fita simples
Exemplo

- Todas as ordens honoríficas
7

portuguesas ( )
- Todas as medalhas militares

- Traje civil de passeio
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Uniforme/Traje Civil

- Ordem Militar da Torre e Espada, do - Grande Uniforme A
Valor, Lealdade e Mérito

- Uniforme n.° 1A

- Medalha de Valor Militar
- Medalha da Cruz de Guerra

Miniatura do distintivo da
condecoração de U/E/O para uso

- Ordem Militar da Torre e Espada,
do Valor, Lealdade e Mérito
- Medalha de Valor Militar

individual
Exemplo

- Medalha da Cruz de Guerra

- Grande Uniforme B
- Jaqueta
- Uniformes n.º 1B e 1E e
n° 2
- Traje civil de gala

ou

cerimónia
- Traje civil académico de
cerimónia

Qbservações:
1. O traje civil de gala ou cerimónia compreende várias modalidades, designadamente a casaca, fraque,
smoking e, tratando-se de senhora, vestido de cerimónia.
2. O uso dos diferentes tipos de insígnias em atos solenes, quando se envergue o traje civil de gala ou
cerimónia e o traje civil académico de cerimónia, geralmente, é regulado pelas normas de protocolo
aplicáveis a cada caso.
3. A insígnia para o peito, com o traje civil de gala ou cerimónia, pode ser substituída pela respetiva
miniatura, da acordo com as normas de protocolo aplicáveis a cada caso.
4. Não pode ser usado, simultaneamente, mais de uma banda. uma insígnia para o pescoço, uma roseta ou
um grau de medalha de comportamento exemplar, preferindo a condecoração de maior precedência e grau ou
classe mais elevada.
5. Aos militares enquadrados numa formatura em cerimónias militares, com os uniformes n.° 1, 2, e 3, é
permitido o uso do grande-colar, do colar, das insígnias para o pescoço e para o peito e do distintivo da
condecoração da U/E/0 pare uso individual.
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Comando do Pessoal
Despacho n.º 5 823/2012
de 28 de fevereiro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 2 767/2012, de 8 de fevereiro, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro,
subdelego no Coronel de Infantaria Tirocinado António Manuel Felícia Rebelo Teixeira, Chefe do
Estado-Maior do Comando do Pessoal, a competência em mim delegada para a prática dos seguintes atos:
a) Decidir sobre as atividades no âmbito de prevenção e combate à droga e alcoolismo;
b) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de faltas por doença ao
pessoal sob a sua dependência hierárquica.
2 — Este despacho produz efeitos a partir de 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
O Ajudante-General do Exército, Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.

——————

VII — PROTOCOLOS
Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
eo
Município de Boticas
1. Preâmbulo
Este protocolo insere-se na estratégia de recrutamento contínuo de voluntários, reclamada por um
sistema que visa assegurar a disponibilidade de recursos humanos qualificados e tem como finalidade
a divulgação da prestação de serviço militar nos regimes de voluntariado (RV) e de contrato (RC) nos
termos da Lei n.° 174/99, de 21 de Setembro (Lei do Serviço Militar) e do Decreto-Lei n.° 289/2000,
de 14 de Novembro (Regulamento da Lei do Serviço Militar), e a prestação de esclarecimentos militares
no âmbito das obrigações militares a efectuar, gratuitamente, pelos “Serviços de Atendimento” da
Câmara Municipal de Boticas.
2. ldentificaçâo das partes
Entre:
a) O EXÉRCITO PORTUGUÊS, como primeiro outorgante, adiante designado abreviadamente
por Exército, neste acto representado pelo Tenente-Coronel de Infantaria, Francisco António Gonçalves
Vaz, Chefe do Centro de Recrutamento de Vila Real, cujos poderes de representação foram conferidos
pelo Chefe do Estado Maior do Exército; e
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b) O MUNICÍPIO DE BOTICAS, como segundo outorgante, adiante designado abreviadamente
por MB, neste acto representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Fernando Pereira Campos,
casado, residente na Av. de Chaves, n.° 29, 5460-301 Boticas, com poderes para este acto, conforme
resulta do disposto na alínea j), do n.° 2, do artigo 68.°, da Lei n,° 169/99, de 18 de Setembro;
É celebrado o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas seguintes:
3. Parte dispositiva
Cláusula 1.ª
Objecto
O presente protocolo estabelece o quadro de uma colaboração profícua entre o MB e o Exército,
no âmbito de acções de divulgação da prestação de Serviço Militar em RV/RC, no município, bem como
da prestação de esclarecimentos e cooperação relativa a assuntos de natureza militar.
Cláusula 2.ª
Objectivo
O presente protocolo visa:
a) Divulgar as condições de prestação de serviço militar, nomeadamente, em Regime de
Voluntariado (RV) e em Regime de Contrato (RC);
b) Prestar os esclarecimentos relativos a assuntos militares, no local a designar pelo MB,
nomeadamente aqueles que dizem respeito a:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Recenseamento Militar;
Dia da Defesa Nacional;
Certidões Militares;
2.as vias de Cédulas Militares;
Contagens de Tempo de Serviço;
Requerimentos para Complemento de Pensão e Reforma (Ex-Combatentes);
Outros requerimentos.
Cláusula 3.ª
Obrigações do Exército

O Exército compromete-se a:
a) Dar formação aos recursos humanos do MB sobre a divulgação do serviço militar em RV e
RC e os assuntos relacionados com as obrigações militares dos cidadãos;
b) Disponibilizar ao MB todos os meios de divulgação (pósteres/cartazes, trípticos e flyers)
do serviço militar em RV e RC e demais informação relativa às obrigações militares dos cidadãos,
assim como facultar os modelos de requerimento necessários ao cabal cumprimento dos objectivos
preconizados;
c) Definir os circuitos de articulação, para o que deve ser nomeado um interlocutor directo para
apoio ao esclarecimento, de forma a conferir eficácia e qualidade desejável no atendimento ao cidadão;
d) Colaborar com o MB, na realização de eventos de carácter cultural, recreativo e desportivo
que contribuam para a divulgação do serviço militar em RV e RC.
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Cláusula 4.ª
Obrigações do MB
O MB compromete-se a:
a) Divulgar, a título gratuito e com recurso aos seus meios humanos, a prestação do serviço militar
em RV e RC;
b) Prestar os esclarecimentos a que for solicitado no âmbito das obrigações e outros assuntos
de cariz militar;
c) Elaborar o registo dos destinatários das acções de divulgação, bem como dos esclarecimentos
prestados no atendimento ao cidadão.

Cláusula 5.ª
Encargos financeiros
1. Os encargos financeiros decorrentes das deslocações para efeitos de formação e participação
em eventos de carácter cultural, recreativo e desportivo que contribuam para a divulgação do serviço
militar em RV e RC são suportados, na sua totalidade, pelo Exército.
2. Os encargos relativos ao envio de requerimentos, prestação de esclarecimentos no local a
designar serão suportados pelo MB.
Cláusula 6.ª
Prazo de vigência
1. O presente protocolo entra em vigor na data da assinatura e vigora a título experimental por 3 (três) meses.
2. Findo o período experimental, o protocolo será sujeito a uma avaliação no sentido de aferir o
interesse pela sua manutenção das partes outorgantes, caso em que se considera renovado pelo período
subsequente de um ano.
3. Transcorrido este período o protocolo renovar-se-á por iguais períodos, salvo se for denunciado
por qualquer das partes mediante comunicação escrita à contra parte, com a antecedência de 60 dias.

Cláusula 7.ª
Resolução e denúncia
A violação por um dos outorgantes de qualquer das obrigações assumidas, no presente protocolo, confere
ao outro outorgante o direito à resolução do mesmo, não havendo lugar ao pagamento de qualquer indemnização.
Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgaram, em Boticas, em 09 de fevereiro de 2012.
Pelo Primeiro Outorgante:
O Chefe do Centro de Recrutamento de Vila Real, Francisco António Gonçalves Vaz,
Tenente-Coronel.
Pelo Segundo Outorgante:
O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Pereira Campos, Engenheiro.

1.ª Série
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Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
ea
Câmara Municipal de Alcoutim
1. Preâmbulo
Este protocolo insere-se na estratégia de recrutamento contínuo de voluntários, reclamada por um
sistema que visa assegurar a disponibilidade de recursos humanos qualificados e tem como finalidade
a divulgação da prestação de serviço militar nos regimes de voluntariado (RV) e de contrato (RC) nos
termos da Lei n.° 174/99, de 21 de Setembro (Lei do Serviço Militar) e do Decreto-Lei n.° 289/2000,
de 14 de Novembro (Regulamento da Lei do Serviço Militar), e a prestação de esclarecimentos militares
no âmbito das obrigações militares a efectuar, gratuitamente, no município de Alcoutim.
2. Identificação das partes
Entre:
a) O EXÉRCITO PORTUGUÊS, como primeiro outorgante, adiante designado abreviadamente
por Exército, neste acto representado pelo Tenente-Coronel, José Alberto dos Santos Marcos,
Chefe do Centro de Recrutamento de Faro em representação do Director de Obtenção de Recursos
Humanos do Exército, cujos poderes de representação foram conferidos pelo Chefe do Estado-Maior
do Exército; e
b) O MUNICÍPIO DE ALCOUTIM - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOUTIM, como
segundo outorgante, adiante designada abreviadamente por CMA neste acto representada pelo Senhor
Dr. Francisco Augusto Caimoto Amaral, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de
Alcoutim;
É celebrado o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas seguintes:
3. Parte dispositiva
Cláusula 1.ª
Objecto
O presente protocolo estabelece o quadro de uma colaboração profícua entre a Câmara Municipal
de Alcoutim e o Exército, no âmbito de acções de divulgação da prestação de Serviço Militar em RV/RC,
no município, bem como da prestação de esclarecimentos e cooperação relativa a assuntos de natureza
militar.
Cláusula 2.ª
Objectivo
O presente protocolo visa:
a) Divulgar as condições de prestação de serviço militar, nomeadamente, em Regime de
Voluntariado (RV) e em Regime de Contrato (RC);
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b) Prestar os esclarecimentos relativos a assuntos militares, na CMA, nomeadamente aqueles
que dizem respeito a:
(1) Recenseamento Militar;
(2) Dia da Defesa Nacional;
(3) Certidões Militares;
(4) 2.as vias de Cédulas Militares;
(5) Contagens de Tempo de Serviço;
(6) Requerimentos para Complemento de Pensão e Reforma (Ex-Combatentes);
(7) Outros requerimentos.
Cláusula 3.ª
Obrigações do Exército
O Exército compromete-se a:
a) Dar formação aos recursos humanos da CMA sobre a divulgação do serviço militar em RV
e RC e os assuntos relacionados com as obrigações militares dos cidadãos.
b) Disponibilizar à CMA todos os meios de divulgação (pósteres/cartazes, trípticos e flyers) do
serviço militar em RV e RC e demais informação relativa às obrigações militares dos cidadãos, assim como
facultar os modelos de requerimento necessários ao cabal cumprimento dos objectivos preconizados.
c) Definir os circuitos de articulação, para o que deve ser nomeado um interlocutor directo para
apoio ao esclarecimento, de forma a conferir eficácia e qualidade desejável no atendimento ao cidadão.
d) Colaborar com a CMA, na realização de eventos de carácter cultural, recreativo e desportivo
que contribuam para a divulgação do serviço militar em RV e RC.
Cláusula 4.ª
Obrigações da CMA
A CMA compromete-se a:
a) Divulgar, a título gratuito e com recurso aos seus meios humanos, a prestação do serviço militar
em RV e RC.
b) Prestar os esclarecimentos a que for solicitado no âmbito das obrigações e outros assuntos
de cariz militar na CMA.
c) Elaborar o registo dos destinatários das acções de divulgação, bem como dos esclarecimentos
prestados no atendimento ao cidadão.
Cláusula 5.ª
Encargos financeiros
1. Os encargos financeiros decorrentes das deslocações para efeitos de formação e participação
em eventos de carácter cultural, recreativo e desportivo que contribuam para a divulgação do serviço
militar em RV e RC são suportados, na sua totalidade, pelo Exército.
2. Os encargos relativos a envio de requerimentos, prestação de esclarecimentos na CMA, em
Alcoutim serão suportados pela CMA.
Cláusula 6.ª
Prazo de vigência
1. O presente protocolo entra em vigor na data da assinatura e vigora a título experimental por 3 (três)
meses;
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2. Findo o período experimental o protocolo será sujeito a uma avaliação no sentido de aferir o
interesse pela sua manutenção das partes outorgantes, caso em que se considera renovado pelo período
subsequente de um ano;
3. Transcorrido este período o protocolo renovar-se-á por iguais períodos, salvo se for denunciado
por qualquer das partes mediante comunicação escrita à contra-parte, com a antecedência de 60 dias.
Cláusula 7.ª
Resolução e denúncia
A violação por um dos outorgantes de qualquer das obrigações assumidas, no presente protocolo,
confere ao outorgante o direito à resolução do mesmo, não havendo lugar ao pagamento de qualquer
indemnização.
Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgaram, em Alcoutim, em 09 de Março de 2012.
Pelo Primeiro Outorgante:
O Chefe do Centro de Recrutamento de Faro, José Alberto dos Santos Marcos, Tenente-Coronel.
Pelo Segundo Outorgante:
O Presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Francisco Augusto Caimoto Amaral, Doutor.

Protocolo de Colaboração
Entre o Comando do Pessoal
ea
«LIPOR» - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto
Instalação de um Compostor Elétrico,
na Unidade de Apoio do Comando do Pessoal

1. Preâmbulo
* Considerando que a LIPOR tem fomentado a gestão sustentável dos resíduos urbanos na sua área
de intervenção, adoptando uma estratégia em que a prevenção na produção de resíduos serve de ponto
de partida.
* Considerando que a compostagem, caseira e comunitária, assume uma posição privilegiada, uma
vez que representa um método de prevenção na produção de resíduos na origem, reduzindo-se os custos
económicos e ambíentaís associados à recolha e tratamento desses resíduos.
* Considerando que a compostagem permite, igualmente, reduzir a deposição em Aterro da matéria
orgânica e consequentemente as emissões de gases com efeito de estufa, contribuíndo para a melhoria da
qualidade de vida da população afetada.
* Considerando que o EXÉRCITO PORTUGUÊS se pretende associar ao esforço comunitário no sentido
da prevenção na produção de resíduos, através de práticas chie potencíem a compostagem.
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2. Identificação das Partes
ENTRE:
1.º Comando do Pessoal do Exército Português, pessoa colectiva n.º 600 021 610, sedeado no
Quartel de Santo Ovídeo, sito na Praça da República, 4099-037 Porto, aqui representado pelo Exm.º Senhor
Tenente-General AGE Comandante do Pessoal Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, doravante
tratado por “Comando do Pessoal”; e
2.º LIPOR Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, Associação de
Municípios de fins específcos, com sede na Rua da Morena n.º 805-955, 4435-996 Baguim do Monte,
pessoa colectíva n.º 501 394 192, aqui representada peio Dr. José Macedo Vieira, portador do cartão de
cidadão n.º 1782111, válido até 18 de Dezembro de 2014, o qual outorga na qualidade de Presidente do seu
Conselho de Administração, e doravante tratado por “Lipor”;
Acordam as partes na celebração do presente protocolo, o qual se rege pelas cláusulas seguintes
e, supletivamente, pelas normas gerais de Direito em vigor.
Cláusula 1.ª
(Objecto)
Este protocolo tem como objectivo a promoção da compostagem comunitária e divulgação de uma
iniciativa estratégica para a gestão de resíduos urbanos por parte de uma Instituição com alto relevo e
prestígio a nível nacional, como é o Exército Português.
Cláusula 2.ª
(Definições)
No âmbito deste protocolo, entende-se por:
Compostor - equipamento elétrico para degradação biológica de resíduos orgânicos (restos de
preparação de alimentos, restos de alimentos cozinhados e restos de jardim) através da compostagem, com
capacidade para 50 kg/dia.
Cláusula 3.ª
(Deveres do Comando de pessoal)
Constituem deveres do Comando do Pessoal:
a) Manter a compostagem (através do compostor cedido) em funcionamento contínuo;
b) Disponibilizar à Lipor a título gratuito e periodicamente, dados do processo da compostagem;
c) Assegurar à Lipor o acompanhamento e visitas, sempre que solicitado e acordado;
d) Permitir à Lipor a divulgação de toda a informação que seja relevante para a sua estratégia
de gestão de resíduos;
e) Assumir a responsabilidade pelo bom uso do compostor e pelos danos causados por má
utilização ou utilização imprudente do mesmo;
f) Identificar devidamente o compostor, com informação sobre o projecto e a instituição a que pertence;
g) Noticiar, designadamente no seu sítio da Internet, a celebração deste Protocolo.
Cláusula 6.ª
(Revisão do Protocolo)
As condições deste protocolo poderão ser revistas, a todo o tempo, por acordo escrito entre ambos
os outorgantes, mediante aditamento ao mesmo.

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 05/2012

1.ª Série

289

Cláusula 7.ª
(Resolução e Denúncia)
1. Constitui fundamento para a resolução do protocolo a existência de inicidente grave que viole as regras
de sã convivência e respeito mútuo entre as partes, ou o não cumprimento das cláusulas do presente documento.
2. Qualquer das partes poderá denunciar unilateral e livremente o presente protocolo, mediante
comunicação escrita e enviada por carta registada com aviso de recepção, com uma antecedência mínima
de 30 (trinta) dias.
3. A resolução ou denúncia do protocolo não confere o direito a qualquer indemnização.
Cláusula 8.ª
(Duração do Protocolo)
O protocolo durará pelo prazo de I (um ano), renovável por iguais períodos, a contar da data da sua
assinatura.
Cláusula 9.ª
(Interpretação)
As dúvidas suscitadas pela aplicação deste protocolo e as omissões serão esclarecidas por comum
acordo entre as entidades signatárias, dentro do princípio geral da interpretação mais favorável à
persecução das finalidades expressas.
O presente protocolo feito em dois exemplares é constituído por 6 (seis) folhas, sendo as mesmas
rubricadas pelos outorgantes, à excepção da última folha que vai pelos mesmos assinada.
Porto, 5 de Março de 2012.
Pelo Comando do Pessoal:
O Comandante do Pessoal, Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.
Pela Lipor:
O Presidente do Conselho de Administração, José Macedo Vieira, Doutor.

Protocolo de Colaboração
Entre a Brigada de Intervenção
eo
Instituto de Emprego e Formação Profissional, I. P
(Centro de Formação Profissional de Coimbra)
1. Preâmbulo
O presente acordo estabelece as condições, obrigações mútuas e garantias recíprocas para a
realização de um curso de Formação Modular Cozinha pelo IEFP, I.P. nas instalações do Quartel-General
da Brigada de Intervenção (QG/BrigInt), conforme adiante se descreve.
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2. Identificação das partes
Entre:
a) O EXÉRCITO PORTUGUÊS, representado pelo Comando da Brigada de Intervenção,
contribuinte n.° 600 021 610, na qualidade de primeiro outorgante, representado neste ato pelo Comandante
de Brigada de Intervenção, Major-General José Carlos Filipe Antunes Calçada; e
b) O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. (IEFP, I.P.),
pessoa colectiva de direito público n.° 501 442 600, com sede na Avenida José Malhoa, n.° 11, Lisboa, neste
ato representado pelo Eng.° Pedro Miguel Martins Miguens Amaro, que outorga no uso de
competência que lhe foi delegada, na qualidade de segundo outorgante;
é celebrado e reciprocamente aceite o presente acordo, que se regerá pelas cláusulas
seguintes:
3. Parte dispositiva
Cláusula l.ª
(Objecto)
O presente acordo tem por objecto o incremento da colaboração entre o Comando da Brigada
de Intervenção e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, I. P mediante a realização da
Acção de Formação Modular Cozinha, ministrada pelo Segundo Outorgante nas instalações
disponibilizadas pelo Comando da Brigada de Intervenção. A referida disponibilização de instalações
destina-se exclusivamente à formação de Cozinha, pelo 2.° Outorgante, atividade essa que não
reveste natureza lucrativa.
Cláusula 2.ª
(Obrigações do Exército Português)
O Exército Português, através da BrigInt, compromete-se a autorizar a utilização das instalações
descritas no objecto deste acordo e ao fornecimento da água, gás, luz, serviços de limpeza das instalações
e de lavandaria.
Cláusula 3.ª
(Obrigações do IEFP)
O IEFP compromete-se a:
1. Assegurar a formação de (até) três formandos a indicar pelo 1.° Outorgante;
2. A manutenção técnica e quaisquer reparações daí provenientes, de todo o equipamento e
instalações utilizadas, bem como o proporcionar das condições adequadas ao nível da higiene e da
segurança;
3. O fornecimento dos materiais e matérias primas, inerentes ao normal funcionamento das
acções de formação;
4. Os custos com os formandos e com os formadores, que são por si designados;
5. A planificação, o acompanhamento e a avaliação das acções de formação;
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6. A título de compensação pelo uso dos equipamentos, fornecimento de água, gás e
electricidade, empregues na acção de formação, atribuir ao 1.° Outorgante uma comparticipação de
2 pagamentos: um de € 3 000 (três mil euros), outro de € 1 000 (mil euros) num total de € 4 000 (quatro
mil euros), acrescido de IVA à taxa em vigor, se o mesmo for devido, sendo um pagamento efectuado
no decorrer em Setembro de 2011 e o outro em Outubro de 2012;
7. Realizar um seguro de acidentes pessoais para todos os formandos não militares, durante a
formação;
8. Atribuir os certificados de qualificação aos formandos que obtiverem aproveitamento no
curso.
Cláusula 4.ª
(Encargos Financeiros)
1. Ao 1.° Outorgante não competem quaisquer encargos financeiros perante o 2.° Outorgante,
decorrentes da celebração do presente acordo;
2. Os encargos financeiros do 2.° Outorgante perante o 1.° Outorgante são os descritos na cláusula
anterior.
Cláusula 5.ª
(Regras de Segurança)
1. Os formandos ficam sujeitos ao rigoroso cumprimento dos regulamentos em vigor no IEFP e no
OG/BrigInt, e compete ao 2.° Outorgante, designadamente, cumprir e fazer cumprir a todos os formandos
e corpo docente envolvido, as normas de segurança e de acesso a instalações militares, em todos os atos
que envolvam a formação em objeto;
2. O 1.° Outorgante não é responsável por quaisquer acidentes que venham a ocorrer, com
formandos ou formadores, durante a formação.
Cláusula 6.ª
(Resolução e denúncia do acordo)
1. As parte outorgantes obrigam-se a cumprir pontualmente as obrigações assumidas, salvo motivo
alheio à sua vontade, devendo reciprocamente e por escrito, comunicar qualquer ocorrência susceptível
de influir na execução do presente acordo.
2. A ação de formação pode ser interrompida, a qualquer momento, durante o período do curso, se
surgirem razões de segurança ou restrições operacionais que impeçam a utilização das instalações, não
podendo ser imputada culpa ao 1.° Outorgante.
3. A violação culposa, por qualquer das partes, das obrigações assumidas no presente protocolo
constitui fundamento de resolução do mesmo, o que não confere qualquer direito indemnizatório a nenhum
dos outorgantes.
Cláusula 7.ª
(Prazo de Vigência)
1. O presente acordo terá a duração de 13 (treze) meses, realizando se de 2.ª a 6.ª feira, das 08:00h
às 24:00h.
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2. Este acordo vigorará de 19 de Setembro de 2011 a 12 de Outubro de 2012, com interrupção
de 22 de Dezembro de 2011 a 26 de Dezembro de 2011 e de 1 a 15 de Agosto de 2012, para férias
e de 05 de Setembro de 2012 a 27 de Setembro de 2012, para formação prática em contexto de
trabalho.
3. Os períodos referidos nesta alínea podem ser alterados por motivos de falta de candidatos civis
para a acção.
Este acordo foi feito em duplicado, constituído por 7 cláusulas, contendo 6 páginas, que irão ser
rubricadas e assinadas por ambos os Outorgantes ou representantes designados, ficando um exemplar na
posse do 1.° Outorgante e o outro do 2.° Outorgante.
Assim o outorgaram:
Coimbra, 19 de setembro de 2011
Pelo Primeiro Outorgante:
O comandante da Brigada de Intervenção, José Carlos Filipe Antunes Calçada, Major-General.
Pelo Segundo Outorgante:
O representante Instituto de Emprego e Formação Profissional, I. P (Centro de Formação
Profissional de Coimbra), Pedro Miguel Martins Miguens Amaro, Engenheiro.

Protocolo de Colaboração
Entre o Comando da Brigada de Intervenção
ea
Comissão Organizadora da Queima das Fitas 2012
Associação Académica da Universidade de Coimbra
Considerando:
a. Que o Comando da Brigada de Intervenção, dada à excelente colaboração e apoio permanente
à Associação Académica da Universidade de Coimbra, procurará associar-se e participar nas atividades
académicas, como parte integrante da sociedade conimbricense;
b. Que o Comando da Brigada de Intervenção está consciente do papel das tradições académicas,
corno uma referência extremamente positiva na vida social conimbricense;
c. A existência e a disponibilidade da autorização da utilização dos espaços do Comando da Brigada
de Intervenção (Quartel de Sant’Anna), à realização do Baile de Gala, Chá das Cinco e Chá Dançante
das Faculdades da Universidade de Coimbra;
d. A Queima das Fitas 2012 realizar se numa comunhão perfeita entre os estudantes, a cidade e as
instituições.
Entre:
O Exército Português, através do Comando da Brigada de Intervenção, na qualidade de
1.º Outorgante, pessoa coletiva n.º 600 021 610, representada pelo Major-General, José Carlos Filipe

1.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 05/2012

293

Antunes Calçada, Comandante da Brigada de Intervenção, com sede no Aquartelamento de Sant’Anna,
sito na Rua de Infantaria n.º 23, em Coimbra, doravante designada apenas e só por Comando da Brigada
de Intervenção, e
A Comissão Organizadora da Queima das Fitas 2012, na qualidade de 2.º Outorgante;
pessoa coletiva n.º 500 032 173, representada pelo Comissário do Pelouro dos Bailes da Queima das
Fitas 2012, André Ernesto dos Santos Gonçalves, pelo Tesoureiro da Comissão Central da Queima das
Fitas 2012, Luís Alexandre Martins Lobo e pelo membro do Conselho Geral da Queima das Fitas 2012 João
Miguel Marques Pereira, com sede na Rua Padre António Vieira, Edifício AAC em Coimbra, doravante
designada apenas e só por QF 2012.
Entendem celebrar o presente Protocolo de Colaboração, que se regerá pelas cláusulas seguintes,
as quais e sem reservas declaram aceitar e integralmente cumprir.
Clausula 1.ª
(Objeto do Protocolo)
1. O presente Protocolo de Colaboração tem por objetivo a disponibilização dos espaços do
Comando da Brigada de Intervenção, com vista à realização do Baile de Gala das Faculdades, Chá das
Cinco e o Chá Dançante, à Comissão Organizadora da Queima das Fitas 2012.
2. É constituído por corpo, lavrado no presente documento, e por um anexo, designado de “A”, com
a planta e a descrição das áreas a utilizar.
Clausula 2.ª
(Obrigações do Comando da Brigada de Intervenção)
O Comando da Brigada de Intervenção compromete-se a:
1. No período compreendido entre as 10 horas do dia 23 Abril de 2012 e as 18 horas do dia
18 Maio de 2012, permitir a montagem de uma tenda de eventos na Parada Coronel Médico Dr. Aurélio
dos Reis e Claustros do piso térreo, do Comando da Brigada de Intervenção (Quartel de Sant’Anna), e
respetiva utilização da área de ocupação conforme o anexo A;
2. Nos dias do “Baile de Gala” (05 Maio 2012), “Chá das Cinco” e “Chá Dançante”
(09 Maio 2012) e sem prejuízo no funcionamento normal das atividades e das mesmas instalações:
a. Permitir a utilização do espaço das cozinhas, para a utilização da Empresa de Catering e da
Comissão Organizadora da Queima das Fitas 2012, que irão servir o buffet do Baile de Gala e o Chá das
Cinco, nos dias anteriormente assinalados
b. Permitir a utilização do Refeitório Geral, para ser utilizado como sala de apoio;
c. Permitir a utilização das casas de banho gerais, conforme anexo A, durante o período do
decurso do jantar e até ao momento da abertura geral para o baile;
d. Permitir a utilização do espaço de estacionamento destinado a xx viaturas ligeiras dos
elementos da organização, conforme o anexo A;
e. Possibilitar o acesso da organização ao recinto, bem como de todo o equipamento e pessoal
necessário à realização do evento, em horário a acordar e mediante as condições de segurança
predefinidas e veiculadas pelo responsável pela segurança do Aquartelamento;
f. Disponibilizar a área conforme anexo A, no período compreendido entre as 10 horas do
dia 23 Abril e as 18 horas do dia 18 Maio 2012, para montagem/desmontagem das tendas e sanitários
ambulatórios, como infraestruturas de apoio ao Baile de Gala e Chá Dançante;
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g. Assegurar o fornecimento de água para os evento, de acordo com a capacidade existente na rede;
h. Assegurar o fornecimento de energia elétrica no período de tempo destinado à
montagem/desmontagem da infraestrutura base mediante as capacidades existentes no Posto de
Transformação da Unidade;
i. Assegurar o fornecimento de gás, para uso na cozinha, nos dias do Baile de Gala e do Chá
das Cinco, mediante capacidade existente na cozinha do Aquartelamento;
j. Nos dias do Baile de Gala, do Chá das Cinco e do Chá Dançante (dias 05 e 09 de Maio,
respetivamente), superintender e coordenar toda a segurança do Aquartelamento de Sant’Anna,
emanando as orientações necessárias à segurança dos eventos, que se subordinará integralmente às
determinações da segurança interna da Unidade;
k. Sinalizar as áreas de acesso interdito, mediante a presença de elementos de segurança da
Policia do Exército, devidamente referenciados para o efeito e em coordenação com o responsável da
Comissão Organizadora e respetiva segurança do evento;
l. Confirmar que a decoração dos eventos, do ponto de vista da segurança não coloque em
risco pessoas e infraestruturas;
m. Efetuar a verificação do estado das instalações autorizadas a utilizar, na presença do
Comissário do Pelouro dos Bailes da Queima das Fitas 2012 e do representante da Unidade de Apoio da
Brigada de Intervenção, antes e depois da utilização daqueles espaços, devendo ser elaborado um relatório
do estado das instalações, em cada uma das vistorias efetuadas, devidamente assinado e rubricado pelos
presentes, com intuito de averiguar eventuais responsabilidades, nomeadamente por danos provocados,
respetivamente às 10 horas do dia 20 de Abril e às 10 horas do dia 21 de Maio de 2012.
Clausula 3.ª
(Obrigações da QF 2012)
A QF 2012 compromete-se a:
1. Responsabilizar-se pela conduta e sã convivência de todos quanto participam na realização
dos eventos em geral e do público em particular;
2. Assegurar o policiamento da área exterior das instalações do Quartel de Sant’Anna,
nomeadamente no que se refere ao controlo de tráfego e manutenção da ordem na via pública,
salvaguardando o livre acesso à área limítrofe ao portão de viaturas do Aquartelamento;
3. Responsabilizar-se pela preservação de todos os bens, assegurando uma utilização adequada
das instalações e equipamentos, entregando na Secção de Logística do Comando da Brigada de
Intervenção, a título de caução, a quantia de 15 000 € (quinze mil euros), impreterivelmente até ao dia da
assinatura do presente protocolo;
4. Responsabilizar-se pecuniariamente por eventuais danos materiais provocados, desde que se
conclua serem estes da autoria de elementos ligados à Comissão Organizadora da Queima das Fitas de
2012 ou consequência da realização do Baile de Gala, Chá das Cinco e/ou Chá Dançante (público em
geral, pessoas envolvidas no apoio ao evento, organização do evento e demais pessoas nele);
5. Assegurar a vigilância e segurança na área das instalações autorizadas a utilizar, conforme
anexo A, intervindo em caso de alteração da boa ordem e decoro, atuando sempre subordinados às
orientações dimanadas pelo Responsável da Segurança do Aquartelamento de Sant’Anna, através de uma
estreita ligação por parte do responsável pela segurança dos eventos e a quem deve ser reportado todo
e qualquer incidente ocorrido no interior das instalações, nos dias do Baile de Gala e Chá Dançante (dias
05 e 09 de Maio, respetivamente);
6. Impreterivelmente até 48 horas antes da ocorrência do Baile de Gala (05 de Maio) e do Chá
Dançante (09 de Maio), indicar e identificar os responsáveis pela segurança de cada um dos eventos;
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7. Providenciar o fornecimento de energia elétrica, nos locais que necessite, garantindo
a instalação da potência necessária aos eventos, exceto no período de tempo destinado à
montagem/desmontagem da infraestrutura;
8. Efetuar a colocação de instalações sanitárias ambulatórias e recolha de lixo amovíveis mas
áreas autorizadas a utilizar, nas quantidades julgadas necessárias a ambos os eventos, garantindo a sua
manutenção e limpeza;
9. Garantir o apoio sanitário e de socorro adequado para o evento, nos períodos do Baile de Gala
e do Chá Dançante (dias 05 e 09 de Maio, respetivamente), a localizar de acordo corn o Anexo A;
10. A título de compensação pelos encargos tidos pelo 1.º Outorgante, efetuar a entrega de 8 760
(oito mil setecentos e sessenta euros) € + IVA na Secção de Logística da Unidade de Apoio da Brigada
de Intervenção, impreterivelmente até ao dia da assinatura do presente protocolo;
11. Garantir gratuitamente ao Comando da Brigada de Intervenção, 20 lugares para jantar do
Baile de Gala, correspondendo a 2 mesas de 10 lugares cada (definir até 23 Abril);
12. Diligenciar no sentido de obter todas as licenças legais necessárias, para a realização do
Baile de Gala e Chá Dançante, nas instalações do Comando da Brigada de Intervenção;
13. Garantir que às 07 horas dos dias 06 de Maio e 10 de Maio, impreterivelmente, não existe
nenhum elemento exterior ao pessoal militar afeto ao Comando da Brigada de Intervenção e à Comissão
Organizadora, nas instalações do Quartel de Sant’Anna, excetuando-se os elementos da organização
e/ou da segurança que a Comissão Organizadora entenda serem necessários para acautelar a segurança
de materiais relativos aos eventos;
14. Garantir que às 12 horas dos dias 06 de Maio e 12 de Maio, impreterivelmente, que a limpeza
das áreas autorizadas a utilizar, constantes no anexo A, estão devidamente efetuadas;
15. Não efetuar a decoração dos eventos de forma a colocar em perigo, do ponto de vista da
segurança, pessoas e infraestruturas, atendendo para tal às orientações provindas do Responsável de
Segurança do Aquartelamento;
16. Garantir sempre a presença do Comissário do Pelouro dos Bailes da Queima das Fitas 2012,
com vista a efetuar a verificação do estado das instalações cedidas depois da sua utilização, devendo ser
elaborado um relatório do estado das instalações, em cada uma das vistorias efetuadas, devidamente
assinado e rubricado pelos presentes, com intuito de averiguar eventuais responsabilidades, nomeadamente
por danos provocados, respetivamente às 10 horas do dia 06Mai e às 10 horas do dia 10 de Maio de 2012.
17. A cumprir e a fazer cumprir o preceituado na Lei n.º 37/07, de 14 de Agosto, designadamente,
no que se refere à proibição de fumar em espaços públicos.
Cláusula 4.ª
(Relações Institucionais)
1. Para cumprimento das obrigações previstas no presente protocolo, estabelecem as partes que o
mesmo se efetuará, apenas e tão só, entre o Representante da Brigada de Intervenção e o Comissário do
Pelouro dos Bailes da Queima das Fitas 2012.
2. Na impossibilidade do Comissário do Pelouro dos Bailes da Queima das Fitas 2012, poderá esta
ser representada por, exceto para o efeito do disposto na alínea b) 13 da cláusula 2.ª e na alínea p) da
cláusula 3.ª:
3. Para os assuntos de segurança e tendo em conta todos os fins previstos a esse respeito no presente
protocolo, o Responsável pela Segurança da Comissão Organizadora da QF 2012 é o Membro do Conselho
Geral da QF 2012, João Miguel Marques Pereira, que deverá relacionar-se diretamente com o
Responsável da Segurança do Aquartelamento de Sant’ anna.
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Cláusula 5.ª
(Duração do Protocolo)
O presente Protocolo vigora a partir da data da sua assinatura e cessa:
1. Após restituição, por parte do Comando da Brigada de Intervenção, da Caução prestada; ou
2. Caso não esteja verificado o cumprimento integral das obrigações da QF 2012, após reparação
integral dos danos provocados nas instalações autorizadas a utilizar, sob pena de perda do direito à
restituição do valor total ou parcial entregue a título de caução.
Cláusula 6.ª
(Resolução e Suspensão)
1. Constitui fundamento para a resolução do presente protocolo, o incumprimento do mesmo ou a
existência de incidente grave que viole as regras de sã convivência e respeito mútuo entre as partes, ou
que coloque em causa, em qualquer momento a segurança militar;
2. O primeiro outorgante, reserva-se o direito de suspender ou resolver unilateralmente a execução
do presente protocolo, mediante simples declaração e com efeitos imediatos, se o interesse público e a
defesa nacional assim o exigirem, nomeadamente no âmbito de necessidade operacional e alteração do
estado de segurança, não havendo por isso lugar a qualquer tipo de indemnização.
3. A resolução do acordo não conferem ao 2.º Outorgante o direito a qualquer indemnização.
Feito em duplicado, constituído por 6 cláusulas e contendo 11 páginas, que irão ser assinadas e
rubricadas por ambos os Outorgantes, ficando cada um dos Outorgantes com um exemplar.
Coimbra, 02 de maio de 2012
Pelo Primeiro Outorgante:
O comandante da Brigada de Intervenção, José Carlos Filipe Antunes Calçada, Major-General.
Pelo Segundo Outorgante:
O Comissário do Pelouro dos Bailes da Queima das Fitas 2012, André Ernesto dos Santos
Gonçalves.
O Tesoureiro da Queima das Fitas 2012, Luís Alexandre Martins Lobo.
O Membro do Conselho Geral da Queima das Fitas 2012, João Miguel Marques Pereira.

Protocolo de Colaboração
Entre o Regimento de Lanceiros N.° 2
eo
Clube do Pessoal da EDP - Delegação de Lisboa
Preâmbulo
A celebração de protocolos de colaboração assume particular relevo e importância para a realização
de uma progressiva e sustentada aproximação do Regimento de Lanceiros N.° 2 à Sociedade Civil e aos
mais diversos grupos que a compõem, sejam estes de natureza militar, associativa, desportiva, ou outra.
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No entanto, as sinergias estabelecidas devem respeitar a observância e o cumprimento estreito de
um conjunto de normas necessárias e fundamentais para o garantir da sua profícua durabilidade.
1. Identificação das partes
Entre:
a) O primeiro outorgante, o Regimento de Lanceiros N.° 2 (adiante designado RL2),
representado neste acto pelo seu Comandante, o Sr. Coronel de Cavalaria Carlos Manuel de Matos
Alves;
b) E o segundo outorgante, Clube do Pessoal da EDP - Delegação de Lisboa (adiante
designado CPEDP-DL), NIF n.° 501 646 043, com sede social sita Av. Defensores de Chaves, 4C,
1000-117, Lisboa, representada neste acto pelo Sr. Carlos Alberto Aniceto, Director da Área de Futebol,
é celebrado o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas seguintes:
2. Parte dispositiva
Cláusula l.ª
Objecto
O presente protocolo tem como objecto a regulação das condições de cedência e utilização do
pavilhão gimnodesportivo do RL2 por parte do CPEDP-DL.
Cláusula 2.ª
Obrigações do Regimento de Lanceiros N.° 2
Sobre o RL2 recaem as seguintes obrigações:
a) Ceder a utilização do seu pavilhão gimnodesportivo de acordo com a calendarização definida
(ver em anexo documento n.º 1), garantindo que o mesmo se encontra em condições de normal
funcionamento e assegurando, nesse sentido, a sua manutenção (limpeza, iluminação, etc.);
b) Informar, através de contacto directo (via telefone) e com uma antecedência mínima de 24h,
a impossibilidade de utilização do pavilhão gimnodesportivo no período determinado, especificando os
motivos da mesma.
Cláusula 3.ª
Obrigações do CPEDP-DL
Sobre o CPEDP-DL recaem as seguintes obrigações:
a) Zelar, na pessoa dos seus representantes/dirigentes/treinadores, pela concreta utilização do
campo de jogos do pavilhão gimnodesportivo do RL2;
b) Conhecer e fazer cumprir as normas gerais de segurança relativas a recintos desportivos,
assim como, aquelas que vigorem no RL2;
c) Responsabilizar-se pelos eventuais danos materiais que resultem da má ou incorrecta
utilização das zonas de acesso ao pavilhão gimnodesportivo e dos equipamentos desportivos nele existentes
(piso, balizas, wc, etc.), suportando os custos implicados na sua reparação;
d) Cumprir os horários definidos para a utilização do pavilhão gimnodesportivo;
e) Proceder à entrega de uma relação ou listagem de dirigentes, treinadores, atletas e viaturas
que irão frequentar as instalações do RL2, devendo essa listagem ser organizada de acordo com a função
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exercida e conter a informação individual imprescindível (nome completo e n.° de Bilhete de Identidade
ou Cartão de Cidadão);
f) Fazer prova documental (cópia simples) da existência de um plano de seguros para a prática
desportiva relativo aos atletas que frequentem o RL2;
g) Cumprir atempadamente os encargos financeiros convencionados e devidos pela utilização
do pavilhão gimnodesportivo do RL2.
Cláusula 4.ª
Encargos Financeiros
1. Pela utilização do espaço referido na cláusula l.ª é devido o valor de 25 €, por cada hora de
utilização, acrescido de 1VA, à taxa legal em vigor;
2. A entrega do montante mencionado no número anterior será efectuada na Subsecção de
Recursos Financeiros/Secção Logística do RL2 até dia 8 de cada mês;
3. Em caso de não utilização injustificada, da responsabilidade do segundo outorgante, os valores
convencionados são sempre devidos, ressalvando os casos em que a responsabilidade seja imputável ao
RL2.
Cláusula 5.ª
Regras de segurança
Ambas as partes se comprometem em cumprir e fazer cumprir as regras de segurança em vigor
no RL2.
Cláusula 6.ª
Revogação, resolução e denúncia
1.O presente protocolo pode cessar a sua vigência a todo o tempo mediante acordo entre os
outorgantes;
2. O presente protocolo pode ser resolvido, fundamentadamente, a todo o tempo, não havendo lugar
a qualquer indemnização;
3. Constitui fundamento para a resolução do presente protocolo, o respectivo incumprimento ou
a existência de incidente grave que viole as regras de sã convivência e respeito mútuo entre os
outorgantes;
4. Qualquer um dos outorgantes poderá denunciar o presente protocolo, devendo para o
efeito comunicá-lo ao outro outorgante, com a antecedência mínima de 15 dias, mediante carta
registada;
5. O primeiro outorgante, reserva-se o direito de suspender ou resolver unilateralmente a execução
do presente protocolo, mediante simples declaração e com efeitos imediatos, se o interesse público assim
o exigir.
Cláusula 7.ª
Prazo de vigência
1. O presente Protocolo de Colaboração entrará em vigor na data da sua assinatura;
2. O presente Protocolo de Colaboração terá a validade de um ano, sendo automaticamente
renovável por iguais períodos, salvo se for denunciado nos termos da cláusula anterior.
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Feito em duplicado, fcando cada um dos outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgam, em Lisboa, aos 5 de dezembro de 2011.
Pelo Primeiro Outorgante:
O comandante do Regimento de Lanceiros N.° 2, Carlos Manuel de Matos Alves, Coronel de
Cavalaria.
Pelo Segundo Outorgante:
Pela Direção do Clube do Pessoal da EDP - Delegação de Lisboa, o Vice-Presidente, Joaquim
Lourenço Grosso Simões.
DECLARAÇÃO
ACIDENTES DE TRABALHO
A Companhia de Seguros Fidelidade Mundial SA, com sede em Lisboa, no Largo do Calhariz, 30,
declara, para os devidos efeitos que celebrou, com a empresa EDP Energias de Portugal, S.A., um seguro
do Ramo Acidentes de Trabalho titulado pela apólice n.° 2 107 000 devidamente regulado pelas respectivas
Condições Gerais, Especiais e Particulares, estando garantida a prática de actividades desportivas
amadoras, patrocinadas pelo tomador do seguro ou pelo Clube de Pessoal da EDP, englobando o pessoal
ao serviço das empresas do universo do Grupo EDP.
Declara se ainda que esta apólice vigora desde 01.07.2011 até 30.06.2012, estando o respectivo
prémio integralmente pago.
Lisboa, 26 de janeiro de 2012

Protocolo de Colaboração
Entre o Regimento de Lanceiros N.° 2
eo
QTOUR - Cultura e Turismo, Sociedade Unipessoal, LDA
1. Preâmbulo
A celebração de protocolos de colaboração assume particular relevo e importância para a realização
de uma progressiva e sustentada aproximação do Regimento de Lanceiros N.° 2 à Sociedade Civil e aos
mais diversos grupos que a compõem, sejam estes de natureza militar, associativa, desportiva, ou outra.
No entanto, as sinergias estabelecidas devem respeitar a observância e o cumprimento estreito de
um conjunto de normas necessárias e fundamentais para o garantir da sua profícua durabilidade.
2. Identificação das partes
Entre:
a) O primeiro outorgante, o Regimento de Lanceiros N.º 2 (adiante designado RL2),
representado neste acto pelo seu Comandante, o Sr. Coronel de Cavalaria Carlos Manuel de Matos Alves;
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b) E o segundo outorgante, QTOUR - Cultura e Turismo, Sociedade Unipessoal,
LDA (adiante designado QTOUR), NIF n.° 508 351 987, com sede social sita Rua Vieira
Portuense, n.° 56 - 1.°, 1300-571, Lisboa, representada neste acto pelo Sr. Rui Manuel Quintino de
Oliveira, Sócio Gerente, é celebrado o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas
seguintes:

3. Parte dispositiva
Cláusula 1.ª
Objecto
O presente protocolo terra como objecto a regulação das condições de parqueamento de Carro de
Cavalo (Charrete sem cavalos) no RL2 por parte da QTOUR.
Cláusula 2.ª
Obrigações do Regimento de Lanceiros N.º 2
Sobre o RL2 recaem as seguintes obrigações:
a) Definir e ceder a utilização de espaço para parqueamento de Carro de Cavalo, garantindo que
o mesmo se encontra em condições de normal utilização;
b) Informar, através de contacto directo (via telefone) e com uma antecedência mínima de 24h, a
impossibilidade temporária de utilização do espaço para o parqueamento, especificando os motivos da
mesma.
Cláusula 3.ª
Obrigações da QTOUR
Sobre a QTOUR recaem as seguintes obrigações:
a) Zelar, na pessoa dos seus representantes legais e funcionários, pela correcta utilização do
espaço destinado ao parqueamento do Carro de Cavalo;
b) Conhecer e fazer cumprir as normas gerais de segurança que vigorem no RL2;
c) Responsabilizar-se pelos eventuais danos materiais que resultem da má ou incorrecta
utilização das zonas de acesso ao espaço destinado ao parqueamento do Carro de Cavalo, suportando os
custos implicados na sua reparação;
d) Cumprir os horários definidos para o acesso e utilização do espaço destinado ao parqueamento
do Carro de Cavalo;
e) Proceder à entrega de uma relação ou listagem de representantes legais e funcionários que
irão frequentar as instalações do RL2, devendo essa listagem ser organizada de acordo com a função
exercida e conter a informação individual imprescindível (nome completo e n.° de Bilhete de Identidade
ou de Cartão de Cidadão);
f) Fazer prova documental (cópia simples) da existência de um plano de seguros que cubra
acidentes de trabalho dos funcionários da QTOUR que frequentem o RL2;
g) Fazer prova documental (cópia simples) da existência de um plano de seguros de circulação
do Carro de Cavalo;
h) Cumprir atempadamente os encargos financeiros convencionados e devidos pela utilização
do espaço destinado ao parqueamento do Carro de Cavalo.
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Cláusula 4.ª
Encargos Financeiros
1. Pela utilização do espaço referido na cláusula l.ª é devido o valor de 100 € mensais pelo
parqueamento de um carro de cavalo, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor;
2. A entrega do montante mencionado no número anterior será efectuada na Subsecção de
Recursos Financeiros/Secção Logística do RL2 até dia 8 de cada mês;
3. Em caso de não utilização injustificada, da responsabilidade do segundo outorgante, os valores
convencionados são sempre devidos, ressalvando os casos em que a responsabilidade seja imputável ao RL2.
Cláusula 5.ª
Regras de segurança
Ambas as partes se comprometem em cumprir e fazer cumprir as regras de segurança em vigor
no RL2.
Cláusula 6.ª
Revogação, resolução e denúncia
1. O presente protocolo pode cessar a sua vigência a todo o tempo mediante acordo entre os
outorgantes;
2. O presente protocolo pode ser resolvido, fundamentadamente, a todo o tempo, não havendo lugar
a qualquer indemnização;
3. Constitui fundamento para a resolução do presente protocolo, o respectivo incumprimento ou
a existência de incidente grave que viole as regras de sã convivência e respeito mútuo entre os
outorgantes;
4. Qualquer um dos outorgantes poderá denunciar o presente protocolo, devendo para o efeito
comunicá-lo ao outro outorgante, com a antecedência mínima de 15 dias, mediante carta registada;
5. O primeiro outorgante reserva-se o direito de suspender ou resolver unilateralmente a execução
do presente protocolo, mediante simples declaração e com efeitos imediatos, se o interesse Público assim
o exigir.
Cláusula 7.ª
Prazo de vigência
1. O presente Protocolo de Colaboração entrará em vigor na data da sua assinatura;
2.O presente Protocolo de Colaboração terá a validade de um ano, sendo automaticamente
renovável por iguais períodos, salvo se for denunciado nos termos da cláusula anterior.
Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgam, em Lisboa, aos 31 de outubro de 2011
Pelo Primeiro Outorgante:
O comandante do Regimento de Lanceiros N.° 2, Carlos Manuel de Matos Alves, Coronel de
Cavalaria.
Pelo Segundo Outorgante:
O Representante da Direção da QTOUR - Cultura e Turismo, Sociedade Unipessoal, LDA, Rui
Manuel Quintino de Oliveira, Sócio Gerente.
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Protocolo de Cooperação
Entre o Colégio Militar
ea
Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar
Considerando que o Colégio Militar (CM), ao longo dos seus 206 anos de existência, tem vindo a
ministrar aos seus educandos um ensino de excelência alicerçado numa elevada formação intelectual e
física, a par de uma sólida componente moral, desenvolvido no estrito respeito pela legalidade e dignidade
da pessoa humana;
Considerando que a qualidade do ensino ministrado no Colégio Militar, se evidencia orgulhosamente
na sociedade portuguesa, reflectido no sucesso pessoal e profissional dos seus Antigos Alunos;
Considerando que o Colégio Militar, desde o ano da sua fundação, se constitui como uma Instituição
que mantém laços estreitos e sólidos com os seus Antigos Alunos, expressão última da sua utilidade social;
Considerando que nos mais de duzentos anos de História do Colégio Militar, os seus Antigos Alunos
foram sempre um esteio forte da Instituição contribuindo para o seu engrandecimento e perenidade;
Considerando o enobrecimento da constatação, do enaltecimento e culto dos seus valores e
princípios, por parte dos seus Antigos Alunos;
Considerando que existe um importante capital de disponibilidade dos Antigos Alunos para apoiar
o Colégio Militar, inspirado por um generalizado sentimento de gratidão e espírito de missão;
Considerando que a “...Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar orgulha se de ser
guardiã e divulgadora dos valores e identidade do Colégio, projectando-a no futuro, através da
acção e coesão dos que nesses valores e identidade se revêem.“
Considerando que a Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar (AAACM) é uma Instituição
de Utilidade Pública que “...tem por fins...a consolidação e o fortalecimento dos laços de solidariedade
que unem os antigos e actuais alunos do Colégio Militar e a intransigente defesa da instituição em
que ele consiste, nos seus princípios, valores e tradições";
Considerando que um dos objectivos estabelecidos pela AAACM em Assembleia-Geral, de
18 de Março de 2008, é “Defender os valores e princípios do CM, a sua imagem junto da sociedade
civil e da instituição militar e o património moral, cultural e histórico do Colégio" através de “Apoios
a propor à Direcção (do CM) no sentido de com ela colaborar ou a dar resposta às suas
solicitações, ficando tais acções dependentes do juízo de valor e do interesse que a mesma tenha
de acolher as sugestões ou iniciativas da Associação";
Considerando que no presente e no futuro previsível, o marketing do Colégio Militar na sociedade
em geral, e no mercado educativo em particular, é essencial à afirmação da Instituição;
Considerando que o CM é titular de um acervo documental que constitui a memória da Instituição,
dos Antigos Alunos e de Portugal;
Considerando que a AAACM tem secções desportivas com relevante actividade de formação, de
prática regular e de competição, sendo previsível o alargamento desta actividade a outras modalidades;
Considerando que a AAACM tem necessidade de infra-estruturas, adequadas à prática e
desenvolvimento das suas modalidades desportivas;
Considerando que a AAACM tem necessidade de infra-estruturas, adequadas à celebração de
datas solenes e festivas referentes à vida académica dos seus associados e de todos os Antigos Alunos;
Considerando ser de interesse mútuo estreitar os laços entre as partes signatárias e perpetuar o
cultivo dos valores e princípios ministrados pelo Colégio Militar;
Considerando ser de interesse mútuo aprofundar a cooperação entre o Colégio Militar e a
Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar;
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Entre:
a) O Colégio Militar adiante designado por CM, representado no presente acto pelo seu Director,
Major-General Raúl Jorge Laginha Gonçalves Passos, na qualidade de primeiro outorgante; e
b) A Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar adiante designada por AAACM, com
sede no Quartel da Formação, Largo da Luz, 1600-498 Lisboa, na qualidade de segundo outorgante,
representada no presente acto pelo seu Presidente, Engenheiro Martiniano Nunes Gonçalves, o qual
tem poderes para outorgar o presente acordo;
é celebrado o presente Protocolo de cooperação que se regerá pelas cláusulas seguintes:
Cláusula 1.ª
Objecto
O presente protocolo tem por objecto definir, enquadrar e aprofundar as bases de cooperação, entre
o Colégio Militar e a Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar legitimado pelo cultivo dos valores
e princípios perpetuados e abraçados pelas partes signatárias.
Cláusula 2.ª
Obrigações do Colégio Militar
1 No âmbito do presente Protocolo, o Exército Português compromete-se a:
a) Permitir a utilização, ao segundo outorgante, mediante disponibilidade e nas datas e horários
previamente acordados do refeitório, do auditório, do ginásio, do polidesportivo, da sala de armas, da
piscina, do campo de futebol, da pista de atletismo, da pista de aeromodelismo e da Feitoria;
b) Garantir a presença de um ou mais elementos, para acompanhar/supervisionar a utilização dos
meios mencionados na alínea anterior;
c) Colaborar com a AAACM na fundação do Museu do Antigo Aluno do Colégio Militar;
d) Permitir a utilização, sem fins lucrativos, de documentos de interesse histórico propriedade do
Exército Português, referentes ao Colégio Militar e existentes neste, em formato digital, nomeadamente
fotografias, vídeo ou fac símile, ficando a referida utilização sujeita ao cumprimento das disposições legais
referentes à protecção dos direitos de autor e de dados pessoais, bem, como às restrições decorrentes da
segurança e do bom nome da Instituição Militar;
e) Integrar uma representação da AAACM nas cerimónias do CM que ocupará lugar adequado
à sua relevância e representatividade;
f) Permitir a participação da AAACM nas Cerimónias Oficiais do “3 de Março”, nomeadamente,
na cerimónia de hastear do Estandarte do Batalhão Colegial que se realiza na “Parada Nova” e que inclui,
o Acender da Chama, no Monumento Comemorativo dos 175 anos e uma alocução ao Batalhão Colegial,
proferida pelo Presidente da Direcção da AAACM.
2. A ocorrência de circunstâncias extraordinárias, nomeadamente, alterações ao estado de
segurança, imperativo de serviço, razões de interesse público podem implicar a não autorização da
utilização das infra-estruturas mencionadas na alínea a) do número anterior, sem aviso prévio, não havendo
lugar ao pagamento de qualquer indemnização.
Cláusula 3.ª
Obrigações da AAACM
No âmbito do presente Protocolo, a AAACM compromete-se a:
1- Cumprir todas as normas ou orientações relativas à segurança interna, aquando da utilização
das instalações do Colégio Militar;
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2- Providenciar pela conservação e regular utilização dos meios designados na alínea a) do n.º 1
da cláusula 2.ª;
3- Colaborar na promoção, mediante calendarização e programação previamente acordadas e
aprovadas, de acções de divulgação do CM junto dos públicos alvo, utilizando recursos próprios ou
solicitando a participação de Antigos Alunos;
4- No âmbito da promoção do CM junto da sociedade civil, incluir jornadas e seminários temáticos
com a participação de figuras e instituições relevantes da sociedade;
5- Incentivar, anualmente, acções de apoio à orientação profissional dos alunos do CM,
nomeadamente, através do contacto, em ambiente profissional, com Antigos Alunos;
6- Sem prejuízo do cumprimento do enquadramento legal em vigor pesquisar, no universo dos
Antigos Alunos, especialistas nas diversas áreas profissionais disponíveis para apoiar o CM em condições
vantajosas, garantindo a sua idoneidade e capacidade profissional;
7- Organizar ou apoiar, em conjunto, eventos de natureza cultural, desportiva ou recreativa,
mediante calendarização e programação previamente acordadas e aprovadas;
8- Procurar obter patrocinadores e/ou mecenas para colaborar na remodelação e melhoria das
instalações do Arquivo Histórico colegial; do equipamento e mobiliário do Arquivo Histórico; na
digitalização do património documental e iconográfico existente nos arquivos colegiais e no Museu; na
confecção de réplicas exactas de uniformes a exibir no Museu;
9- Cooperar na angariação de depositários ou de novos espécimes museológicos com interesse
para a História do Colégio Militar;
10- Cooperar na recolha de documentação dispersa por Antigos Alunos ou por outras entidades,
destinada a enriquecer o Arquivo Histórico;
11- Colaborar na arrumação e catalogação do arquivo histórico;
12- Procurar obter apoio técnico e colaboradores, para proceder à digitalização documental e
iconográfica do património em arquivo, assegurando o cumprimento de todas as orientações e regras
técnicas exigidas e necessárias à preservação, da referida documentação;
13- Contribuir para a selecção dos espólios museológicos dos Antigos Alunos que devam figurar
no Museu e dos Antigos Alunos que devam figurar na galeria de notáveis, bem como para elaboração do
respectivo resumo biográfico;
14- Apresentar propostas com vista à requalificação e remodelação do Museu do Colégio;
15- Promover a reclassificação das colecções existentes no Museu de Ciências Naturais do
CM, através da negociação e obtenção de financiamento para um Protocolo a realizar com uma
Universidade;
16- Divulgar junto dos Antigos Alunos, as necessidades de reparação e preservação dos espaços
culturais de relevância patrimonial, dos quais se destacam o Museu de Ciências, a Capela do Colégio, os
painéis de azulejos dispersos pelos Jardins e interior do Palácio Mesquitela (Enfermaria), o Jardim da “Casa
das Belgas”;
17- Proceder ao registo das tradições do CM e sua evolução, após validação pelo Conselho das
Tradições composto pelo Presidente da Direcção da Associação dos Antigos Alunos do CM, três Antigos
Alunos nomeados pela Direcção da AAACM e o Aluno Comandante de Batalhão em funções e propor
as alterações à Direcção do CM, para posterior inclusão no Regulamento Interno/Guia do Aluno do Colégio
Militar;
18- Divulgar o CM, nos meios publicitários utilizados, para difundir os eventos por si organizados
e que se incluam no âmbito do objecto do presente protocolo;
19- Assumir a responsabilidade por quaisquer danos patrimoniais e/ou pessoais decorrentes da
comprovada utilização das instalações militares;
20- Respeitar o bom nome, a imagem e o modus vivendi da Instituição Militar;
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21- Celebrar os contratos de seguro necessários à prática desportiva;
22 Elaborar e entregar uma lista de todos os participantes nas diversas actividades por si
desenvolvidas no interior do CM.
Cláusula 4.ª
Encargos Financeiros
1- Da celebração e cumprimento do presente protocolo, não resulta qualquer encargo financeiro
para o Exército Português.
2- O segundo outorgante responsabiliza-se, perante o primeiro outorgante, pelos custos inerentes à
execução do presente Protocolo.
3- Tendo em vista o ressarcimento das despesas do primeiro outorgante, com a execução do
presente protocolo, nos casos em que os eventos organizados pela AAACM, envolvam apenas Alunos ou
Antigos Alunos e respectivas famílias, ou eventualmente servidores do Colégio Militar, deverá o segundo
outorgante efectuar o pagamento de um valor pecuniário que deverá ser calculado com base numa taxa
de utilização diária, dos meios designados na alínea a) do n.º 1 da cláusula 2.ª correspondente ao valor
determinado na tabela constante no anexo, ao presente Protocolo.
4- O valor apurado nos termos do número anterior, será alvo de actualização caso se alterem
substancialmente as despesas, do primeiro outorgante, com a realização das tarefas decorrentes do
presente protocolo.
Cláusula 5.ª
Resolução
1- O incumprimento das obrigações que para qualquer dos outorgantes decorram do presente
Protocolo, confere ao outorgante não faltoso, o direito de resolver o presente Protocolo, mediante
declaração fundamentada dirigida ao outorgante faltoso.
2- O presente protocolo poderá ser resolvido, quando as circunstâncias em que as partes fundaram
a decisão, tiverem sofrido uma alteração extraordinária, não havendo lugar ao pagamento de qualquer
indemnização.
Cláusula 7.ª
Vigência e Entrada em vigor
1- O presente protocolo terá a validade de um ano, considerando-se automaticamente renovado, por
iguais períodos, salvo se for denunciado por qualquer das partes; através de carta registada, com a
antecedência mínima de 60 dias.
2- O Presente Protocolo entra em vigor à data da sua assinatura.
Feito em duplicado, ficando cada uma das entidades subscritoras do presente Protocolo com
um exemplar em seu poder.
Assim o outorgam em Lisboa, ao 01 dias do mês de março de 2009
Pelo Primeiro Outorgante:
O Director do Colégio Militar, Raúl Jorge Laginha Gonçalves Passos, Major-General.
Pelo Segundo Outorgante:
Pela Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar, Martiniano Nunes Gonçalves, Engenheiro.
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ANEXO
Auditório
Dias úteis
Diurno
100.00

Nocturno
120.00

Fim de semana
Diurno
120.00

Nocturno
150.00

Nocturno
120.00

Fim de semana
Diurno
120.00

Nocturno
150.00

Refeitório e Feitoria
Dias úteis
Diurno
100.00
Sala de Armas, Ginásio, Piscina
Dias úteis e Fim de semana
Diurno
20,00

Nocturno
30,00

Campos de Futebol 11 e Jogos Descobertos
Dias úteis e Fim de semana
Diurno
Nocturno
20,00
50,00
Pista de Aeromodelismo
Dias úteis e Fim de semana
Diurno
Nocturno
10,00
20,00

Os valores referidos, não incluem despesas com pessoal

——————
VIII — ALVARÁS
Presidência da República
Chancelaria das ordens Honoríficas Portuguesas
Aviso (extracto) n.º 5 714/2012
de 12 de abril de 2012
O Presidente da República decreta nos termos do artigo 33, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 316/2002, de
27 de dezembro, o seguinte:
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É concedida ao Regimento de Cavalaria n.º 6, a Medalha de serviços Distintos - grau ouro.
O Secretário-Geral das Ordens, Arnaldo Pereira Coutinho.
(Diário da República, 2.ª série n.º 80, de 23 de abril de 2012)

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Artur Neves Pina Monteiro, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
1.ª SÉRIE
N.º 06/30 DE JUNHO DE 2012
Publica-se ao Exército o seguinte:

SUMÁRIO

LEIS

DECRETOS REGULAMENTARES

Assembleia da República

Ministério das Finanças

Lei n.º 23/2012:

Decreto Regulamentar n.º 44/2012:

Procede à terceira alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12fev 311

Aprova a orgânica da Direção-Geral de Proteção
Social aos Trabalhadores em Funções Públicas .. 368

——————
——————
DECRETOS-LEIS
Ministério das Finanças
Decreto Lei n.º 131/2012:
Aprova a orgânica do CGA,IP ............................. 334

DESPACHOS
Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional
Despacho n.º 8 246/2012:

Ministério da Solidariedade e da Segurança Social

Cessão definitiva à Universidade de Évora do

Decreto Lei n.º 133/2012:
Altera os regimes jurídicos de proteção social
nas eventualidades de doença, maternidade,
paternidade e adoção e morte previstas no
sistema previdencial, de encargos familiares
do subsistema de proteção familiar e do rendimento social de inserção, o regime jurídico
que regula a restituição de prestações indevidamente pagas e a lei da condição de recursos,
no âmbito do sistema de segurança social, e
o estatuto das pensões de sobrevivência e o
regime jurídico de proteção social na eventualidade de maternidade, paternidade e adoção
no âmbito do regime de proteção social
convergente ........................................................ 338

PM 6/Évora e do PM 17/Évora ........................

372

Ministério da Defesa Nacional
Despacho n.º 8 564/2012:

UNIFIL - doação de infraestruturas ..........

373

Direção-Geral de Pessoal e
Recrutamento Militar
Despacho n.º 7 790/2012:
Definição e implementação da estrutura flexível da DGPRM ..................................................

374
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Despacho n.º 8 325/2012:

Direção-Geral de Armamento e

Subdelegação de competências no coronel Cmdt

Infraestruturas de Defesa

UnAp/EME ........................................................ 389
Despacho n.º 7 636/2012:
——————

Criação das unidades orgânicas flexíveis da
DGAIED ..........................................................

380

DECLARAÇÕES DE RETIFICAÇÃO
Ministério da Defesa Nacional

Estado-Maior do Exército
Despacho n.º 7 638/2012:
Delegação e subdelegação de competências no
Tenente-General Inspetor-Geral do Exército ..... 385

Declaração de retificação n.º 734/2012:
Retificação do despacho n.º 7 154/2012, publicado no DR, 2.ª série, n.º 101, de 24mai12 ....... 389
——————
AVISOS

Despacho n.º 8 515/2012:
Dependências administrativas das Secções Logísticas das U/E/O do Exército ........................... 386

Aviso n.º 10 725/2006:
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Distintos o Cmd e QG/ZMA ............................ 390
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I — LEIS
Assembleia da República
Lei n.º 23/2012
de 25 de junho de 2012
Procede à terceira alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela
Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro
A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o
seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
A presente lei procede à alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de
12 de fevereiro, e alterado pelas Leis n.os 105/2009, de 14 de setembro, e 53/2011, de 14 de outubro.
Artigo 2.º
Alteração ao Código do Trabalho
Os artigos 63.º, 90.º, 91.º, 94.º, 99.º, 106.º, 127.º, 142.º, 161.º, 164.º, 177.º, 192.º, 194.º, 208.º, 213.º,
216.º, 218.º, 226.º, 229.º, 230.º, 234.º, 238.º, 242.º, 256.º, 264.º, 268.º, 269.º, 298.º, 299.º, 300.º, 301.º, 303.º,
305.º, 307.º, 344.º, 345.º, 346.º, 347.º, 356.º, 357.º, 358.º, 360.º, 366.º, 368.º, 369.º, 370.º, 371.º, 372.º, 374.º,
375.º, 376.º, 377.º, 378.º, 379.º, 383.º, 384.º, 385.º, 389.º, 479.º, 482.º, 486.º, 491.º, 492.º e 560.º do Código
do Trabalho passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 63.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
a) Depois das diligências probatórias referidas no n.º 1 do artigo 356.º, no despedimento por facto
imputável ao trabalhador;
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
4—
5—
6—
7—
8—
9—

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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Artigo 90.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
8 — O trabalhador estudante que preste trabalho suplementar tem direito a descanso compensatório
com duração de metade do número de horas prestadas.
9 — ..........................................................................................................................................
Artigo 91.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — Nos casos em que o curso esteja organizado no regime de sistema europeu de transferência
e acumulação de créditos (ECTS), o trabalhador-estudante pode, em alternativa ao disposto no n.º 1, optar
por cumular os dias anteriores ao da prestação das provas de avaliação, num máximo de três dias, seguidos
ou interpolados ou do correspondente em termos de meios-dias, interpolados.
4 — A opção pelo regime cumulativo a que refere o número anterior obriga, com as necessárias
adaptações, ao cumprimento do prazo de antecedência previsto no disposto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do
artigo 96.º.
5 — Só é permitida a cumulação nos casos em que os dias anteriores às provas de avaliação que
o trabalhador-estudante tenha deixado de usufruir não tenham sido dias de descanso semanal ou feriados.
6 — (Anterior n.º 3.)
7 — (Anterior n.º 4.)
8 — Constitui contraordenação grave a violação do disposto nos n.os 1, 3 e 6.
Artigo 94.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — Para concessão do estatuto junto do estabelecimento de ensino, o trabalhador-estudante deve
fazer prova, por qualquer meio legalmente admissível, da sua condição de trabalhador.
3 — (Anterior n.º 2.)
4 — (Anterior n.º 3.)
5 — (Anterior n.º 4.)
6 — (Anterior n.º 5.)
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Artigo 99.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — O regulamento interno produz efeitos após a publicitação do respetivo conteúdo, designadamente
através de afixação na sede da empresa e nos locais de trabalho, de modo a possibilitar o seu pleno
conhecimento, a todo o tempo, pelos trabalhadores.
4 — .........................................................................................................................................
5 — Constitui contraordenação grave a violação do disposto nos n.os 2 e 3.
Artigo 106.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
e) .........................................................................................................................................
f) ..........................................................................................................................................
g) .........................................................................................................................................
h) .........................................................................................................................................
i) ..........................................................................................................................................
j) ..........................................................................................................................................
l) ..........................................................................................................................................
m) A identificação do fundo de compensação do trabalho ou mecanismo equivalente, nos termos
de legislação específica.
4 — .........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
Artigo 127.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — (Revogado.)
5 — O empregador deve, sempre que celebre contratos de trabalho, comunicar, ao serviço com
competência inspetiva do ministério responsável pela área laboral, a adesão a fundo de compensação do
trabalho ou a mecanismo equivalente.
6 — A alteração do elemento referido no número anterior deve ser comunicada no prazo de 30 dias.
7 — Constitui contraordenação leve a violação do disposto na alínea j) do n.º 1 e nos n.os 5 e 6.
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Artigo 142.º
[...]
1 — O contrato de trabalho em atividade sazonal agrícola ou para realização de evento turístico
de duração não superior a 15 dias não está sujeito a forma escrita, devendo o empregador comunicar
a sua celebração ao serviço competente da segurança social, mediante formulário eletrónico que
contém os elementos referidos nas alíneas a), b) e d) do n.º 1 do artigo anterior, bem como o local de
trabalho.
2 — Nos casos previstos no número anterior, a duração total de contratos de trabalho a termo com
o mesmo empregador não pode exceder 70 dias de trabalho no ano civil.
3 — ..........................................................................................................................................
Artigo 161.º
[...]
Pode ser exercido, em comissão de serviço, cargo de administração ou equivalente, de direção ou
chefia diretamente dependente da administração ou de diretor-geral ou equivalente, funções de secretariado
pessoal de titular de qualquer desses cargos, ou ainda, desde que instrumento de regulamentação coletiva
de trabalho o preveja, funções cuja natureza também suponha especial relação de confiança em relação
a titular daqueles cargos e funções de chefia.
Artigo 164.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) A resolver o contrato de trabalho nos 30 dias seguintes à decisão do empregador que ponha
termo à comissão de serviço, com direito a indemnização calculada nos termos do artigo 366.º;
c) Tendo sido admitido para trabalhar em comissão de serviço e esta cesse por iniciativa do
empregador que não corresponda a despedimento por facto imputável ao trabalhador, a indemnização
calculada nos termos do artigo 366.º.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
Artigo 177.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — O contrato de utilização de trabalho temporário deve ter ainda em anexo documento
comprovativo de vinculação a fundo de compensação do trabalho ou a mecanismo equivalente, sem o que
o utilizador é solidariamente responsável pelo pagamento do montante da compensação que caberia àquele
fundo ou mecanismo equivalente por cessação do respetivo contrato.
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
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Artigo 192.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) Não adesão a fundo de compensação do trabalho ou a mecanismo equivalente ou não
cumprimento da respetiva obrigação de contribuição, nos casos legalmente exigíveis.
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
Artigo 194.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — No caso de transferência definitiva, o trabalhador pode resolver o contrato se tiver prejuízo
sério, tendo direito à compensação prevista no artigo 366.º.
6 — .........................................................................................................................................
7 — .........................................................................................................................................
Artigo 208.º
Banco de horas por regulamentação coletiva
1—
2—
3—
4—

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

a) A compensação do trabalho prestado em acréscimo, que pode ser feita mediante, pelo menos,
uma das seguintes modalidades:
i) Redução equivalente do tempo de trabalho;
ii) Aumento do período de férias;
iii) Pagamento em dinheiro;
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
Artigo 213.º
[...]
1 — O período de trabalho diário deve ser interrompido por um intervalo de descanso, de duração
não inferior a uma hora nem superior a duas, de modo a que o trabalhador não preste mais de cinco horas
de trabalho consecutivo, ou seis horas de trabalho consecutivo caso aquele período seja superior a 10 horas.
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
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4 — Considera-se tacitamente deferido o requerimento a que se refere o número anterior que não
seja decidido no prazo de 30 dias.
5 — (Anterior n.º 4.)
6 — Constitui contraordenação grave a violação do disposto nos n.os 1 e 5.
Artigo 216.º
Afixação do mapa de horário de trabalho
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — (Revogado.)
4 — ..........................................................................................................................................
5 — Constitui contraordenação leve a violação do disposto nos n.os 1 e 2.
Artigo 218.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
Artigo 226.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
e) .........................................................................................................................................
f) ..........................................................................................................................................
g) O trabalho prestado para compensar encerramento para férias previsto na alínea b) do n.º 2
do artigo 242.º, por decisão do empregador.
4 — ..........................................................................................................................................
Artigo 229.º
[...]
1 — (Revogado.)
2 — (Revogado.)
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — (Revogado.)
7 — Constitui contraordenação muito grave a violação do disposto nos n.os 3 e 4.

1.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 06/2012

317

Artigo 230.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
4 — .........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
Artigo 234.º
[...]
1 — São feriados obrigatórios os dias 1 de janeiro, Sexta-Feira Santa, Domingo de Páscoa,
25 de abril, 1 de maio, 10 de junho, 15 de agosto, 8 e 25 de dezembro.
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
Artigo 238.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — Caso os dias de descanso do trabalhador coincidam com dias úteis, são considerados para
efeitos do cálculo dos dias de férias, em substituição daqueles, os sábados e os domingos que não sejam
feriados.
4 — (Revogado.)
5 — .........................................................................................................................................
6 — Constitui contraordenação grave a violação do disposto nos n.os 1 e 5.
Artigo 242.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — O empregador pode encerrar a empresa ou o estabelecimento, total ou parcialmente, para férias
dos trabalhadores:
a) Durante cinco dias úteis consecutivos na época de férias escolares do Natal;
b) Um dia que esteja entre um feriado que ocorra à terça-feira ou quinta-feira e um dia de
descanso semanal, sem prejuízo da faculdade prevista na alínea g) do n.º 3 do artigo 226.º.
3 — Até ao dia 15 de dezembro do ano anterior, o empregador deve informar os trabalhadores
abrangidos do encerramento a efetuar no ano seguinte ao abrigo da alínea b) do número anterior.
Artigo 256.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — Na situação referida no número anterior, o período de ausência a considerar para efeitos da
perda de retribuição prevista no n.º 1 abrange os dias ou meios-dias de descanso ou feriados imediatamente
anteriores ou posteriores ao dia de falta.
4 — (Anterior n.º 3.)
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Artigo 264.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — Além da retribuição mencionada no número anterior, o trabalhador tem direito a subsídio de
férias, compreendendo a retribuição base e outras prestações retributivas que sejam contrapartida do
modo específico da execução do trabalho, correspondentes à duração mínima das férias.
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
Artigo 268.º
[...]
1 — O trabalho suplementar é pago pelo valor da retribuição horária com os seguintes acréscimos:
a) 25 % pela primeira hora ou fração desta e 37,5 % por hora ou fração subsequente, em dia útil;
b) 50 % por cada hora ou fração, em dia de descanso semanal, obrigatório ou complementar, ou
em feriado.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — O disposto nos números anteriores pode ser afastado por instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho.
4 — ..........................................................................................................................................
Artigo 269.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — O trabalhador que presta trabalho normal em dia feriado em empresa não obrigada a
suspender o funcionamento nesse dia tem direito a descanso compensatório com duração de metade
do número de horas prestadas ou a acréscimo de 50 % da retribuição correspondente, cabendo a escolha
ao empregador.
Artigo 298.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — A empresa que recorra ao regime de redução ou suspensão deve ter a sua situação contributiva
regularizada perante a administração fiscal e a segurança social, nos termos da legislação aplicável, salvo
quando se encontre numa das situações previstas no número anterior.
Artigo 299.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — O empregador disponibiliza, para consulta, os documentos em que suporta a alegação de
situação de crise empresarial, designadamente de natureza contabilística e financeira.
3 — (Anterior n.º 2.)

1.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 06/2012

319

4 — No caso previsto no número anterior, o empregador disponibiliza, ao mesmo tempo, para
consulta dos trabalhadores, a informação referida no n.º 1 e envia a mesma à comissão representativa que
seja designada.
5 — (Anterior n.º 4.)
Artigo 300.º
[...]
1 — Nos cinco dias posteriores ao facto previsto nos n.os 1 ou 4 do artigo anterior, o empregador
promove uma fase de informações e negociação com a estrutura representativa dos trabalhadores, com
vista a um acordo sobre a modalidade, âmbito e duração das medidas a adotar.
2 — .........................................................................................................................................
3 — Celebrado o acordo ou, na falta deste, após terem decorrido cinco dias sobre o envio da
informação prevista nos n. os 1 ou 4 do artigo anterior ou, na falta desta, da comunicação referida no
n.º 3 do mesmo artigo, o empregador comunica por escrito, a cada trabalhador, a medida que decidiu aplicar,
com menção expressa do fundamento e das datas de início e termo da medida.
4 — .........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
6 — O procedimento previsto nos n.os 4 e 5 é regulado por portaria dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas laboral e da segurança social.
7 — Constitui contraordenação leve a violação do disposto nos n.os 1 a 5.
Artigo 301.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — A redução ou suspensão pode iniciar-se decorridos cinco dias sobre a data da comunicação
a que se refere o n.º 3 do artigo anterior, ou imediatamente em caso de acordo entre o empregador e a
estrutura representativa dos trabalhadores, a comissão representativa referida no n.º 3 do artigo 299.º ou
a maioria dos trabalhadores abrangidos ou, ainda, no caso de impedimento imediato à prestação normal
de trabalho que os trabalhadores abrangidos conheçam ou lhes seja comunicado.
3 — Qualquer dos prazos referidos no n.º 1 pode ser prorrogado por um período máximo de seis
meses, desde que o empregador comunique tal intenção e a duração prevista, por escrito e de forma
fundamentada, a estrutura representativa dos trabalhadores ou à comissão representativa referida no
n.º 3 do artigo 299.º.
4 — Na falta de estrutura representativa dos trabalhadores ou da comissão representativa referida
no n.º 3 do artigo 299.º, a comunicação prevista no número anterior é feita a cada trabalhador abrangido
pela prorrogação.
5 — Constitui contraordenação leve a violação do disposto neste artigo.
Artigo 303.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
a) Efetuar pontualmente o pagamento da compensação retributiva, bem como o acréscimo a que
haja lugar em caso de formação profissional;
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
e) .........................................................................................................................................

320

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 06/2012

1.ª Série

2 — Durante o período de redução ou suspensão, bem como nos 30 ou 60 dias seguintes à aplicação
das medidas, consoante a duração da respetiva aplicação não exceda ou seja superior a seis meses, o
empregador não pode fazer cessar o contrato de trabalho de trabalhador abrangido por aquelas medidas,
exceto se se tratar de cessação da comissão de serviço, cessação de contrato de trabalho a termo ou
despedimento por facto imputável ao trabalhador.
3 — Em caso de violação do disposto no número anterior, o empregador procede à devolução dos
apoios recebidos, previstos nos n.os 4 e 5 do artigo 305.º, em relação ao trabalhador cujo contrato tenha
cessado.
4 — Constitui contraordenação grave a violação do disposto neste artigo.
Artigo 305.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — Durante o período de redução ou suspensão, o trabalhador tem direito a compensação
retributiva na medida do necessário para, conjuntamente com a retribuição de trabalho prestado na
empresa ou fora dela, assegurar o montante mensal referido na alínea a) do n.º 1, até ao triplo da retribuição
mínima mensal garantida, sem prejuízo do disposto no n.º 5.
4 — A compensação retributiva é paga em 30 % do seu montante pelo empregador e em 70 % pelo
serviço público competente da área da segurança social.
5 — Quando, durante o período de redução ou suspensão, os trabalhadores frequentem cursos de
formação profissional adequados ao desenvolvimento da qualificação profissional que aumente a sua
empregabilidade ou à viabilização da empresa e manutenção dos postos de trabalho, em conformidade com
um plano de formação aprovado pelo serviço público competente na área do emprego e formação
profissional, este paga o valor correspondente a 30 % do indexante dos apoios sociais destinado, em partes
iguais, ao empregador e ao trabalhador, acrescendo, relativamente a este, à compensação retributiva
prevista nos n.os 3 e 4.
6 — Os serviços públicos competentes nas áreas da segurança social e do emprego e
formação profissional devem entregar a parte que lhes compete ao empregador, de modo que este
possa pagar pontualmente ao trabalhador a compensação retributiva, bem como o acréscimo a que
haja lugar.
7 — (Anterior n.º 4.)
8 — (Anterior n.º 5.)
9 — Constitui contraordenação grave a violação do disposto na alínea b) do n.º 1.
Artigo 307.º
[...]
1 — O empregador informa trimestralmente as estruturas representativas dos trabalhadores ou a
comissão representativa referida no n.º 3 do artigo 299.º ou, na sua falta, os trabalhadores abrangidos da
evolução das razões que justificam o recurso à redução ou suspensão da prestação de trabalho.
2 — ..........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) Incumprimento de qualquer dos deveres a que se referem os n.os 1 e 2 do artigo 303.º.
3 — ..........................................................................................................................................
4 — Constitui contraordenação grave a violação do disposto no n.º 1.
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Artigo 344.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — Em caso de caducidade de contrato de trabalho a termo certo decorrente de declaração
do empregador nos termos do número anterior, o trabalhador tem direito à compensação prevista no
artigo 366.º.
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5 — Constitui contraordenação grave a violação do disposto no n.º 2.
Artigo 345.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — Em caso de caducidade de contrato de trabalho a termo incerto, o trabalhador tem direito à
compensação prevista no artigo 366.º.
5 — .........................................................................................................................................
Artigo 346.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
6 — (Revogado.)
7 — Constitui contraordenação grave a violação do disposto no n.º 5.
Artigo 347.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — Na situação referida no n.º 2, o trabalhador tem direito à compensação prevista no artigo 366.º.
6 — .........................................................................................................................................
7 — Constitui contraordenação grave a violação do disposto no n.º 5.
Artigo 356.º
[...]
1 — O empregador, por si ou através de instrutor que tenha nomeado, deve realizar as diligências
probatórias requeridas na resposta à nota de culpa, a menos que as considere patentemente dilatórias ou
impertinentes, devendo neste caso alegá-lo fundamentadamente por escrito.
2 — (Revogado.)
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3 — O empregador não é obrigado a proceder à audição de mais de três testemunhas por cada facto
descrito na nota de culpa, nem mais de 10 no total.
4 — ..........................................................................................................................................
5 — Após a conclusão das diligências probatórias, o empregador apresenta cópia integral do
processo à comissão de trabalhadores e, caso o trabalhador seja representante sindical, à associação
sindical respetiva, que podem, no prazo de cinco dias úteis, fazer juntar ao processo o seu parecer
fundamentado.
6 — ..........................................................................................................................................
7 — Constitui contraordenação grave, ou muito grave no caso de representante sindical, o
despedimento de trabalhador com violação do disposto nos n.os 1, 5 e 6.
Artigo 357.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — (Revogado.)
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
8 — Constitui contraordenação grave, ou muito grave no caso de representante sindical, o
despedimento de trabalhador com violação do disposto nos n.os 1, 2 e 5 a 7.
Artigo 358.º
[...]
1 — No procedimento de despedimento em microempresa, caso o trabalhador não seja membro de
comissão de trabalhadores ou representante sindical, são dispensadas as formalidades previstas no n.º 2
do artigo 353.º, no n.º 5 do artigo 356.º e nos n.os 1, 2 e 6 do artigo anterior, sendo aplicável o disposto nos
números seguintes.
2 — Na ponderação e fundamentação da decisão é aplicável o disposto no n.º 4 do artigo anterior,
com exceção da referência a pareceres de representantes dos trabalhadores.
3 — ..........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) 30 dias a contar da conclusão da última diligência;
c) (Revogada.)
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
Artigo 360.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
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d) ........................................................................................................................................
e) .........................................................................................................................................
f) O método de cálculo de compensação a conceder genericamente aos trabalhadores a despedir,
se for caso disso, sem prejuízo da compensação estabelecida no artigo 366.º ou em instrumento de
regulamentação coletiva de trabalho.
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
6 — .........................................................................................................................................

Artigo 366.º
[...]
1 — Em caso de despedimento coletivo, o trabalhador tem direito a compensação correspondente
a 20 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de antiguidade.
2 — A compensação prevista no número anterior é determinada do seguinte modo:
a) O valor da retribuição base mensal e diuturnidades do trabalhador a considerar para efeitos
de cálculo da compensação não pode ser superior a 20 vezes a retribuição mínima mensal garantida;
b) O montante global da compensação não pode ser superior a 12 vezes a retribuição base mensal
e diuturnidades do trabalhador ou, quando seja aplicável o limite previsto na alínea anterior, a 240 vezes
a retribuição mínima mensal garantida;
c) O valor diário de retribuição base e diuturnidades é o resultante da divisão por 30 da retribuição
base mensal e diuturnidades;
d) Em caso de fração de ano, o montante da compensação é calculado proporcionalmente.
3 — A compensação é paga pelo empregador, com exceção da parte que caiba ao fundo de
compensação do trabalho ou a mecanismo equivalente, nos termos de legislação específica.
4 — No caso de o fundo de compensação do trabalho ou o mecanismo equivalente não pagar a
totalidade da compensação a que esteja obrigado, o empregador responde pelo respetivo pagamento e fica
sub-rogado nos direitos do trabalhador em relação àquele em montante equivalente.
5 — (Anterior n.º 4.)
6 — A presunção referida no número anterior pode ser ilidida desde que, em simultâneo, o
trabalhador entregue ou ponha, por qualquer forma, a totalidade da compensação pecuniária recebida à
disposição do empregador e do fundo de compensação do trabalho ou mecanismo equivalente.
7 — Constitui contraordenação grave a violação do disposto nos n.os 1, 2, 3 e 4.
Artigo 366.º-A
(Revogado.)
Artigo 368.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — Havendo, na secção ou estrutura equivalente, uma pluralidade de postos de trabalho de
conteúdo funcional idêntico, para determinação do posto de trabalho a extinguir, cabe ao empregador
definir, por referência aos respetivos titulares, critérios relevantes e não discriminatórios face aos objetivos
subjacentes à extinção do posto de trabalho.
3 — .........................................................................................................................................
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4 — Para efeito da alínea b) do n.º 1, uma vez extinto o posto de trabalho, considera-se que a
subsistência da relação de trabalho é praticamente impossível quando o empregador demonstre ter
observado critérios relevantes e não discriminatórios face aos objetivos subjacentes à extinção do posto
de trabalho.
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
Artigo 369.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) Os critérios para seleção dos trabalhadores a despedir.
2 — ..........................................................................................................................................
Artigo 370.º
[...]
1 — Nos 10 dias posteriores à comunicação prevista no artigo anterior, a estrutura representativa
dos trabalhadores, o trabalhador envolvido e ainda, caso este seja representante sindical, a associação
sindical respetiva podem transmitir ao empregador o seu parecer fundamentado, nomeadamente sobre os
motivos invocados, os requisitos previstos no n.º 1 do artigo 368.º ou os critérios a que se refere o n.º 2 do
mesmo artigo, bem como as alternativas que permitam atenuar os efeitos do despedimento.
2 — Qualquer trabalhador envolvido ou entidade referida no número anterior pode, nos três dias úteis
posteriores à comunicação do empregador, solicitar ao serviço com competência inspetiva do ministério
responsável pela área do emprego a verificação dos requisitos previstos nas alíneas c) e d) do n.º 1 e no
n.º 2 do artigo 368.º, informando simultaneamente do facto o empregador.
3 — ..........................................................................................................................................
Artigo 371.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) Confirmação dos requisitos previstos no n.º 1 do artigo 368.º;
c) Prova da aplicação dos critérios de determinação do posto de trabalho a extinguir, caso se
tenha verificado oposição a esta;
d) ........................................................................................................................................
e) ........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — Constitui contraordenação grave o despedimento efetuado com violação do disposto nos
os
n. 1 e 2, assim como a falta de comunicação ao trabalhador referida no n.º 3;
6 — Constitui contraordenação leve a falta de comunicação às entidades e ao serviço referidos no
n.º 3.
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Artigo 372.º
[...]
Ao trabalhador despedido por extinção do posto de trabalho aplica-se o disposto no n.º 4 e na primeira
parte do n.º 5 do artigo 363.º e nos artigos 364.º a 366.º.
Artigo 374.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — O disposto nos números anteriores não prejudica a proteção conferida aos trabalhadores com
capacidade de trabalho reduzida, deficiência ou doença crónica.
4 — A situação de inadaptação referida nos números anteriores não deve decorrer de falta de
condições de segurança e saúde no trabalho imputável ao empregador.
Artigo 375.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) Tenha sido ministrada formação profissional adequada às modificações do posto de trabalho,
por autoridade competente ou entidade formadora certificada;
c) ........................................................................................................................................
d) (Revogada.)
e) (Revogada.)
2 — O despedimento por inadaptação na situação referida no n.º 1 do artigo anterior, caso não tenha
havido modificações no posto de trabalho, pode ter lugar desde que, cumulativamente, se verifiquem os
seguintes requisitos:
a) Modificação substancial da prestação realizada pelo trabalhador, de que resultem,
nomeadamente, a redução continuada de produtividade ou de qualidade, avarias repetidas nos meios afetos
ao posto de trabalho ou riscos para a segurança e saúde do trabalhador, de outros trabalhadores ou de
terceiros, determinados pelo modo do exercício das funções e que, em face das circunstâncias, seja
razoável prever que tenham caráter definitivo;
b) O empregador informe o trabalhador, juntando cópia dos documentos relevantes, da
apreciação da atividade antes prestada, com descrição circunstanciada dos factos, demonstrativa de
modificação substancial da prestação, bem como de que se pode pronunciar por escrito sobre os referidos
elementos em prazo não inferior a cinco dias úteis;
c) Após a resposta do trabalhador ou decorrido o prazo para o efeito, o empregador lhe
comunique, por escrito, ordens e instruções adequadas respeitantes à execução do trabalho, com o intuito
de a corrigir, tendo presentes os factos invocados por aquele;
d) Tenha sido aplicado o disposto nas alíneas b) e c) do número anterior, com as devidas
adaptações.
3 — O despedimento por inadaptação em situação referida no n.º 2 do artigo anterior pode ter lugar:
a) Caso tenha havido introdução de novos processos de fabrico, de novas tecnologias ou
equipamentos baseados em diferente ou mais complexa tecnologia, a qual implique modificação das
funções relativas ao posto de trabalho;
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b) Caso não tenha havido modificações no posto de trabalho, desde que seja cumprido o disposto
na alínea b) do número anterior, com as devidas adaptações.
4 — O empregador deve enviar à comissão de trabalhadores e, caso o trabalhador seja
representante sindical, à respetiva associação sindical, cópia da comunicação e dos documentos referidos
na alínea b) do n.º 2.
5 — A formação a que se referem os n.os 1 e 2 conta para efeito de cumprimento da obrigação de
formação a cargo do empregador.
6 — O trabalhador que, nos três meses anteriores ao início do procedimento para despedimento,
tenha sido transferido para posto de trabalho em relação ao qual se verifique a inadaptação tem direito a
ser reafectado ao posto de trabalho anterior, caso não esteja ocupado definitivamente, com a mesma
retribuição base.
7 — O despedimento só pode ter lugar desde que sejam postos à disposição do trabalhador a
compensação devida, os créditos vencidos e os exigíveis por efeito da cessação do contrato de trabalho,
até ao termo do prazo de aviso prévio.
8 — (Anterior n.º 5.)
Artigo 376.º
[...]
1 — No caso de despedimento por inadaptação, o empregador comunica, por escrito, ao trabalhador
e, caso este seja representante sindical, à associação sindical respetiva:
a) A intenção de proceder ao despedimento, indicando os motivos justificativos;
b) As modificações introduzidas no posto de trabalho ou, caso estas não tenham existido, os
elementos a que se referem as alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo anterior;
c) Os resultados da formação profissional e do período de adaptação, a que se referem as
alíneas b) e c) do n.º 1 e a alínea d) do n.º 2 do artigo anterior.
2 — Caso o trabalhador não seja representante sindical, decorridos três dias úteis após a
receção da comunicação referida no número anterior, o empregador deve fazer a mesma
comunicação à associação sindical que o trabalhador tenha indicado para o efeito ou, se este não
o fizer, à comissão de trabalhadores ou, na sua falta, à comissão intersindical ou comissão
sindical.
3 — (Anterior n.º 2.)
Artigo 377.º
[...]
1 — Nos 10 dias posteriores à comunicação prevista no artigo anterior, o trabalhador pode juntar
os documentos e solicitar as diligências probatórias que se mostrem pertinentes, sendo neste caso aplicável
o disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 356.º, com as necessárias adaptações.
2 — Caso tenham sido solicitadas diligências probatórias, o empregador deve informar o trabalhador,
a estrutura representativa dos trabalhadores e, caso aquele seja representante sindical, a associação
sindical respetiva, do resultado das mesmas.
3 — Após as comunicações previstas no artigo anterior, o trabalhador e a estrutura representativa
dos trabalhadores podem, no prazo de 10 dias úteis, transmitir ao empregador o seu parecer fundamentado,
nomeadamente sobre os motivos justificativos do despedimento.
4 — Constitui contraordenação grave a violação do disposto no n.º 2.
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Artigo 378.º
[...]
1 — Após a receção dos pareceres referidos no artigo anterior ou o termo do prazo para o efeito,
o empregador dispõe de 30 dias para proceder ao despedimento, sob pena de caducidade do direito,
mediante decisão fundamentada e por escrito de que constem:
a) ........................................................................................................................................
b) Confirmação dos requisitos previstos no artigo 375.º;
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
2 — O empregador comunica a decisão, por cópia ou transcrição, ao trabalhador, às entidades
referidas nos n.os 1 e 2 do artigo 376.º e, bem assim, ao serviço com competência inspetiva do ministério
responsável pela área laboral, com antecedência mínima, relativamente à data da cessação, de:
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
Artigo 379.º
[...]
1 — Ao trabalhador despedido por inadaptação aplica-se o disposto no n.º 4 e na primeira parte do
n.º 5 do artigo 363.º e nos artigos 364.º a 366.º.
2 — Em caso de despedimento por inadaptação nas situações referidas no n.º 2 e na alínea b) do
n.º 3 do artigo 375.º, a denúncia do contrato de trabalho por parte do trabalhador pode ter lugar após a
comunicação referida na alínea b) do mesmo n.º 2.
Artigo 383.º
[...]
................................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) Não tiver posto à disposição do trabalhador despedido, até ao termo do prazo de aviso prévio,
a compensação por ele devida a que se refere o artigo 366.º e os créditos vencidos ou exigíveis em virtude
da cessação do contrato de trabalho, sem prejuízo do disposto na parte final do n.º 5 do artigo 363.º.
Artigo 384.º
[...]
................................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) Não observar o disposto no n.º 2 do artigo 368.º;
c) ........................................................................................................................................
d) Não tiver posto à disposição do trabalhador despedido, até ao termo do prazo de aviso prévio,
a compensação por ele devida a que se refere o artigo 366.º, por remissão do artigo 372.º, e os créditos
vencidos ou exigíveis em virtude da cessação do contrato de trabalho.
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Artigo 385.º
[...]
................................................................................................................................................
a) Não cumprir o disposto no n.º 3 do artigo 374.º ou nos n.os 1 a 3 do artigo 375.º;
b) ........................................................................................................................................
c) Não tiver posto à disposição do trabalhador despedido, até ao termo do prazo de aviso prévio,
a compensação por ele devida a que se refere o artigo 366.º por remissão do n.º 1 do artigo 379.º e os
créditos vencidos ou exigíveis em virtude da cessação do contrato de trabalho.
Artigo 389.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — No caso de mera irregularidade fundada em deficiência de procedimento por omissão das
diligências probatórias referidas nos n.os 1 e 3 do artigo 356.º, se forem declarados procedentes os motivos
justificativos invocados para o despedimento, o trabalhador tem apenas direito a indemnização correspondente
a metade do valor que resultaria da aplicação do n.º 1 do artigo 391.º.
3 — ..........................................................................................................................................
Artigo 479.º
[...]
1 — No prazo de 30 dias a contar da publicação de instrumento de regulamentação coletiva de
trabalho negocial ou decisão arbitral em processo de arbitragem obrigatória ou necessária, o serviço
competente do ministério responsável pela área laboral, ouvidos os interessados, procede à apreciação
fundamentada da legalidade das suas disposições em matéria de igualdade e não discriminação.
2 — Caso delibere no sentido da existência de disposições discriminatórias, o serviço competente do
ministério responsável pela área laboral notifica as partes nos instrumentos de regulamentação coletiva de
trabalho que contenham aquelas disposições para, no prazo de 60 dias, procederem às respetivas alterações.
3 — Decorrido o prazo previsto no número anterior sem que se verifiquem as necessárias alterações,
o serviço competente do ministério responsável pela área laboral envia a sua apreciação ao magistrado
do Ministério Público junto do tribunal competente, acompanhada dos documentos relevantes, nomeadamente
de cópia da ata da deliberação e das pronúncias dos interessados.
4 — (Anterior n.º 2.)
5 — (Anterior n.º 3.)
6 — (Anterior n.º 4.)
Artigo 482.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — Os critérios de preferência previstos no n.º 1 podem ser afastados por instrumento de
regulamentação coletiva de trabalho negocial, designadamente, através de cláusula de articulação de:
a) Convenções coletivas de diferente nível, nomeadamente interconfederal, sectorial ou de
empresa;
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b) Contrato coletivo que estabeleça que determinadas matérias, como sejam a mobilidade geográfica
e funcional, a organização do tempo de trabalho e a retribuição, sejam reguladas por convenção coletiva.
Artigo 486.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) Indicação de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho negocial e respetiva data
de publicação, sendo caso disso, para efeitos do n.º 5 do artigo 482.º.
Artigo 491.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — Sem prejuízo da possibilidade de delegação noutras associações sindicais, a associação sindical
pode conferir à estrutura de representação coletiva dos trabalhadores na empresa poderes para,
relativamente aos seus associados, contratar com empresa com, pelo menos, 150 trabalhadores.
4 — .........................................................................................................................................
Artigo 492.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
e) .........................................................................................................................................
f) ..........................................................................................................................................
g) .........................................................................................................................................
h) Instrumento de regulamentação coletiva de trabalho negocial e respetiva data de publicação,
para efeitos do n.º 5 do artigo 482.º.
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
Artigo 560.º
[...]
A coima prevista para as contraordenações referidas no n.º 4 do artigo 353.º, no n.º 2 do artigo 355.º,
no n.º 7 do artigo 356.º, no n.º 8 do artigo 357.º, no n.º 6 do artigo 358.º, no n.º 6 do artigo 360.º, no n.º 6
do artigo 361.º, no n.º 6 do artigo 363.º, no n.º 6 do artigo 368.º, no n.º 2 do artigo 369.º, no n.º 5 do
artigo 371.º, no n.º 8 do artigo 375.º, no n.º 3 do artigo 376.º, no n.º 3 do artigo 378.º e no n.º 3 do artigo 380.º,
na parte em que se refere a violação do n.º 1 do mesmo artigo, não se aplica caso o empregador assegure
ao trabalhador os direitos a que se refere o artigo 389.º».
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Artigo 3.º
Aditamento ao Código do Trabalho
São aditados ao Código do Trabalho os artigos 96.º-A, 208.º-A, 208.º-B e 298.º-A, com a seguinte
redação:
«Artigo 96.º-A
Legislação complementar
O disposto na presente subsecção é objeto de regulamentação em lei especial.
Artigo 208.º-A
Banco de horas individual
1 — O regime de banco de horas pode ser instituído por acordo entre o empregador e o trabalhador,
podendo, neste caso, o período normal de trabalho ser aumentado até duas horas diárias e atingir 50 horas
semanais, tendo o acréscimo por limite 150 horas por ano, e devendo o mesmo acordo regular os aspetos
referidos no n.º 4 do artigo anterior.
2 — O acordo que institua o regime de banco de horas pode ser celebrado mediante proposta, por
escrito, do empregador, presumindo-se a aceitação por parte de trabalhador nos termos previstos no
n.º 4 do artigo 205.º.
3 — Constitui contraordenação grave a prática de horário de trabalho em violação do disposto neste
artigo.
Artigo 208.º-B
Banco de horas grupal
1 — O instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que institua o regime de banco de
horas previsto no artigo 208.º pode prever que o empregador o possa aplicar ao conjunto dos
trabalhadores de uma equipa, secção ou unidade económica quando se verifiquem as condições
referidas no n.º 1 do artigo 206.º.
2 — Caso a proposta a que se refere o n.º 2 do artigo anterior seja aceite por, pelo menos, 75 % dos
trabalhadores da equipa, secção ou unidade económica a quem for dirigida, o empregador pode aplicar o
mesmo regime de banco de horas ao conjunto dos trabalhadores dessa estrutura, sendo aplicável o disposto
no n.º 3 do artigo 206.º.
3 — O regime de banco de horas instituído nos termos dos números anteriores não se aplica a
trabalhador abrangido por convenção coletiva que disponha de modo contrário a esse regime ou,
relativamente ao regime referido no n.º 1, a trabalhador representado por associação sindical que tenha
deduzido oposição a portaria de extensão da convenção coletiva em causa.
4 — Constitui contraordenação grave a prática de horário de trabalho em violação do disposto neste
artigo.
Artigo 298.º-A
Impedimento de redução ou suspensão
O empregador só pode recorrer novamente à aplicação das medidas de redução ou suspensão
depois de decorrido um período de tempo equivalente a metade do período anteriormente utilizado, podendo
ser reduzido por acordo entre o empregador e os trabalhadores abrangidos ou as suas estruturas
representativas.»
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Artigo 4.º
Novas funções de chefia em comissão de serviço
O disposto na parte final do artigo 161.º do Código do Trabalho, na redação conferida pela presente
lei, aplica-se ao exercício de novas funções de chefia, com início após a entrada em vigor da presente lei.
Artigo 5.º
Inadaptação sem modificações no posto de trabalho por não
cumprimento de objetivos previamente acordados
O disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 375.º do Código do Trabalho, na redação conferida pela
presente lei, é aplicável em caso de objetivos acordados entre empregador e trabalhador a partir da entrada
em vigor da presente lei.
Artigo 6.º
Compensação em caso de cessação de contrato de trabalho
1 — Em caso de cessação de contrato de trabalho celebrado antes de 1 de novembro de 2011, a
compensação prevista no artigo 366.º do Código do Trabalho, na redação conferida pela presente lei, é
calculada do seguinte modo:
a) Em relação ao período de duração do contrato até 31 de outubro de 2012, o montante da
compensação corresponde a um mês de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de
antiguidade;
b) Em relação ao período de duração do contrato a partir da data referida na alínea anterior, o
montante da compensação corresponde ao previsto no artigo 366.º do Código do Trabalho;
c) O montante total da compensação não pode ser inferior a três meses de retribuição base e
diuturnidades.
2 — Em caso de caducidade de contrato de trabalho a termo, incluindo o que seja objeto de
renovação extraordinária, nos termos da Lei n.º 3/2012, de 10 de janeiro, ou de contrato de trabalho
temporário, celebrados antes de 1 de novembro de 2011, a compensação prevista no n.º 2 do artigo 344.º
ou no n.º 4 do artigo 345.º do Código do Trabalho, na redação conferida pela presente lei, é calculada do
seguinte modo:
a) Em relação ao período de duração do contrato até 31 de outubro de 2012 ou até à data
da renovação extraordinária, caso seja anterior a 31 de outubro de 2012, o montante da
compensação corresponde a três ou dois dias de retribuição base e diuturnidades por cada mês de
duração, consoante a duração total do contrato não exceda ou seja superior a seis meses,
respetivamente;
b) Em relação ao período de duração do contrato a partir da data referida na alínea anterior, o
montante da compensação corresponde ao previsto no artigo 366.º do Código do Trabalho.
3 — Para efeitos de cálculo da parte da compensação a que se referem as alíneas b) dos números
anteriores:
a) O valor da retribuição base e diuturnidades do trabalhador a considerar não pode ser superior
a 20 vezes a retribuição mínima mensal garantida;
b) O valor diário de retribuição base e diuturnidades é o resultante da divisão por 30 da retribuição
base mensal e diuturnidades;
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c) Em caso de fração de ano, o montante da compensação é calculado proporcionalmente.
4 — Quando da aplicação do disposto na alínea a) do n.º 1 resulte um montante de compensação
que seja:
a) Igual ou superior a 12 vezes a retribuição base mensal e diuturnidades do trabalhador ou
a 240 vezes a retribuição mínima mensal garantida, não é aplicável o disposto na alínea b) do referido
número;
b) Inferior a 12 vezes a retribuição base mensal e diuturnidades do trabalhador ou a 240 vezes
a retribuição mínima mensal garantida, o montante global da compensação não pode ser superior a estes
valores.
5 — Em caso de cessação de contrato de trabalho celebrado antes de 1 de novembro de 2011,
constitui contraordenação grave o pagamento de compensação de valor inferior ao resultante do disposto
neste artigo.
Artigo 7.º
Relações entre fontes de regulação
1 — São nulas as disposições de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho celebrados
antes da entrada em vigor da presente lei que prevejam montantes superiores aos resultantes do Código
do Trabalho relativas a:
a) Compensação por despedimento coletivo ou de que decorra a aplicação desta, estabelecidas
no Código do Trabalho;
b) Valores e critérios de definição de compensação por cessação de contrato de trabalho
estabelecidos no artigo anterior.
2 — São nulas as disposições de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e as cláusulas
de contratos de trabalho celebrados antes da entrada em vigor da presente lei que disponham sobre
descanso compensatório por trabalho suplementar prestado em dia útil, em dia de descanso semanal
complementar ou em feriado.
3 — As majorações ao período anual de férias estabelecidas em disposições de instrumentos de
regulamentação coletiva de trabalho ou cláusulas de contratos de trabalho posteriores a 1 de dezembro de 2003
e anteriores à entrada em vigor da presente lei são reduzidas em montante equivalente até três dias.
4 — Ficam suspensas durante dois anos, a contar da entrada em vigor da presente lei, as disposições
de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e as cláusulas de contratos de trabalho que
disponham sobre:
a) Acréscimos de pagamento de trabalho suplementar superiores aos estabelecidos pelo Código
do Trabalho;
b) Retribuição do trabalho normal prestado em dia feriado, ou descanso compensatório por essa
mesma prestação, em empresa não obrigada a suspender o funcionamento nesse dia.
5 — Decorrido o prazo de dois anos referido no número anterior sem que as referidas disposições
ou cláusulas tenham sido alteradas, os montantes por elas previstos são reduzidos para metade, não
podendo, porém, ser inferiores aos estabelecidos pelo Código do Trabalho.
Artigo 8.º
Regiões autónomas
1 — Na aplicação, às regiões autónomas, das alterações introduzidas pela presente lei ao Código
do Trabalho são tidas em conta as competências legais atribuídas aos respetivos órgãos e serviços
regionais.
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2 — Nas regiões autónomas, as publicações são feitas nas respetivas séries nos jornais oficiais.
3 — Nas regiões autónomas, a regulamentação das condições de admissibilidade de emissão de
portarias de extensão e de portarias de condições de trabalho compete às respetivas Assembleias
Legislativas.
4 — As regiões autónomas podem estabelecer, de acordo com as suas tradições, outros
feriados, para além dos fixados no Código do Trabalho, desde que correspondam a usos e práticas
já consagrados.
5 — As regiões autónomas podem ainda regular outras matérias laborais enunciadas nos respetivos
estatutos político-administrativos.
Artigo 9.º
Norma revogatória
1 — É revogada a alínea b) do n.º 3 do artigo 12.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.
2 — São revogados o n.º 4 do artigo 127.º, o n.º 3 do artigo 216.º, os n. os 3 e 4 do artigo 218.º,
os
os n. 1, 2 e 6 do artigo 229.º, os n. os 2 e 3 do artigo 230.º, o n.º 4 do artigo 238.º, os n. os 3 e 4 do
artigo 344.º, o n.º 6 do artigo 346.º, o n.º 2 do artigo 356.º, o n.º 3 do artigo 357.º, a alínea c) do n.º 3 do
artigo 358.º, o artigo 366.º-A e as alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 375.º do Código do Trabalho, aprovado
pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, e alterado pelas Leis n.os 105/2009, de 14 de setembro, e 53/2011,
de 14 de outubro.
3 — É revogado o artigo 4.º da Lei n.º 3/2012, de 10 de janeiro.
Artigo 10.º
Produção de efeitos
1 — A eliminação dos feriados de Corpo de Deus, de 5 de outubro, de 1 de novembro e de 1 de
dezembro, resultante da alteração efetuada pela presente lei ao n.º 1 do artigo 234.º do Código do Trabalho,
produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2013.
2 — O disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 242.º do Código do Trabalho, na redação conferida
pela presente lei, produz efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2013, devendo o empregador informar, até
ao dia 15 de dezembro de 2012, os trabalhadores abrangidos sobre o encerramento a efetuar no ano de
2013.
Artigo 11.º
Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor no primeiro dia do segundo mês seguinte ao da sua publicação.
Aprovada em 11 de maio de 2012.
A Presidente da Assembleia da República, Maria da Assunção A. Esteves.
Promulgada em 18 de junho de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 21 de junho de 2012.
Pelo Primeiro-Ministro, Vítor Louçã Rabaça Gaspar, Ministro de Estado e das Finanças.
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II - DECRETOS-LEIS
Ministério das Finanças
Decreto-Lei n.º 131/2012
de 25 de junho de 2012
No âmbito do Compromisso Eficiência, o XIX Governo Constitucional determinou as linhas gerais
do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), afirmando que o primeiro e mais
importante impulso do Plano deveria, desde logo, ser dado no processo de preparação das leis orgânicas
dos ministérios e dos respetivos serviços.
Trata-se de algo absolutamente estruturante, por um lado, para o início de uma nova fase de reforma
da Administração Pública, no sentido de a tornar eficiente e racional na utilização dos recursos públicos
e, por outro, para o cumprimento dos objetivos de redução da despesa pública a que o País está vinculado.
Com efeito, mais do que nunca, a concretização simultânea dos objetivos de racionalização das estruturas
do Estado e da melhor utilização dos seus recursos humanos é crucial no processo de modernização e de
otimização do funcionamento da Administração Pública.
Importa decididamente repensar e reorganizar a estrutura do Estado, no sentido de lhe dar maior
coerência e capacidade de resposta no desempenho de funções que deverá assegurar, eliminando
redundâncias e reduzindo substancialmente os seus custos de funcionamento.
Neste contexto, o presente decreto-lei representa um contributo para a concretização da política
enunciada, através da reestruturação da Caixa Geral de Aposentações, I. P., abreviadamente designada
por CGA, I. P., em consonância com o disposto na orgânica do Ministério das Finanças.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, e nos termos da
alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Natureza
1 — A Caixa Geral de Aposentações, I. P., abreviadamente designada por CGA, I. P., é um instituto
público de regime especial, integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia
administrativa e financeira e património próprio.
2 — A CGA, I. P., prossegue atribuições do Ministério das Finanças, sob superintendência e tutela
do respetivo Ministro.
Artigo 2.º
Jurisdição territorial e sede
1 — A CGA, I. P., é um organismo central com jurisdição sobre todo o território nacional.
2 — A CGA, I. P., tem sede em Lisboa.
Artigo 3.º
Missão e atribuições
1 — A CGA, I. P., tem por missão gerir o regime de segurança social público em matéria de pensões
de aposentação, de reforma, de sobrevivência e de outras de natureza especial.
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2 — São atribuições da CGA, I. P.:
a) Assegurar a gestão e atribuição de pensões e prestações devidas no âmbito do regime de
segurança social do setor público e de outras de natureza especial, nos termos da lei;
b) Assegurar a gestão e controlo das quotas dos subscritores e das contribuições de entidades;
c) Propor ou participar na elaboração de projetos de legislação da segurança social do setor público;
d) Elaborar informação estatística e de gestão.
Artigo 4.º
Órgãos
São órgãos da CGA, I. P.:
a) O conselho diretivo;
b) O fiscal único;
c) O conselho consultivo.
Artigo 5.º
Conselho diretivo
1 — O conselho diretivo da CGA, I. P., abreviadamente designado por CD, é composto por um
presidente e dois vogais.
2 — Os membros do CD são designados por despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do membro
do Governo responsável pela área das finanças, sob proposta deste, de entre os membros do conselho de
administração da Caixa Geral de Depósitos, S. A., adiante abreviadamente designada por CGD.
3 — O mandato dos membros do CD caduca automaticamente com a cessação das funções de
administrador da CGD.
4 — Os membros do CD não auferem qualquer remuneração pelo exercício destas funções.
Artigo 6.º
Competências do CD
1 — Sem prejuízo das competências conferidas por lei ou que nele sejam delegadas ou subdelegadas,
compete ao CD, no âmbito da orientação e gestão da CGA, I. P.:
a) Executar e fazer cumprir todas as normas que regulam o objeto da atividade da CGA, I. P., em
particular o Estatuto de Aposentação e o Estatuto das Pensões de Sobrevivência do Funcionalismo Público;
b) Celebrar acordos que permitam assegurar os meios e serviços necessários à prossecução dos
fins da CGA, I. P.;
c) Promover estudos em matéria de pensões e outras prestações atribuídas pela CGA, I. P., com
vista nomeadamente à elaboração de medidas legislativas de revisão e aperfeiçoamento do respetivo regime;
d) Prestar, obrigatoriamente, ao membro do Governo responsável pela área das finanças todas
as informações que este lhe solicite sobre a sua atividade.
2 — O presidente do CD pode delegar, ou subdelegar, competências nos vogais.
Artigo 7.º
Competência do presidente do CD
1 — Compete, em especial, ao presidente do CD superintender nos serviços da CGA, I. P., e resolver
os assuntos que não sejam da competência exclusiva do CD.
2 — Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente é substituído pelo vogal do CD por si designado
para o efeito.
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Artigo 8.º
Fiscal único
O fiscal único é designado e tem as competências previstas na lei-quadro dos institutos públicos.
Artigo 9.º
Conselho consultivo
1 — O conselho consultivo, abreviadamente designado por conselho, é o órgão de consulta, apoio
e participação na definição das linhas gerais de atuação da CGA, I. P., e nas tomadas de decisão do CD.
2 — O conselho tem a seguinte composição:
a) Presidente do CD da CGA, I. P., que preside;
b) Dois vogais do CD da CGA, I. P.;
c) Um representante da Direção-Geral do Orçamento (DGO);
d) Um representante da Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL);
e) Um representante da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP);
f) Um representante do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social (MSSS);
g) Três representantes, um por cada uma das estruturas sindicais representativas dos trabalhadores
que exercem funções públicas.
3 — Nas suas ausências e impedimentos, o presidente do conselho é substituído pelo vogal do CD
que para o efeito designar.
4 — Sempre que o presidente do conselho o julgue conveniente, designadamente pela natureza das
matérias a tratar, um dos vogais do CD é substituído pelo diretor central da CGA, I. P.
5 — Sem prejuízo das competências conferidas por lei, compete ao conselho emitir parecer sobre:
a) O plano e o relatório de atividades;
b) O orçamento e a conta de gerência;
c) Outros assuntos que o CD ou o presidente do conselho decidam submeter à sua apreciação.
6 — Aos membros do conselho é assegurado o acesso à informação relevante para a prossecução
das suas competências.
Artigo 10.º
Meios e serviços
1 — A CGA, I. P., não dispõe de estrutura interna, sendo os meios e serviços necessários para o
exercício da respetiva atividade assegurados pela CGD.
2 — As modalidades e as condições de prestação dos meios e serviços a que se refere o número
anterior são objeto de convenção a celebrar entre a CGA, I. P., e a CGD, sujeita a homologação do membro
do Governo responsável pela área das finanças.
Artigo 11.º
Estatuto dos membros do CD
Aos membros do CD é aplicável o definido na lei-quadro dos institutos públicos em tudo o que não
se encontre previsto no presente decreto-lei.
Artigo 12.º
Orçamento e documentos de prestação de contas
1 — O orçamento anual, acompanhado do parecer do fiscal único, é submetido à aprovação do
membro do Governo responsável pela área das finanças.
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2 — O CD deve igualmente submeter, até 31 de março de cada ano, à aprovação do membro do
Governo responsável pela área das finanças o relatório de atividades e os demais documentos de prestação
de contas, acompanhados do parecer previsto na alínea b) do n.º 5 do artigo 9.º.
Artigo 13.º
Receitas
1 — A CGA, I. P., dispõe das seguintes receitas próprias:
a) As quotas dos subscritores;
b) As contribuições dos empregadores;
c) Quaisquer receitas que por lei, contrato ou outro título lhe sejam atribuídas.
2 — As dívidas à CGA, I. P., estão sujeitas a juros de mora à taxa consagrada na lei fiscal,
independentemente da natureza, institucional, associativa ou empresarial, do âmbito territorial, nacional,
regional ou municipal, e do grau de independência ou autonomia dos devedores, incluindo entidades
reguladoras, de supervisão ou controlo e pessoas singulares.
3 — O disposto no número anterior prevalece sobre quaisquer normas que disponham em sentido diverso.
Artigo 14.º
Despesas
Constituem despesas da CGA, I. P., as que resultem de encargos decorrentes da prossecução das
respetivas atribuições, designadamente as resultantes do pagamento das prestações sociais.
Artigo 15.º
Património
O património da CGA, I. P., é constituído pela universalidade dos seus bens, direitos e obrigações.
Artigo 16.º
Norma revogatória
É revogado o Decreto-Lei n.º 84/2007, de 29 de março.
Artigo 17.º
Entrada em vigor
O presente decreto-lei entra em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de abril de 2012. — Pedro Passos Coelho —
Vítor Louçã Rabaça Gaspar — Miguel Fernando Cassola de Miranda Relvas — Álvaro Santos
Pereira — Paulo José de Ribeiro Moita de Macedo — Luís Pedro Russo da Mota Soares.
Promulgado em 12 de junho de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 14 de junho de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
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Ministério da Solidariedade e da Segurança Social
Decreto-Lei n.º 133/2012
de 27 de junho de 2012
A situação económica e financeira do País exige uma reavaliação dos regimes jurídicos das
prestações do sistema de segurança social, quer do sistema previdencial quer do sistema de proteção social
de cidadania, de forma a garantir que a proteção social seja efetivamente assegurada aos cidadãos mais
carenciados sem colocar em causa a sustentabilidade financeira do sistema de segurança social.
Neste sentido, o XIX Governo Constitucional procede, no âmbito do sistema previdencial, à
alteração dos regimes jurídicos de proteção nas eventualidades de doença, maternidade, paternidade e
adoção e morte, no âmbito do subsistema de solidariedade, à revisão do regime jurídico do rendimento social
de inserção e da lei da condição de recursos e, no âmbito do subsistema de proteção familiar, às alterações
do regime jurídico da proteção na eventualidade de encargos familiares, introduzindo mecanismos que
reforçam a equidade e a justiça na atribuição destas prestações.
No que respeita ao sistema previdencial, no âmbito da eventualidade de morte, limitou-se o valor da
pensão de sobrevivência do ex-cônjuge, do cônjuge separado judicialmente de pessoas e bens e da pessoa
cujo casamento tenha sido declarado nulo ou anulado ao valor da pensão de alimentos recebida à data do
falecimento do beneficiário.
Introduziu-se um limite máximo para o valor do subsídio por morte igual a seis vezes o valor do
indexante dos apoios sociais, à semelhança do que se encontra previsto no Orçamento do Estado para 2012
para o regime de proteção social convergente.
Eliminou-se, ainda, o prazo de caducidade de cinco anos para acesso à pensão de sobrevivência,
podendo esta ser requerida a todo o tempo, com efeitos para o futuro no caso de ser requerida após seis
meses decorridos do óbito do beneficiário.
Também se adequaram os prazos para requerimento do subsídio por morte e do reembolso das
despesas de funeral à finalidade social destas prestações, alterando-se também a sua forma de pagamento
de modo a garantir que quem suporta as despesas com o funeral seja efetivamente reembolsado desse
encargo, o que nem sempre acontecia.
No que respeita às causas de cessação da pensão de sobrevivência, passa a considerar-se também
como causa de cessação a união de facto do pensionista, à semelhança do que acontece atualmente com
o casamento.
No âmbito da proteção na eventualidade de doença, procedeu-se a uma adequação das percentagens
de substituição do rendimento perdido em função de novos períodos de atribuição do subsídio de doença,
protegendo diferentemente períodos de baixa até 30 dias e períodos mais longos, entre 30 e 90 dias.
Introduz-se uma majoração de 5 % das percentagens referidas no parágrafo anterior para os
beneficiários cuja remuneração de referência seja igual ou inferior a € 500, que tenham três ou mais
descendentes a cargo, com idades até 16 anos, ou até 24 anos se receberem abono de família, ou que
tenham descendentes que beneficiem de bonificação por deficiência.
Altera-se, também, a forma de apuramento da remuneração de referência nas situações de
totalização de períodos contributivos, passando a considerar-se o total das remunerações desde o início do
período de referência até ao dia que antecede a incapacidade para o trabalho, de modo a eliminarem-se
situações de desproteção social.
Quanto à proteção social na eventualidade de maternidade, paternidade e adoção no âmbito da
parentalidade, para além da introdução de medida idêntica à referida no parágrafo anterior, adequa-se a
proteção dos trabalhadores dependentes à proteção garantida aos trabalhadores independentes nas
situações de risco clínico, maternidade, paternidade e adoção ocorridas após desemprego.
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No que respeita à remuneração relevante para apuramento da remuneração de referência para
cálculo dos subsídios no âmbito da eventualidade de maternidade, paternidade e adoção, procede-se a uma
harmonização entre o regime de proteção nesta eventualidade e o regime de proteção na doença.
Assim, no âmbito da proteção na maternidade, paternidade e adoção, os subsídios de férias, de Natal
e outros de natureza análoga deixam de ser considerados para efeitos de apuramento da remuneração de
referência que serve de base de cálculo aos vários subsídios previstos na lei.
Além da harmonização entre os dois regimes de proteção social acima referidos, esta alteração
permite eliminar situações de falta de equidade entre beneficiários pelo facto de a remuneração de
referência nuns casos integrar aqueles dois subsídios, noutros só ter em conta um deles e, nalgumas
situações, não relevar nenhum desses subsídios.
Tendo em conta a referida harmonização, institui-se no regime de proteção na eventualidade de
maternidade, paternidade e adoção uma prestação compensatória do não pagamento pela entidade
empregadora dos subsídios de férias, de Natal ou equiparados, em moldes semelhantes ao que acontece
no regime de proteção na doença.
No que concerne à proteção na eventualidade de encargos familiares, passa a assegurar-se que
sempre que exista uma alteração de rendimentos do agregado familiar que determine a alteração do
rendimento de referência que implique uma alteração no posicionamento do escalão de rendimentos se
possa proceder a uma reavaliação do escalão em função dos novos rendimentos do agregado familiar.
A prova da situação escolar é antecipada para o mês de julho de forma a evitar situações de
pagamento indevido de prestações, alterando-se em conformidade os efeitos jurídicos da falta ou da não
apresentação da prova no prazo legalmente estabelecido.
No que respeita ao rendimento social de inserção, o Governo procede a uma revisão global do seu
regime jurídico, em consonância com os objetivos constantes do seu Programa, reforçando o carácter
transitório e a natureza contratual da prestação, constitutiva de direitos e obrigações para os seus
beneficiários, enquanto instrumento de inserção e de coesão social.
Assim, dá-se um novo enfoque aos deveres de procura ativa de emprego, de frequência de ações
de qualificação profissional e de prestação de trabalho socialmente útil como formas de inserção
socioprofissional dos titulares da prestação e dos membros do seu agregado familiar.
Do ponto de vista formal, incorpora-se no regime jurídico do rendimento social de inserção as
matérias relativas à condição de recursos, composição do agregado familiar, caracterização e informação
sobre os rendimentos a considerar na determinação do montante da prestação, que se encontram na lei
da condição de recursos, permitindo desta forma, aos cidadãos em geral e aos serviços gestores da
prestação em particular, um acesso e um conhecimento mais fácil da lei aplicável, o que contribuirá para
uma maior eficácia e eficiência da proteção garantida pela prestação.
Na mesma linha, incorporam-se na lei do rendimento social de inserção as matérias de natureza
substantiva que constam do decreto-lei regulamentar, que se revoga, passando os procedimentos
administrativos necessários à execução da lei a constar de portaria.
Do ponto de vista substancial, implementam-se as seguintes alterações:
Altera-se o valor da condição de recursos passando o acesso à prestação do rendimento social de
inserção a estar dependente de o valor do património mobiliário e o valor dos bens móveis sujeitos a registo,
do requerente e do seu agregado familiar, não serem, cada um deles, superior a 60 vezes o valor do
indexante dos apoios sociais (IAS).
Procede-se à alteração da escala de equivalência para efeitos da capitação dos rendimentos do
agregado familiar para acesso à prestação, adotando-se como modelo a escala de equivalências da
OCDE.
No que concerne especificamente à prestação de rendimento social de inserção, realça-se a
introdução das seguintes alterações:
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Procede-se à desindexação do valor do rendimento social de inserção ao valor da pensão social,
passando aquele a estar indexado ao IAS.
O rendimento social de inserção passa a ter como condição de atribuição a celebração do contrato
de inserção, não bastando, como acontece presentemente, o compromisso do titular da prestação em vir
a subscrever e a prosseguir o referido programa, evitando-se assim situações de recebimento da prestação
dissociadas do cumprimento de um programa de inserção social e profissional por parte dos beneficiários
da prestação.
Nesse sentido, o rendimento social de inserção passa a ser devido apenas a partir da data da
celebração do contrato de inserção, salvo nas situações em que este seja subscrito depois de decorrido
o prazo de 60 dias após a apresentação do requerimento devidamente instruído, por facto não imputável
ao requerente, situação em que a prestação é devida desde aquele prazo.
A renovação anual da prestação deixa de ser automática passando a estar dependente da
apresentação de um pedido de renovação por parte dos respetivos titulares.
Institui-se de forma clara a obrigação de os beneficiários da prestação de rendimento social de
inserção terem de se inscrever para emprego, no centro de emprego, com vista à procura ativa de emprego,
e a desenvolverem trabalho socialmente útil, nos termos em que vier a ser regulamentado em diploma
próprio, como forma de participação na sociedade.
A restituição do pagamento indevido de prestações de rendimento social de inserção deixa de ser
possível apenas nas situações em que o pagamento indevido tenha sido baseado em falsas declarações ou
omissão de informação legalmente exigida por parte dos titulares da prestação, passando a aplicar-se,
integralmente, o regime jurídico da responsabilidade emergente do recebimento de prestações indevidas,
aplicável à generalidade das prestações do sistema de segurança social.
A prestação de rendimento social de inserção deixa também de ser impenhorável passando a estar
sujeita ao regime da penhorabilidade parcial aplicável às restantes prestações do sistema de segurança
social.
Alargam-se as situações de cessação da prestação de rendimento social de inserção, passando a
ser causa de cessação, entre outras, a falta de comparência injustificada a quaisquer convocatórias
efetuadas pelos serviços gestores da prestação, bem como situações em que a subsistência do titular da
prestação é assegurada pelo Estado, como sejam o cumprimento de prisão em estabelecimento prisional
e a institucionalização em equipamentos financiados pelo Estado.
Por seu turno, o cumprimento de prisão preventiva passa a ser causa de suspensão da prestação
de rendimento social de inserção.
Aproveita-se para, relativamente ao regime jurídico da responsabilidade emergente do recebimento
de prestações indevidas, alterar de 36 para 120 meses o prazo máximo do pagamento em prestações do
montante de prestações indevidamente pagas no âmbito da restituição direta de modo a facilitar a
restituição voluntária das prestações indevidamente recebidas, por parte dos beneficiários.
No âmbito do regime de proteção social convergente, são também alterados o estatuto das pensões
de sobrevivência e o regime de proteção social na eventualidade de maternidade, paternidade e adoção,
tendo em conta o princípio da convergência deste regime relativamente ao regime geral de segurança
social, tendo sido observados os procedimentos previsto na Lei n.º 23/98, de 26 de maio.
O Instituto da Segurança Social, I. P., enquanto entidade gestora do rendimento social de inserção,
tomará as medidas necessárias no sentido de assegurar que a renovação anual da prestação seja precedida
de uma avaliação rigorosa da manutenção das respetivas condições de atribuição.
Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas e os parceiros sociais no
âmbito da Comissão Permanente de Concertação Social, do Conselho Económico e Social.
Assim:
No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido pela Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro, e nos
termos das alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
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Artigo 1.º
Objeto
O presente decreto-lei procede à alteração dos diplomas seguintes:
a) Decreto-Lei n.º 142/73, de 31 de março, alterado pelos Decretos-Leis n. os 502/74, de
1 de outubro, 191-B/79, de 25 de junho, 192/83, de 17 de maio, 214/83, de 25 de maio, 283/84, de
22 de agosto, 40-A/85, de 11 de fevereiro, 198/85, de 25 de junho, 20-A/86, de 13 de fevereiro, 343/91, de
17 de setembro, 78/94, de 9 de março, 71/97, de 3 de abril, 8/2003, de 18 de janeiro, e 309/2007, de
7 de setembro, pela Lei n.º 23/2010, de 30 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 32/2012, de 13 de fevereiro,
que aprova o estatuto das pensões de sobrevivência, aplicável no âmbito do regime de proteção social
convergente;
b) Decreto-Lei n.º 133/88, de 20 de abril, que regula a restituição de prestações indevidamente
pagas;
c) Decreto-Lei n.º 322/90, de 18 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis n. os 141/91, de
10 de abril, e 265/99, de 14 de julho, e pela Lei n.º 23/2010, de 30 de agosto, que define e regulamenta a
proteção na eventualidade de morte;
d) Lei n.º 13/2003, de 21 de maio, republicada pela Declaração de Retificação n.º 7/2003, de
29 de maio, alterada pela Lei n.º 45/2005, de 29 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho,
que institui o rendimento social de inserção;
e) Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.os 41/2006, de
21 de fevereiro, 87/2008, de 28 de maio, 245/2008, de 18 de dezembro, 201/2009, de 28 de agosto, 70/2010,
de 16 de junho, 77/2010, de 24 de junho, e 116/2010, de 22 de outubro, e pelo artigo 64.º da Lei n.º 55-A/2010,
de 31 de dezembro, que define e regulamenta a proteção na eventualidade de encargos familiares;
f) Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de fevereiro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 146/2005, de
26 de agosto, e 302/2009, de 22 de outubro, e pela Lei n.º 28/2011, de 16 de junho, que define o regime
jurídico de proteção social na eventualidade de doença;
g) Decreto-Lei n.º 89/2009, de 9 de abril, retificado pela Declaração de Retificação n.º 40/2009,
de 5 de junho, que define e regulamenta a proteção na parentalidade no âmbito da eventualidade de
maternidade, paternidade e adoção, no regime de proteção social convergente;
h) Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho,
que define e regulamenta a proteção na parentalidade no âmbito da eventualidade de maternidade,
paternidade e adoção;
i) Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, alterado pela Lei n.º 15/2011, de 3 de maio, e pelo
Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de novembro, que estabelece regras para a verificação das condições de
recursos de prestações sociais dos subsistemas de proteção familiar e de solidariedade;
j) Portaria n.º 984/2007, de 27 de agosto, alterada pela Portaria n.º 1 316/2009, de 21 de outubro,
que regulamenta a prova anual da situação escolar no âmbito das prestações por encargos familiares.
Artigo 2.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 142/73, de 31 de março
Os artigos 45.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 142/73, de 31 de março, alterado pelos Decretos-Leis
n. os 502/74, de 1 de outubro, 191-B/79, de 25 de junho, 192/83, de 17 de maio, 214/83, de 25 de maio,
283/84, de 22 de agosto, 40-A/85, de 11 de fevereiro, 198/85, de 25 de junho, 20-A/86, de 13 de fevereiro,
343/91, de 17 de setembro, 78/94, de 9 de março, 71/97, de 3 de abril, 8/2003, de 18 de janeiro, e 309/2007,
de 7 de setembro, pela Lei n.º 23/2010, de 30 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 32/2012, de 13 de fevereiro,
passam a ter a seguinte redação:
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«Artigo 45.º
[...]
1 — A pensão, havendo mais do que um herdeiro hábil, distribuir-se-á entre eles nos termos
seguintes:
a) Se concorrerem apenas herdeiros incluídos na alínea a) do n.º 1 do artigo 40.º, a pensão será
dividida por todos, cabendo à pessoa divorciada do contribuinte falecido ou deste separada judicialmente
de pessoas e bens apenas o equivalente ao montante da pensão de alimentos que recebia à data da morte
do contribuinte, não podendo ultrapassar o montante da pensão atribuí do ao cônjuge sobrevivo ou ao
membro sobrevivo da união de facto;
b) Se concorrerem apenas herdeiros mencionados na alínea b) do n.º 1 do mesmo artigo, ou
somente herdeiros abrangidos na alínea d) do mesmo número, será dividida por todos em partes iguais;
c) [Anterior alínea b).]
d) [Anterior alínea c).]
e) [Anterior alínea d).]
2 — As duas metades da pensão a que se refere a alínea e) do número anterior serão subdivididas
nos termos das alíneas a), b), c) e d) do mesmo número entre os herdeiros que concorram a cada uma
delas.
3 — Quando com o divorciado ou separado judicialmente de pessoas e bens não concorram cônjuge
sobrevivo ou membro sobrevivo da união de facto, atender-se-á, para os efeitos da alínea a) do n.º 1, ao
valor da pensão que couber a cada um dos filhos, ainda que representados por netos.
Artigo 47.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
a) Pelo casamento ou união de facto, salvo quanto aos pensionistas abrangidos pelo n.º 2 do
artigo 42.º e pelo artigo 44.º;
b) .........................................................................................................................................
c) .........................................................................................................................................
d) .........................................................................................................................................
e) .........................................................................................................................................
f) ..........................................................................................................................................
g) .........................................................................................................................................
h) .........................................................................................................................................
i) ..........................................................................................................................................
2 — .......................................................................................................................................... »
Artigo 3.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 133/88, de 20 de abril
O artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 133/88, de 20 de abril, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 7.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
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3 — Sendo inequivocamente atendíveis os motivos invocados pelo devedor, pode a instituição
autorizar a restituição parcelada desde que a mesma se efetue no prazo máximo de 120 meses.
4 — ......................................................................................................................................... »
Artigo 4.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 322/90, de 18 de outubro
Os artigos 29.º, 32.º, 34.º, 36.º, 41.º, 48.º, 50.º e 54.º do Decreto-Lei n.º 322/90, de 18 de outubro,
alterado pelos Decretos-Leis n.os 141/91, de 10 de abril, e 265/99, de 14 de julho, e pela Lei n.º 23/2010,
de 30 de agosto, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 29.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — No caso de ex-cônjuge, cônjuge separado judicialmente de pessoas e bens e pessoa cujo
casamento tenha sido declarado nulo ou anulado, o montante da pensão de sobrevivência não pode exceder
o valor da pensão de alimentos que recebia do beneficiário à data do seu falecimento.
Artigo 32.º
[...]
O subsídio por morte é igual a seis vezes o valor da remuneração de referência calculada nos termos
do artigo seguinte, com o limite máximo de seis vezes o indexante dos apoios sociais.
Artigo 34.º
[...]
A remuneração de referência a considerar para cálculo do subsídio por morte não pode ser inferior
ao valor do indexante dos apoios sociais.
Artigo 36.º
[...]
1 — A pensão é devida a partir do início do mês seguinte ao do falecimento, no caso de ser requerida
nos seis meses imediatos ao evento, e a partir do início do mês seguinte ao do requerimento, em caso contrário.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
Artigo 41.º
[...]
................................................................................................................................................
a) O casamento ou união de facto dos pensionistas cônjuges, ex-cônjuges ou pessoas que viviam
com o beneficiário em união de facto;
b) .........................................................................................................................................
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Artigo 48.º
[...]
1 — A pensão de sobrevivência pode ser requerida a todo o tempo, sem prejuízo do disposto no
n.º 1 do artigo 36.º.
2 — O prazo para requerer o subsídio por morte é de 180 dias a contar da data do falecimento do
beneficiário ou da data do seu desaparecimento nos casos de presunção previstos no artigo 6.º.
Artigo 50.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — No requerimento do subsídio por morte, o requerente deve apresentar documento comprovativo
do pagamento das despesas de funeral.
Artigo 54.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — O valor do reembolso das despesas de funeral não pode ultrapassar o valor do subsídio por morte
não atribuído e tem o limite de quatro vezes o valor do indexante dos apoios sociais.
3 — O prazo para requerer o reembolso das despesas de funeral é de 90 dias a contar da data do
falecimento.
4 — Na falta de comprovativo do pagamento das despesas de funeral por parte dos titulares do
direito ao subsídio por morte, ao montante do subsídio é deduzido o valor limite do reembolso das despesas
de funeral previsto no n.º 2, o qual será pago àqueles, findo o prazo de requerimento do reembolso das
despesas de funeral, sem que este tenha sido requerido.»
Artigo 5.º
Alteração à Lei n.º 13/2003, de 21 de maio
Os artigos 2.º a 6.º, 9.º, 10.º, 15.º a 18.º-A, 20.º a 26.º, 28.º a 37.º, 39.º, 40.º, 42.º e 43.º da Lei n.º 13/2003,
de 21 de maio, republicada pela Declaração de Retificação n.º 7/2003, de 29 de maio, alterada pela Lei
n.º 45/2005, de 29 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, passam a ter a seguinte
redação:
«Artigo 2.º
[...]
A prestação do rendimento social de inserção é uma prestação pecuniária de natureza transitória,
variável em função do rendimento e da composição do agregado familiar do requerente e calculada por
aplicação de uma escala de equivalência ao valor do rendimento social de inserção.
Artigo 3.º
Contrato de inserção
1 — O contrato de inserção do rendimento social de inserção consubstancia-se num conjunto
articulado e coerente de ações, faseadas no tempo, estabelecido de acordo com as características e
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condições do agregado familiar do requerente da prestação, com vista à plena integração social dos seus
membros.
2 — O contrato de inserção referido no número anterior confere um conjunto de deveres e de direitos
ao titular do rendimento social de inserção e aos membros do seu agregado familiar.
Artigo 4.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
a) Terem menores ou deficientes a cargo e na exclusiva dependência económica do seu
agregado familiar;
b) .........................................................................................................................................
c) Sejam casados ou vivam em união de facto há mais de dois anos.
3 — Para efeitos do número anterior, as pessoas com idade inferior a 18 anos podem ser titulares
da prestação desde que se encontrem em situação de autonomia económica.
4 — Consideram-se em situação de autonomia económica as pessoas com idade inferior a 18 anos
que não estejam na efetiva dependência económica de outrem a quem incumba legalmente a obrigação
de alimentos nem se encontrem em situação de internamento em estabelecimentos de apoio social, públicos
ou privados sem fins lucrativos, cujo funcionamento seja financiado pelo Estado ou por outras pessoas
coletivas de direito público ou de direito privado e utilidade pública, bem como os internados em centros
de acolhimento, centros tutelares educativos ou de detenção, ou em situação de acolhimento familiar, desde
que aufiram rendimentos próprios superiores a 70 % do valor do rendimento social de inserção.
Artigo 5.º
Conceito de agregado familiar
1 — Para além do requerente, integram o respetivo agregado familiar as seguintes pessoas que com
ele vivam em economia comum, sem prejuízo do disposto nos números seguintes:
a) Cônjuge ou pessoa em união de facto há mais de dois anos;
b) Parentes e afins maiores, em linha reta e em linha colateral, até ao 3.º grau;
c) Parentes e afins menores em linha reta e em linha colateral;
d) Adotantes, tutores e pessoas a quem o requerente esteja confiado por decisão judicial ou
administrativa de entidades ou serviços legalmente competentes para o efeito;
e) Adotados e tutelados pelo requerente ou qualquer dos elementos do agregado familiar e
crianças e jovens confiados por decisão judicial ou administrativa de entidades ou serviços legalmente
competentes para o efeito ao requerente ou a qualquer dos elementos do agregado familiar.
2 — Consideram-se em economia comum as pessoas que vivam em comunhão de mesa e habitação
e tenham estabelecido entre si uma vivência comum de entreajuda e partilha de recursos, sem prejuízo do
disposto no número seguinte.
3 — Considera-se que a situação de economia comum se mantém nos casos em que se verifique
a deslocação, por período igual ou inferior a 30 dias, do titular ou de algum dos membros do agregado
familiar e, ainda que por período superior, se a mesma for devida a razões de saúde, estudo, formação
profissional ou de relação de trabalho que revista carácter temporário, ainda que essa ausência se tenha
iniciado em momento anterior ao do requerimento.
4 — Considera-se equiparada a afinidade, para efeitos do disposto na presente lei, a relação familiar
resultante de situação de união de facto há mais de dois anos.
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5 — Para efeitos do disposto no n.º 1, excetuam-se as crianças e jovens titulares do direito às
prestações que estejam em situação de internamento em estabelecimentos de apoio social, públicos ou
privados sem fins lucrativos, cujo funcionamento seja financiado pelo Estado ou por outras pessoas
coletivas de direito público ou de direito privado e utilidade pública, bem como os internados em centros
de acolhimento, centros tutelares educativos ou de detenção.
6 — A situação pessoal e familiar dos membros do agregado familiar relevante para efeitos do
disposto na presente lei é aquela que se verificar à data da apresentação do requerimento ou à data em
que deva ser efetuada declaração da respetiva composição.
7 — As pessoas referidas no n.º 1 não podem, simultaneamente, fazer parte de agregados familiares
distintos, por referência ao mesmo titular do direito à prestação.
8 — Não são considerados como elementos do agregado familiar as pessoas que se encontrem em
qualquer das seguintes situações:
a) Quando exista vínculo contratual entre as pessoas, designadamente sublocação e hospedagem
que implique residência ou habitação comum;
b) Quando exista a obrigação de convivência por prestação de atividade laboral para com alguma
das pessoas do agregado familiar;
c) Sempre que a economia comum esteja relacionada com a prossecução de finalidades
transitórias;
d) Quando exista coação física ou psicológica ou outra conduta atentatória da autodeterminação
individual relativamente a alguma das pessoas inseridas no agregado familiar.
Artigo 6.º
[...]
1 — O reconhecimento do direito ao rendimento social de inserção depende de o requerente, à data
da apresentação do requerimento, cumprir cumulativamente os requisitos e as condições seguintes:
a) Possuir residência legal em Portugal há, pelo menos, um ano, se for cidadão nacional ou
nacional de Estado membro da União Europeia, de Estado que faça parte do espaço económico europeu
ou de um Estado terceiro que tenha celebrado um acordo de livre circulação de pessoas com a União
Europeia;
b) Possuir residência legal em Portugal nos últimos três anos, se for nacional de um Estado que
não esteja incluído na alínea anterior;
c) [Anterior alínea b).]
d) O valor do património mobiliário do requerente e do seu agregado familiar não ser superior
a 60 vezes o valor do indexante dos apoios sociais (IAS);
e) O valor dos bens móveis sujeitos a registo, designadamente veículos automóveis, embarcações
e aeronaves, não ser superior a 60 vezes o valor do IAS;
f) Celebrar e cumprir o contrato de inserção legalmente previsto, designadamente através da
disponibilidade ativa para o trabalho, para a formação ou para outras formas de inserção que se revelem
adequadas;
g) [Anterior alínea d).]
h) [Anterior alínea e).]
i) Permitir à entidade gestora competente o acesso a todas as informações relevantes para
efetuar a avaliação referida na alínea anterior;
j) [Anterior alínea g).]
k) Não se encontrar em prisão preventiva ou a cumprir pena de prisão em estabelecimento
prisional ou institucionalizado em equipamentos financiados pelo Estado.
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2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, a comprovação da residência legal
em Portugal faz-se através de:
a) Atestado de residência emitido pela junta de freguesia da área de residência do interessado
para os cidadãos nacionais;
b) Certidão do registo do direito de residência emitida pela câmara municipal da área de
residência do interessado para os nacionais dos outros Estados referidos na alínea a) do número anterior.
3 — Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1, a residência legal em Portugal comprova-se
através de autorização de residência, concedida nos termos do regime jurídico de entrada, permanência,
saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, aprovado pela Lei n.º 23/2007, de 4 de julho.
4 — O disposto nas alíneas a), b), e), f), g), i), j) e k) do n.º 1 é aplicável aos membros do agregado
familiar do requerente, salvo no que respeita ao prazo mínimo de permanência legal, relativamente aos
menores de 3 anos.
5 — Para efeitos da presente lei, considera-se património mobiliário os depósitos bancários e outros
valores mobiliários como tal definidos em lei, designadamente ações, obrigações, certificados de aforro,
títulos de participação e unidades de participação em instituições de investimento coletivo.
Artigo 9.º
[...]
O valor do rendimento social de inserção corresponde a uma percentagem do valor do indexante
dos apoios sociais a fixar por portaria do membro do Governo responsável pela área da solidariedade e
da segurança social.
Artigo 10.º
[...]
1 — O montante da prestação do rendimento social de inserção é igual à diferença entre o valor do
rendimento social de inserção correspondente à composição do agregado familiar do requerente, calculado
nos termos do número seguinte, e a soma dos rendimentos daquele agregado.
2 — O montante da prestação a atribuir varia em função da composição do agregado familiar do
requerente da prestação do rendimento social de inserção, nos seguintes termos:
a) Pelo requerente, 100 % do valor do rendimento social de inserção;
b) Por cada indivíduo maior, 50 % do valor do rendimento social de inserção;
c) Por cada indivíduo menor, 30 % do valor do rendimento social de inserção.
3 — Para efeitos do número anterior, são considerados maiores os menores que preencham as
condições de titularidade previstas no n.º 2 do artigo 4.º, assim como os seus cônjuges ou os menores que
com eles vivam em união de facto.
Artigo 15.º
Rendimentos a considerar
1 — Para efeitos da determinação do montante da prestação do rendimento social de inserção nos
termos do n.º 1 do artigo 10.º, consideram-se os seguintes rendimentos do requerente e do seu agregado
familiar:
a) Rendimentos de trabalho dependente;
b) Rendimentos empresariais e profissionais;
c) Rendimentos de capitais;
d) Rendimentos prediais;
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e) Pensões;
f) Prestações sociais;
g) Apoios à habitação com caráter de regularidade;
h) Outros rendimentos.
2 — (Revogado.)
3 — ...........................................................................................................................................
4 — (Revogado.)
5 — (Revogado.)
6 — Para efeitos do disposto no n.º 1 é considerada a totalidade dos rendimentos do agregado
familiar no mês anterior à data da apresentação do requerimento de atribuição, ou, sempre que os
rendimentos sejam variáveis, a média dos rendimentos auferidos nos três meses imediatamente anteriores
ao da data do requerimento, com exceção dos rendimentos de capitais e prediais, cuja determinação é
efetuada, respetivamente, nos termos dos artigos 15.º-E e 15.º-F.
7 — Para efeitos de manutenção da prestação de rendimento social de inserção, o respetivo valor
não é contabilizado como rendimento relevante para a verificação da condição de recursos.
Artigo 16.º
Sub-rogação de direitos
1 — O requerente está obrigado a requerer outras prestações de segurança social a que tenha
direito, bem como créditos sobre terceiros e o direito a alimentos.
2 — Nos casos em que o requerente não possa, por si, requerer outras prestações da segurança
social a que tenha direito, devem as mesmas ser requeridas, em seu nome, pela entidade gestora
competente para a atribuição da prestação do rendimento social de inserção.
3 — Quando seja reconhecido ao titular da prestação, com eficácia retroativa, o direito a outras
prestações do sistema previdencial e do subsistema de solidariedade, fica a entidade gestora competente
sub-rogada no direito aos montantes correspondentes à prestação do rendimento social de inserção
entretanto pagos e até à concorrência do respetivo valor.
4 — Sempre que o titular da prestação não possa, por si, exercer o direito de ação para cobrança
dos seus créditos ou para reconhecimento do direito a alimentos, é reconhecido à entidade gestora
competente para a atribuição da prestação do rendimento social de inserção o direito de interpor as
respetivas ações judiciais.

CAPÍTULO III
Atribuição da prestação e contrato de inserção
Artigo 17.º
[...]
1 — O requerimento de atribuição do rendimento social de inserção pode ser apresentado em
qualquer serviço da entidade gestora competente.
2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
4 — Para comprovação das declarações de rendimentos e de património do requerente e do seu
agregado familiar, a entidade gestora competente pode solicitar a entrega de declaração de autorização
concedida de forma livre, específica e inequívoca para acesso a informação detida por terceiros,
designadamente informação fiscal e bancária.
5 — ...........................................................................................................................................
6 — (Revogado.)
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7 — (Revogado.)
8 — Em caso de deferimento do requerimento de atribuição do rendimento social de inserção, a
decisão quanto ao pagamento da respetiva prestação produz efeitos desde a data da celebração do contrato
de inserção, quando esta ocorra dentro do prazo previsto no n.º 1 do artigo 18.º, sem prejuízo do número
seguinte.
9 — Nas situações em que a celebração do contrato de inserção ocorra depois do prazo previsto
no n.º 1 do artigo 18.º, por facto não imputável ao requerente, o pagamento da prestação produz efeitos
a partir do termo do referido prazo.
Artigo 18.º
Elaboração, conteúdo e revisão do contrato de inserção
1 — O contrato de inserção deve ser celebrado pelo técnico gestor do processo, pelo requerente
e pelos membros do agregado familiar que o devam cumprir, no prazo máximo de 60 dias após a
apresentação do requerimento da prestação, devidamente instruído.
2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
4 — Do contrato de inserção devem constar os apoios e medidas de inserção, os direitos e deveres
do requerente e dos membros do seu agregado familiar que a ele devam ficar vinculados, bem como as
medidas de acompanhamento do cumprimento do contrato de inserção a realizar pelos serviços
competentes.
5 — ..........................................................................................................................................
6 — As medidas de inserção compreendem, nomeadamente:
a) .........................................................................................................................................
b) Frequência de sistema educativo ou de aprendizagem, de acordo com o regime de assiduidade
a definir por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da educação, do
emprego e da solidariedade e da segurança social;
c) Participação em programas de ocupação ou outros de caráter temporário, a tempo parcial ou
completo, que favoreçam a inserção no mercado de trabalho ou prossigam objetivos socialmente
necessários ou atividades socialmente úteis para a comunidade, em termos a regulamentar em diploma
próprio;
d) .........................................................................................................................................
e) .........................................................................................................................................
f) ..........................................................................................................................................
g) .........................................................................................................................................
h) .........................................................................................................................................
i) ..........................................................................................................................................
j) ..........................................................................................................................................
7 — Nos casos em que se verifique a necessidade de rever as ações previstas no contrato de
inserção ou de prever novas ações, o técnico gestor do processo deve programá-las com os signatários
do contrato de inserção.
8 — As alterações a que se refere o número anterior são formalizadas sob a forma de adenda ao
contrato de inserção, passando a fazer parte integrante deste.
Artigo 18.º-A
[...]
Aos beneficiários e titulares do rendimento social de inserção com idade compreendida entre os
18 e os 55 anos que não estejam inseridos no mercado de trabalho e com capacidade para o efeito deve
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ser assegurado o acesso a medidas de reconhecimento e validação de competências escolares ou
profissionais ou de formação, seja na área das competências pessoais e familiares seja na área da
formação profissional, ou a ações educativas ou a medidas de aproximação ao mercado de trabalho, no
prazo máximo de seis meses após a celebração do contrato de inserção.
Artigo 20.º
Apoios à contratação
As entidades empregadoras que contratem titulares ou beneficiários do rendimento social de
inserção poderão usufruir de incentivos por posto de trabalho criado, nos termos definidos em diploma
próprio.
Artigo 21.º
Início e duração da prestação
1 — O rendimento social de inserção é devido a partir da data de celebração do contrato de inserção
pelo período de 12 meses, sendo suscetível de ser renovado mediante a apresentação de pedido de
renovação da prestação, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
2 — Nas situações em que o contrato de inserção não seja celebrado no prazo previsto no n.º 1 do
artigo 18.º, por facto não imputável ao requerente, o rendimento social de inserção é devido a partir do termo
desse prazo.
3 — O pedido de renovação da prestação deve ser apresentado pelo titular em qualquer serviço da
entidade gestora competente, com a antecedência de dois meses em relação ao final do período de
concessão, em modelo próprio a aprovar por despacho do membro do Governo responsável pela área da
solidariedade e da segurança social, instruído com os meios de prova legalmente previstos, relativamente
aos quais existam alterações face aos elementos existentes no processo.
4 — A decisão sobre a renovação da prestação deve ser proferida no prazo máximo de 30 dias após
a apresentação do pedido de renovação.
5 — O titular do direito ao rendimento social de inserção é obrigado a comunicar, no prazo de 10
dias, à entidade gestora competente as alterações suscetíveis de influir na modificação ou extinção daquele
direito, bem como a alteração de residência.
Artigo 22.º
[...]
O rendimento social de inserção cessa nas seguintes situações:
a) .........................................................................................................................................
b) Decorridos 90 dias após o início da suspensão da prestação sem que tenha sido suprida a causa
de suspensão;
c) Incumprimento injustificado do contrato de inserção;
d) .........................................................................................................................................
e) Após o decurso do prazo previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo anterior;
f) Por recusa de emprego conveniente, de trabalho socialmente necessário, de atividade
socialmente útil ou de formação profissional, nos termos do Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de novembro;
g) No caso de falsas declarações ou prática de ameaça ou coação sobre funcionário da entidade
gestora competente ou de instituição com competência para a celebração e acompanhamento dos
contratos de inserção, no âmbito do rendimento social de inserção;
h) Falta de comparência injustificada a quaisquer convocatórias efetuadas pela entidade gestora
competente;
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i) Cumprimento de pena de prisão em estabelecimento prisional;
j) Institucionalização em equipamentos financiados pelo Estado;
k) [Anterior alínea h).]
Artigo 23.º
Penhorabilidade da prestação
A prestação do rendimento social de inserção é parcialmente penhorável nos termos da lei geral.
Artigo 24.º
[...]
A prestação do rendimento social de inserção que tenha sido paga indevidamente deve ser restituída
nos termos estabelecidos no regime jurídico da responsabilidade emergente do recebimento de prestações
indevidas, independentemente da responsabilidade contraordenacional ou criminal a que houver lugar.
2 — (Revogado.)
Artigo 25.º
[...]
A entidade gestora competente, no âmbito da sua competência gestionária, procede a ações de
fiscalização relativas à manutenção das condições de atribuição do rendimento social de inserção,
atendendo a indicadores de risco por si definidos.
Artigo 26.º
(Revogado.)
Artigo 28.º
(Revogado.)
Artigo 29.º
Recusa de celebração do contrato de inserção
1 — (Revogado.)
2 — A recusa de celebração do contrato de inserção por parte do requerente implica o indeferimento
do requerimento da prestação e o não reconhecimento do direito ao rendimento social de inserção durante
o período de 24 meses após a recusa.
3 — A recusa de celebração do contrato de inserção por parte de elemento do agregado familiar
do requerente que o deva prosseguir implica que este deixe de ser considerado para efeitos de
determinação do rendimento social de inserção do agregado familiar que integra e que os respetivos
rendimentos continuem a ser considerados no cálculo do montante da prestação.
4 — Ao requerente e aos membros do seu agregado familiar que recusem a celebração do contrato
de inserção não poderá ser reconhecido o direito ao rendimento social de inserção e deixam de ser
considerados como fazendo parte do agregado familiar em posterior requerimento da prestação
apresentado por qualquer elemento do mesmo agregado familiar, durante o período de 12 meses, após a
recusa, continuando os seus rendimentos a ser contemplados para efeitos de cálculo do montante da
prestação.
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5 — Considera-se que existe recusa da celebração do contrato de inserção quando o requerente
ou os membros do seu agregado familiar:
a) Não compareçam a qualquer convocatória através de notificação pessoal, carta registada,
ou qualquer outro meio legalmente admissível, nomeadamente notificação eletrónica, sem que se
verifique causa justificativa, apresentada no prazo de cinco dias após a data do ato para que foi
convocado;
b) Adotem injustificadamente uma atitude de rejeição das ações de inserção disponibilizadas no
decurso do processo de negociação do contrato de inserção que sejam objetivamente adequadas às
aptidões físicas, habilitações escolares e formação e experiência profissionais.
6 — Constituem causas justificativas da falta de comparência à convocatória referida na alínea a)
do número anterior as seguintes situações devidamente comprovadas:
a) Doença do próprio ou do membro do agregado familiar a quem preste assistência, certificada
nos termos previstos no regime jurídico de proteção na doença no âmbito do sistema previdencial, sem
prejuízo de confirmação oficiosa, a todo o tempo, pelo sistema de verificação de incapacidades;
b) Exercício de atividade laboral ou realização de diligências tendentes à sua obtenção;
c) Cumprimento de obrigação legal ou decorrente do processo de negociação do contrato de
inserção;
d) Falecimento de cônjuge, parentes e afins, em linha reta e em linha colateral, até ao 2.º grau,
ou até ao 3.º grau caso vivam em economia comum.
Artigo 30.º
Incumprimento do contrato de inserção
1 — (Revogado.)
2 — Nos casos em que se verifique a falta ou recusa injustificada de uma ação ou medida que integre
o contrato de inserção, o titular ou beneficiário é sancionado com a cessação da prestação e não lhe poderá
ser reconhecido o direito ao rendimento social de inserção durante o período de 12 meses, após a recusa,
deixando de ser considerado para efeitos de determinação do rendimento social de inserção do agregado
familiar que integra e os respetivos rendimentos continuam a ser considerados no cálculo do montante da
prestação.
3 — Em caso de incumprimento injustificado do contrato de inserção que ocorra na sequência de
oferta de trabalho conveniente, trabalho socialmente necessário, atividade socialmente útil, ou formação
profissional, no âmbito do regime jurídico de proteção social no desemprego, a prestação cessa e ao titular
ou beneficiário, bem como aos elementos que compõem o seu agregado familiar, não poderá ser
reconhecido o direito ao rendimento social de inserção durante o período de 24 meses após a recusa,
aplicando-se ainda a sanção prevista na parte final do número anterior.
Artigo 31.º
[...]
A prestação de falsas declarações ou a prática de ameaças ou coação sobre funcionário da entidade
gestora competente ou de instituição com competência para a celebração e acompanhamento dos
contratos de inserção, no âmbito do rendimento social de inserção, determina a cessação da prestação e
a inibição ao seu acesso, bem como a qualquer das prestações ou apoios objeto do Decreto-Lei n.º 70/2010,
de 16 de junho, durante o período de 24 meses após o conhecimento do facto, sem prejuízo da restituição
das prestações indevidamente pagas e da responsabilidade penal a que haja lugar.
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Artigo 32.º
Competência para atribuição da prestação
A competência para a atribuição da prestação cabe à entidade gestora das prestações do sistema
de segurança social.
Artigo 33.º
[...]
A composição e competência dos núcleos locais de inserção constam de portaria a aprovar pelo
membro do Governo responsável pela área da solidariedade e da segurança social.
Artigo 34.º
(Revogado.)
Artigo 35.º
(Revogado.)
Artigo 36.º
(Revogado.)
Artigo 37.º
[...]
1 — A entidade gestora competente pode, através de protocolo específico, contratualizar com
instituição particular de solidariedade social ou outras entidades que prossigam idêntico fim e autarquias
locais a celebração e o acompanhamento dos contratos de inserção, bem como a realização de trabalho
socialmente necessário ou atividade socialmente útil para a comunidade.
2 — A definição de atividade socialmente útil para a comunidade bem como o respetivo regime
jurídico constam de diploma próprio a aprovar pelo Governo.
Artigo 39.º
(Revogado.)
Artigo 40.º
(Revogado.)
Artigo 42.º
(Revogado.)
Artigo 43.º
[...]
Os procedimentos considerados necessários à execução do disposto na presente lei são aprovados
por portaria do membro do Governo responsável pela área da solidariedade e da segurança social.»
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Artigo 6.º
Aditamento à Lei n.º 13/2003, de 21 de maio
São aditados à Lei n.º 13/2003, de 21 de maio, republicada pela Declaração de Retificação n.º 7/2003,
de 29 de maio, alterada pela Lei n.º 45/2005, de 29 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho,
os artigos 6.º-A, 15.º-A, 15.º-B, 15.º-C, 15.º-D, 15.º-E, 15.º-F, 15.º-G, 15.º-H, 15.º-I, 15.º-J, 21.º-A,
21.º-B, 21.º-C, 22.º-A, 31.º-A e 32.º-A, com a seguinte redação.
«Artigo 6.º-A
Dispensa das condições gerais de atribuição
1 — Encontram-se dispensadas da condição constante da alínea f) do n.º 1 do artigo anterior, na
vertente da disponibilidade ativa para a inserção profissional, as pessoas que se encontrem numa das
seguintes situações:
a) Incapacidade para o trabalho;
b) Sejam menores de 16 anos ou com idade superior, desde que se encontrem a frequentar a
escolaridade obrigatória, ou tenham idade igual ou superior a 65 anos;
c) Se encontrem a prestar apoio indispensável a membros do seu agregado familiar.
2 — As pessoas referidas no número anterior ficam obrigadas a fornecer à entidade gestora
competente todos os meios probatórios relativos à avaliação da condição de recursos, instrução do
processo de atribuição e renovação do direito ao rendimento social de inserção, ou que se revelem
necessários à clarificação de factos e situações verificadas em sede de ação de fiscalização.
3 — Encontram-se dispensadas da condição constante da alínea g) do n.º 1 do artigo anterior as
pessoas referidas no n.º 1, as pessoas que se encontram a trabalhar e ainda aquelas que apresentem
documento do centro de emprego que ateste não reunirem condições para trabalho.
4 — A cessação das situações previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e no n.º 3 implica o cumprimento
das condições previstas nas alíneas f) e g) do n.º 1 do artigo anterior, a partir da data da ocorrência dessa
cessação.
5 — A prova de incapacidade para o trabalho é efetua da através de certificação médica nos termos
previstos no regime jurídico de proteção na doença no âmbito do sistema previdencial, sem prejuízo de
confirmação oficiosa, a todo o tempo, pelo sistema de verificação de incapacidades.
6 — A prova de apoio indispensável a membros do agregado familiar é feita nos termos do número
anterior.
7 — O contrato de inserção deve identificar a pessoa que presta o apoio previsto na alínea c) do
n.º 1, bem como os membros do agregado familiar a quem o apoio é prestado, assim como a natureza e
previsão da sua duração.
Artigo 15.º-A
Rendimentos de trabalho
1 — Para determinação dos rendimentos e consequente cálculo do montante da prestação são
considerados 80 % dos rendimentos de trabalho, após a dedução dos montantes correspondentes às
quotizações devidas pelos trabalhadores para os regimes de proteção social obrigatórios.
2 — Durante o período de concessão do rendimento social de inserção, quando o titular ou membro
do agregado familiar em situação de desemprego inicie uma nova situação laboral, apenas são
considerados 50 % dos rendimentos de trabalho obtidos durante os primeiros 12 meses, seguidos ou
interpolados, deduzidos os montantes referentes às quotizações obrigatórias para os regimes de proteção
social obrigatórios.
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3 — A renovação do direito ao rendimento social de inserção não determina alteração da
percentagem referida no número anterior.
4 — Na determinação dos rendimentos de trabalho a que se referem os n.os 1 e 2 são considerados
os duodécimos referentes aos subsídios de férias e de Natal.
Artigo 15.º-B
Rendimentos de trabalho dependente
1 — Consideram-se rendimentos de trabalho dependente os rendimentos anuais ilíquidos como tal
considerados nos termos do disposto no Código do Imposto do Rendimento das Pessoas Singulares (Código
do IRS), sem prejuízo do disposto na presente lei.
2 — Os rendimentos de trabalho dependente a declarar para efeitos da atribuição da prestação são
os efetivamente auferidos no mês anterior ao da apresentação do requerimento ou, no caso de rendimentos
variáveis, os efetivamente auferidos nos três meses anteriores, não podendo, no entanto, ser inferiores aos
declarados como base de incidência contributiva para o regime geral de segurança social dos trabalhadores
por conta de outrem.
3 — Quando tenha ocorrido a cessação da relação de trabalho subordinado ou tenha sido alterado
o montante da remuneração no mês anterior ao da apresentação do requerimento, deverá atender-se à
declaração do requerente, sem prejuízo da averiguação oficiosa que se tenha por necessária.
4 — Os montantes das remunerações auferidas no mês anterior ao da apresentação do
requerimento que se reportem a atividades exercidas em período anterior não são considerados no cálculo
da prestação.
Artigo 15.º-C
Rendimentos empresariais e profissionais
1 — Consideram-se rendimentos empresariais e profissionais o rendimento anual no domínio das
atividades dos trabalhadores independentes, a que se refere o Código dos Regimes Contributivos do
Sistema Previdencial de Segurança Social, através da aplicação dos coeficientes previstos no n.º 2 do
artigo 31.º do Código do IRS ao valor das vendas de mercadorias e de produtos e ao valor dos serviços
prestados.
2 — Os rendimentos de trabalho independente a considerar para efeitos da atribuição da prestação
correspondem à média dos valores efetivamente auferidos nos três meses anteriores ao da apresentação
do requerimento, não podendo, no entanto, ser inferiores aos efetivamente considerados, em cada caso,
como base de incidência contributiva para o regime geral de segurança social dos trabalhadores
independentes ou outros regimes de proteção social obrigatórios.
Artigo 15.º-D
Equiparação a rendimentos de trabalho
Para efeitos da presente lei, consideram-se equiparados a rendimentos de trabalho 80 % do subsídio
mensal recebido pelos beneficiários do rendimento social de inserção no exercício de atividades
ocupacionais de interesse social no âmbito de programas na área do emprego.
Artigo 15.º-E
Rendimentos de capitais
1 — Consideram-se rendimentos de capitais os rendimentos como tal considerados nos termos do
disposto no Código do IRS, designadamente os juros de depósitos bancários, dividendos de ações ou
rendimentos de outros ativos financeiros, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
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2 — Sempre que os rendimentos referidos no número anterior sejam inferiores a 5 % do valor dos
créditos depositados em contas bancárias e de outros valores mobiliários, de que o requerente ou qualquer
elemento do seu agregado familiar sejam titulares em 31 de dezembro do ano relevante, considera-se como
rendimento o montante resultante da aplicação daquela percentagem.
Artigo 15.º-F
Rendimentos prediais
1 — Consideram-se rendimentos prediais os rendimentos como tal considerados nos termos do
disposto no Código do IRS, designadamente as rendas dos prédios rústicos, urbanos e mistos, pagas ou
colocadas à disposição dos respetivos titulares, bem como as importâncias relativas à cedência do uso do
prédio ou de parte dele e aos serviços relacionados com aquela cedência, a diferença auferida pelo
sublocador entre a renda recebida do subarrendatário e a paga ao senhorio, à cedência do uso, total ou
parcial, de bens imóveis e a cedência de uso de partes comuns de prédios.
2 — Sempre que os rendimentos referidos no número anterior sejam inferiores a 5 % do valor mais
elevado dos imóveis que conste da caderneta predial atualizada ou da certidão de teor matricial, emitida
pelos serviços de finanças competentes, ou do documento que haja titulado a respetiva aquisição, reportado
a 31 de dezembro do ano relevante, considera-se como rendimento o montante resultante da aplicação
daquela percentagem.
3 — O disposto no número anterior não se aplica ao imóvel destinado a habitação permanente do
requerente e do respetivo agregado familiar, salvo se o seu valor patrimonial for superior a 450 vezes o
valor do IAS, situação em que é considerado como rendimento o montante igual a 5 % do valor que exceda
aquele limite.
Artigo 15.º-G
Pensões
1 — Consideram-se rendimentos de pensões o valor anual das pensões, do requerente ou dos
elementos do seu agregado familiar, designadamente:
a) Pensões de velhice, de invalidez, de sobrevivência, de aposentação, de reforma ou outras de
idêntica natureza;
b) Rendas temporárias ou vitalícias;
c) Prestações a cargo de companhias de seguros ou de fundos de pensões;
d) Pensões de alimentos.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, são equiparados a pensões de alimentos os apoios
no âmbito do Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores e outros de natureza análoga.
Artigo 15.º-H
Prestações sociais
Consideram-se prestações sociais todas as prestações, subsídios ou apoios sociais atribuídos de
forma continuada, com exceção das prestações por encargos familiares, encargos no domínio da
deficiência e encargos no domínio da dependência do subsistema de proteção familiar.
Artigo 15.º-I
Apoios à habitação
1 — Consideram-se apoios à habitação os subsídios de residência, os subsídios de renda de casa
e todos os apoios públicos no âmbito da habitação social, com caráter de regularidade, incluindo os relativos
à renda social e à renda apoiada.
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2 — Para efeitos da verificação da condição de recursos prevista na presente lei, considera-se que
o valor do apoio público no âmbito da habitação social corresponde ao diferencial entre o valor do preço
técnico e o valor da renda apoiada, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de maio.
Artigo 15.º-J
Outros rendimentos
Nos casos em que o requerente ou os membros do seu agregado familiar detenham outras fontes
de rendimento fixas ou variáveis, estas devem ser consideradas para efeitos de atribuição e cálculo da
prestação, com exceção dos apoios decretados para menores pelo tribunal, no âmbito das medidas de
promoção em meio natural de vida.
Artigo 21.º-A
Revisão da prestação
1 — A prestação é revista sempre que, durante o período de atribuição, se verifique:
a) Alteração da composição do agregado familiar;
b) Alteração dos rendimentos do agregado familiar.
2 — A prestação pode ainda ser revista a todo o tempo, nomeadamente aquando da comunicação
anual da prova de rendimentos, da averiguação oficiosa de rendimentos e no momento da renovação do
direito e sempre que ocorra a alteração do valor do rendimento social de inserção ou do IAS.
3 — Da revisão da prestação pode resultar a alteração do seu montante, bem como a sua suspensão
ou cessação.
Artigo 21.º-B
Efeitos da revisão da prestação
1 — A alteração do montante da prestação e a respetiva suspensão ou cessação ocorrem no mês
seguinte àquele em que se verifiquem as circunstâncias determinantes daquelas situações, salvo o disposto
nos números seguintes.
2 — Sempre que a comunicação da alteração das circunstâncias não seja efetuada no prazo previsto
no n.º 5 do artigo 21.º, os respetivos efeitos só se verificam no mês seguinte ao da sua apresentação, nos
casos em que a revisão da prestação determine um aumento do respetivo montante.
3 — A revisão da prestação determinada por alteração do valor do rendimento social de inserção
ou do IAS, ou dos rendimentos mensais do agregado familiar, produz efeitos no mês em que estas
alterações se verifiquem.
Artigo 21.º-C
Suspensão e retoma da prestação
1 — A prestação é suspensa nas seguintes situações:
a) Quando o titular não realize as ações necessárias ao exercício dos direitos a que se refere o
n.º 1 do artigo 16.º, no prazo de 90 dias após o despacho de atribuição da prestação ou após o conhecimento
pelos serviços de situações supervenientes ocorridas no decurso da respetiva atribuição;
b) Quando se verifique o incumprimento da obrigação prevista no n.º 5 do artigo 21.º;
c) Após o início de exercício de atividade profissional, frequência de cursos de formação ou
atribuição de subsídios de parentalidade, durante o período máximo de 180 dias, sempre que o valor das
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respetivas remunerações, considerado nos termos do n.º 2 do artigo 15.º-A, ou o valor dos subsídios
determinem a cessação da prestação por inobservância da condição de atribuição prevista na alínea c) do
n.º 1 do artigo 6.º;
d) Não disponibilização de elementos relevantes para avaliação da manutenção do direito à
prestação;
e) No termo do período de concessão da prestação quando não tenha sido apresentado, no prazo
legalmente previsto, o pedido de renovação devidamente instruído;
f) Cumprimento de prisão preventiva em estabelecimento prisional.
2 — Quando deixe de se verificar a situação que determinou a suspensão do direito à prestação,
é retomado o seu pagamento no mês seguinte àquele em que a entidade gestora competente tenha
conhecimento dos factos determinantes da retoma.
Artigo 22.º-A
Manutenção do contrato de inserção
A suspensão ou a cessação da prestação em virtude da alteração de rendimentos ou da composição
do agregado familiar não prejudica a manutenção das ações de inserção em curso e das demais previstas
no contrato de inserção ainda que não iniciadas.
Artigo 31.º-A
Recusa da celebração do plano pessoal de emprego
A verificação de qualquer das causas de anulação da inscrição no centro de emprego, por facto
imputável aos elementos do agregado familiar do beneficiário do rendimento social de inserção, tem por
consequência que o mesmo deixe de ser considerado para efeitos de determinação do rendimento social
de inserção do seu agregado familiar e que os rendimentos que aufira continuem a ser contemplados para
efeitos de cálculo do montante da prestação.
Artigo 32.º-A
Competências da entidade gestora
São competências da entidade gestora:
a) Reconhecer o direito, atribuir e proceder ao pagamento da prestação;
b) Exercer o direito de sub-rogação previsto no artigo 16.º;
c) Promover a criação dos núcleos locais de inserção, definir o respetivo âmbito territorial de
intervenção e assegurar o respetivo apoio administrativo e financeiro, nos termos a definir por despacho
do membro do Governo responsável pela área da solidariedade e da segurança social;
d) Celebrar os protocolos a que faz referência o artigo 37.º»
Artigo 7.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto
Os artigos 14.º, 44.º e 45.º do Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto, alterado pelos
Decretos-Leis n. os 41/2006, de 21 de fevereiro, 87/2008, de 28 de maio, 245/2008, de 18 de dezembro,
201/2009, de 28 de agosto, 70/2010, de 16 de junho, 77/2010, de 24 de junho, e 116/2010, de 22 de outubro,
e pelo artigo 64.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, passam a ter a seguinte redação:
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«Artigo 14.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — Após apresentação da prova anual, sempre que haja modificação dos rendimentos ou da
composição do agregado familiar que determine a alteração dos rendimentos de referência, o escalão de
rendimentos de que depende a modulação dos montantes do abono de família para crianças e jovens pode
ser reavaliado, em termos a definir em diploma próprio.
8 — ..........................................................................................................................................
Artigo 44.º
[...]
1—
2—
3—
4—

As provas previstas no artigo anterior devem ser apresentadas anualmente no mês de julho.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Artigo 45.º
[...]

1 — A falta de apresentação das provas de escolaridade nos prazos estabelecidos no artigo anterior
determina a suspensão do pagamento do abono de família para crianças e jovens a partir do início do ano
escolar.
2 — A apresentação das provas de escolaridade até 31 de dezembro do ano em que deveria ser
efetuada determina o levantamento da suspensão e o pagamento das prestações suspensas.
3 — A apresentação das provas de escolaridade a partir de 1 de janeiro do ano seguinte àquele em
que deveria ser efetuada determina a perda das prestações suspensas e a retoma do pagamento a partir
do dia 1 do mês seguinte ao da apresentação, salvo justificação atendível.»
Artigo 8.º
Aditamento ao Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto
É aditado ao Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.os 41/2006,
de 21 de fevereiro, 87/2008, de 28 de maio, 245/2008, de 18 de dezembro, 201/2009, de 28 de agosto,
70/2010, de 16 de junho, 77/2010, de 24 de junho, e 116/2010, de 22 de outubro, e pela Lei n.º 55-A/2010,
de 31 de dezembro, o artigo 61.º-A, com seguinte redação:
«Artigo 61.º-A
Norma remissiva
1 — As remissões para o artigo 8.º do presente decreto-lei consideram-se efetuadas para o
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho.
2 — As remissões para o artigo 9.º do presente decreto-lei consideram-se efetuadas para os
artigos 3.º e 6.º a 12.º do Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho.
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3 — As referências ao Ministro da Segurança Social e do Trabalho previstas no presente
decreto-lei consideram-se efetuadas relativamente ao Ministro da Solidariedade e da Segurança Social.»
Artigo 9.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de fevereiro
Os artigos 9.º e 15.º a 18.º do Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de fevereiro, alterado pelos
Decretos-Leis n. os 146/2005, de 26 de agosto, e 302/2009, de 22 de outubro, e pela Lei n.º 28/2011, de
16 de junho, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 9.º
[...]
1 — (Anterior corpo do artigo.)
2 — Para efeitos do número anterior releva, se necessário, o mês em que ocorre o evento desde
que no mesmo se verifique registo de remunerações.
Artigo 15.º
[...]
.................................................................................................................................................
a) Os beneficiários não terem direito, em consequência de doença subsidiada, ao pagamento
daqueles subsídios, no todo ou em parte, pelo respetivo empregador, por força do disposto em instrumento
de regulamentação coletiva de trabalho ou noutra fonte de direito laboral;
b) .........................................................................................................................................
Artigo 16.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — As percentagens a que se refere o número anterior são as seguintes:
a) 55 % para o cálculo do subsídio referente a período de incapacidade temporária de duração
inferior ou igual a 30 dias;
b) 60 % para o cálculo do subsídio referente a período de incapacidade temporária de duração
superior a 30 e inferior ou igual a 90 dias;
c) 70 % para o cálculo do subsídio referente a período de incapacidade temporária de duração
superior a 90 e inferior ou igual a 365 dias;
d) 75 % para o cálculo do subsídio referente a período de incapacidade temporária superior a
365 dias.
3 — ...........................................................................................................................................
Artigo 17.º
Majoração do subsídio de doença
1 — Para efeitos de cálculo do subsídio de doença, as percentagens fixadas nas alíneas a) e b) do
n.º 2 do artigo anterior são acrescidas de 5 % relativamente aos beneficiários em que se verifique uma das
seguintes situações:
a) A remuneração de referência seja igual ou inferior a € 500;
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b) O agregado familiar integre três ou mais descendentes com idades até 16 anos, ou até 24 anos
se receberem abono de família para crianças e jovens;
c) O agregado familiar integre descendentes que beneficiem da bonificação por deficiência do
abono de família para crianças e jovens, nos termos do Decreto-Lei n.º 133-B/97, de 30 de maio.
2 — O montante diário do subsídio de doença calculado sobre uma remuneração de referência
superior a € 500, em aplicação do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 16.º, não pode ser inferior
ao valor do subsídio de doença resultante da aplicação da majoração prevista no número anterior a uma
remuneração de referência de € 500.
3 — Para efeitos do presente diploma, as majorações previstas no n.º 1 não são cumuláveis.
4 — O valor monetário referido na alínea a) do n.º 1 e no n.º 2 será atualizado anualmente em função
da atualização do indexante dos apoios sociais.
Artigo 18.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — Em caso de totalização de períodos contributivos, se os beneficiários, no período de
referência indicado no número anterior, não apresentarem seis meses com registo de remunerações,
a remuneração de referência é definida por R/(30 × n), em que R representa o total das remunerações
registadas desde o início do período de referência até ao dia que antecede a incapacidade temporária
para o trabalho e n o número de meses a que as mesmas se reportam.
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ......................................................................................................................................... »
Artigo 10.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 89/2009, de 9 de abril
Os artigos 6.º e 22.º do Decreto-Lei n.º 89/2009, de 9 de abril, retificado pela Declaração de
Retificação n.º 40/2009, de 5 de junho, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 6.º
[...]
1 — O reconhecimento do direito aos subsídios previstos no presente decreto-lei depende do
cumprimento das condições de atribuição à data do facto determinante da proteção, sem prejuízo do
disposto no n.º 6.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — A cessação ou suspensão da relação jurídica de emprego não prejudica o direito à proteção
desde que se encontrem satisfeitas as condições de atribuição das prestações.
Artigo 22.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
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3 — Nas situações em que se verifique a totalização de períodos contributivos ou de situação
legalmente equiparada, se o beneficiário não apresentar, no período em referência previsto no n.º 1, seis
meses de remunerações auferidas, a remuneração de referência é definida por R/(30 × n), em que R
representa o total de remunerações auferidas desde o início do período de referência até ao dia que
antecede o facto determinante da proteção e n o número de meses a que as mesmas se reportam.
4 — ...........................................................................................................................................
5 — Na determinação do total das remunerações auferidas não são considerados os montantes
relativos aos subsídios de férias, de Natal ou outros de natureza análoga.»
Artigo 11.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril
Os artigos 7.º, 23.º, 28.º e 66.º do Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 70/2010, de 16 de junho, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 7.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — A proteção regulada no presente capítulo integra, também, a atribuição de prestações
pecuniárias compensatórias de subsídios de férias, de Natal ou outros de natureza análoga.
3 — O direito aos subsídios previstos nas alíneas c) a h) do n.º 1 apenas é reconhecido, após o
nascimento do filho, aos beneficiários que não estejam impedidos ou inibidos totalmente do exercício do
poder paternal, com exceção do direito da mãe ao subsídio parental inicial de 14 semanas e do subsídio
por riscos específicos durante a amamentação.
4 — A proteção conferida aos trabalhadores independentes não integra os subsídios previstos nas
alíneas g) e i) do n.º 1 nem as prestações previstas no n.º 2.
Artigo 23.º
[...]
1 — O reconhecimento do direito aos subsídios previstos no presente capítulo depende do
cumprimento das condições de atribuição à data do facto determinante da proteção, sem prejuízo do
disposto no n.º 3.
2 — ...........................................................................................................................................
3 — A cessação ou suspensão do contrato de trabalho não prejudica o direito à proteção na
eventualidade de maternidade, paternidade e adoção desde que se encontrem satisfeitas as condições de
atribuição das prestações.
Artigo 28.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — Nas situações em que se verifique a totalização de períodos contributivos, se os beneficiários
não apresentarem no período de referência previsto no número anterior seis meses com registo de
remunerações, a remuneração de referência é definida por R/(30 × n), em que R representa o total das
remunerações registadas desde o início do período de referência até ao dia que antecede o facto
determinante da proteção e n o número de meses a que as mesmas se reportam.
3 — Na determinação do total de remunerações registadas não são consideradas as importâncias
relativas aos subsídios de férias, de Natal ou outros de natureza análoga.
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Artigo 66.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — A atribuição da prestação compensatória do não pagamento de subsídios de férias, de Natal
ou outros de natureza análoga, prevista no n.º 2 do artigo 7.º, depende de requerimento.
6 — O requerimento referido no número anterior deve ser apresentado nas instituições gestoras das
prestações no prazo de seis meses contados a partir de 1 de janeiro do ano subsequente àquele em que
os subsídios eram devidos, salvo no caso de cessação do contrato de trabalho, situação em que o prazo
se inicia a contar da data dessa cessação.
7 — O requerimento deve ser instruído com uma declaração da entidade empregadora, na qual
constem a indicação dos quantitativos não pagos e a referência à norma legal ou contratual justificativa
do não pagamento.
8 — Nas situações de falecimento do beneficiário que, reunindo as condições legais substantivas
para a atribuição da prestação compensatória, não a requereu em vida, os familiares com direito ao subsídio
por morte podem requerê-la no prazo estabelecido para a apresentação do respetivo requerimento.
9 — (Anterior n.º 5.)»
Artigo 12.º
Aditamento ao Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril
São aditados os artigos 21.º-A e 37.º-A ao Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho:
«Artigo 21.º-A
Prestação compensatória dos subsídios de férias e de Natal
A atribuição da prestação compensatória dos subsídios de férias, de Natal ou outros de natureza
análoga depende de os beneficiários não terem direito ao pagamento daqueles subsídios, no todo ou em
parte, pelo respetivo empregador, desde que o impedimento para o trabalho tenha duração igual ou superior
a 30 dias consecutivos.
Artigo 37.º-A
Montante da prestação compensatória
O montante da prestação compensatória a conceder ao abrigo do artigo 21.º-A corresponde a
80 % da importância que o beneficiário deixa de receber do respetivo empregador, não podendo, no
caso de licença para assistência a filho com deficiência ou doença crónica, ultrapassar duas vezes
o valor do IAS.»
Artigo 13.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho
Os artigos 1.º a 4.º, 9.º, 12.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, alterado pela Lei
n.º 15/2011, de 3 de maio, e pelo Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de novembro, passam a ter a seguinte
redação:
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«Artigo 1.º
Objeto
1 — ..........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) (Revogada.)
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
a) (Revogada.)
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
e) ........................................................................................................................................
f) .........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
Artigo 2.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — ...........................................................................................................................................
5 — Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se património mobiliário os depósitos
bancários e outros valores mobiliários como tal definidos em lei, designadamente ações, obrigações, certificados
de aforro, títulos de participação e unidades de participação em instituições de investimento coletivo.
Artigo 3.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
a) .........................................................................................................................................
b) .........................................................................................................................................
c) .........................................................................................................................................
d) .........................................................................................................................................
e) .........................................................................................................................................
f) ..........................................................................................................................................
g) .........................................................................................................................................
h) (Revogada.)
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — ...........................................................................................................................................
Artigo 4.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
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3 — Considera-se que a situação de economia comum se mantém nos casos em que se verifique
a deslocação, por período igual ou inferior a 30 dias, do titular ou de algum dos membros do agregado
familiar e, ainda que por período superior, se a mesma for devida a razões de saúde, estudo, formação
profissional ou de relação de trabalho que revista carácter temporário, ainda que essa ausência se tenha
iniciado em momento anterior ao do requerimento.
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
8 — ..........................................................................................................................................
Artigo 9.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — O disposto no número anterior não se aplica ao imóvel destinado a habitação permanente do
requerente e do respetivo agregado familiar, salvo se o seu valor patrimonial for superior a 450 vezes o
valor do IAS, situação em que é considerado como rendimento o montante igual a 5 % do valor que exceda
aquele limite.
Artigo 12.º
Apoios à habitação
1 — Consideram-se apoios à habitação os subsídios de residência, os subsídios de renda de casa
e todos os apoios públicos no âmbito da habitação social, com caráter de regularidade, incluindo os relativos
à renda social e à renda apoiada.
2 — Para efeitos da verificação da condição de recursos prevista na presente lei, considera-se que
o valor do apoio público no âmbito da habitação social corresponde ao diferencial entre o valor do preço
técnico e o valor da renda apoiada, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de maio.
Artigo 13.º
(Revogado.)»
Artigo 14.º
Alteração à Portaria n.º 984/2007, de 27 de agosto
Os artigos 1.º e 2.º da Portaria n.º 984/2007, de 27 de agosto, alterada pela Portaria n.º 1 316/2009,
de 21 de outubro, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 1.º
Prova anual da situação escolar pelo recebedor da prestação
1 — A prova anual da matrícula, da frequência escolar e do aproveitamento escolar, a que fazem
referência os artigos 12.º-B e 43.º do Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto, é efetuada pelo recebedor
das prestações nos termos seguintes:
a) Através da segurança social direta, no serviço de prova escolar disponível no sítio da Internet
www.seg-social.pt, para os titulares das prestações processadas através do sistema de informação da
segurança social;
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b) Mediante a apresentação de fotocópias simples do cartão de estudante ou de documento
utilizado pelo estabelecimento de ensino ou de formação comprovativo da situação, nos termos previstos
no Decreto-Lei n.º 416/93, de 24 de dezembro, para os titulares das prestações processadas fora do sistema
de informação da segurança social, designadamente das prestações geridas pelos serviços processadores
de remunerações da Administração Pública.
2 — O controlo da prova escolar na Internet pode ser efetuado através da troca de informação
decorrente da articulação entre as entidades gestoras das prestações e as entidades responsáveis pelos
sistemas de informação do Ministério da Educação e da Ciência.
3 — O número de identificação da segurança social (NISS) dos titulares da prestação deve ser
sempre referenciado expressamente no respetivo ato de matrícula dos alunos.
4 — O disposto nos números anteriores não prejudica o dever de os titulares das prestações, ou das
pessoas ou entidades a quem as mesmas são pagas, fornecerem às entidades gestoras das prestações os
elementos necessários à comprovação da situação escolar nas situações em que, excecionalmente, tais
elementos não possam ser obtidos ou suscitem dúvidas.
Artigo 2.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — A forma de concretização da troca de informação entre as entidades gestoras das prestações
e as entidades responsáveis pelos sistemas de informação do Ministério da Educação e da Ciência consta
de protocolo.»
Artigo 15.º
Norma revogatória
São revogados:
a) Os n. os 2, 4 e 5 do artigo 15.º, os n. os 2, 3, 6 e 7 do artigo 17.º, os n. os 2 e 3 do artigo 18.º,
o n.º 2 do artigo 24.º, os artigos 26.º e 28.º, o n.º 1 do artigo 29.º, o n.º 1 do artigo 30.º, os artigos 34.º a 36.º,
39.º, 40.º e 42.º da Lei n.º 13/2003, de 21 de maio, republicada pela Declaração de Retificação n.º 7/2003,
de 29 de maio, alterada pela Lei n.º 45/2005, de 29 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho;
b) O Decreto-Lei n.º 283/2003, de 8 de novembro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 42/2006,
de 23 de fevereiro, e 70/2010, de 16 de junho;
c) A alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º, a alínea h) do n.º 1 do artigo 3.º e o artigo 13.º do Decreto-Lei
n.º 70/2010, de 16 de junho, alterado pela Lei n.º 15/2011, de 3 de maio, e pelo Decreto-Lei n.º 113/2011,
de 29 de novembro;
d) A Portaria n.º 1316/2009, de 21 de outubro.
Artigo 16.º
Âmbito de aplicação e produção de efeitos
1 — O disposto no artigo 2.º do presente diploma aplica-se às situações decorrentes de óbitos de
beneficiários ocorridos após a data da sua entrada em vigor.
2 — O disposto no artigo 3.º do presente diploma aplica-se às relações jurídicas prestacionais em
curso.
3 — O disposto no artigo 4.º do presente diploma aplica-se às situações decorrentes de óbitos de
beneficiários ocorridos após a data da sua entrada em vigor, sem prejuízo do disposto nos números
seguintes.
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4 — O disposto no n.º 1 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 322/90, de 18 de outubro, na redação
dada pelo presente diploma, aplica-se ao requerimento de pensão de sobrevivência decorrente de
óbito de beneficiário ocorrido antes da entrada em vigor deste diploma, nas situações em que o direito
à pensão ao abrigo da lei anterior ainda possa ser exercido à data da entrada em vigor do presente
diploma.
5 — O disposto no n.º 2 do artigo 48.º e no n.º 3 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 322/90, de
18 de outubro, na redação dada pelo presente diploma, aplica-se aos requerimentos de subsídio por morte
e de reembolso das despesas de funeral decorrentes de óbito de beneficiário ocorrida antes da entrada em
vigor deste decreto-lei, nas situações em que o direito à pensão ao abrigo da lei anterior ainda possa ser
exercido à data da entrada em vigor do presente decreto-lei, iniciando-se a contagem dos novos prazos
na data da entrada em vigor do presente decreto-lei.
6 — O disposto nos artigos 5.º e 6.º do presente diploma aplica-se às prestações de rendimento social
de inserção em curso e aos requerimentos que estejam dependentes de decisão por parte dos serviços
competentes e determina, após a data da sua entrada em vigor, a reavaliação extraordinária da condição
de recursos.
7 — O disposto nos artigos 7.º e 8.º do presente diploma aplica-se às prestações familiares em curso
e aos requerimentos que estejam dependentes de decisão por parte dos serviços competentes.
8 — O disposto no artigo 9.º do presente diploma só é aplicável às situações de doença inicial
ocorridas após a data da sua entrada em vigor.
9 — O disposto nos artigos 10.º, 11.º e 12.º do presente diploma só é aplicável às situações de
maternidade, paternidade e adoção ocorridas após a data da sua entrada em vigor ou que estejam
dependentes de decisão.
10 — As alterações resultantes da reavaliação extraordinária da condição de recursos prevista no
n.º 6 produzem efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da data da reavaliação.
Artigo 17.º
Republicação
1 — É republicada, no anexo I ao presente decreto-lei, do qual faz parte integrante, a Lei n.º 13/2003,
de 21 de maio, com a redação atual.
2 — É republicado, no anexo II ao presente decreto-lei, do qual faz parte integrante, o Decreto-Lei
n.º 176/2003, de 2 de agosto, com a redação atual.
Artigo 18.º
Entrada em vigor
O presente diploma entra em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao da data da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 12 de abril de 2012. — Pedro Passos Coelho — Vítor
Louçã Rabaça Gaspar — Luís Pedro Russo da Mota Soares.
Promulgado em 25 de junho de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 25 de junho de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
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III - DECRETOS REGULAMENTARES
Ministério das Finanças
Decreto Regulamentar n.º 44/2012
de 20 de junho de 2012
No âmbito do Compromisso Eficiência, o XIX Governo Constitucional determinou as linhas gerais
do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), afirmando que o primeiro e mais
importante impulso do Plano deveria, desde logo, ser dado no processo de preparação das leis orgânicas
dos ministérios e dos respetivos serviços.
Trata-se de algo absolutamente estruturante, por um lado, para o início de uma nova fase de reforma
da Administração Pública, no sentido de a tornar eficiente e racional na utilização dos recursos públicos
e, por outro, para o cumprimento dos objetivos de redução da despesa pública a que o País está vinculado.
Com efeito, mais do que nunca, a concretização simultânea dos objetivos de racionalização das estruturas
do Estado e da melhor utilização dos seus recursos humanos é crucial no processo de modernização e de
otimização do funcionamento da Administração Pública.
Importa decididamente repensar e reorganizar a estrutura do Estado, no sentido de lhe dar maior
coerência e capacidade de resposta no desempenho de funções que deverá assegurar, eliminando
redundâncias e reduzindo substancialmente os seus custos de funcionamento.
Neste contexto, o presente decreto regulamentar representa um contributo para a concretização da
política enunciada, através da reorganização interna da estrutura orgânica da Direção-Geral de Proteção
Social aos Trabalhadores em Funções Públicas, abreviadamente designada por ADSE, em consonância
com o disposto na orgânica do Ministério das Finanças.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, e nos termos da
alínea c) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Natureza
A Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas, abreviadamente
designada por ADSE, é um serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia
administrativa.
Artigo 2.º
Missão e atribuições
1 — A ADSE tem por missão assegurar a proteção aos beneficiários nos domínios da promoção
da saúde, prevenção da doença, tratamento e reabilitação.
2 — A ADSE prossegue as seguintes atribuições:
a) Organizar, implementar e controlar o subsistema de saúde dos trabalhadores em funções
públicas, em estreita colaboração com a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP)
e com os serviços e instituições dependentes do Ministério da Saúde, do Ministério da Solidariedade e da
Segurança Social e outros organismos estatais ou particulares congéneres;
b) Propor as medidas adequadas à utilização dos recursos que lhe sejam atribuídos, de forma a
prosseguir os seus fins dentro dos princípios de uma gestão por objetivos;
c) Celebrar os acordos, convenções, contratos e protocolos que interessem ao desempenho da
sua missão e acompanhar o rigoroso cumprimento dos mesmos;
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d) Promover o registo dos encargos familiares na Administração Pública e propor a definição
de critérios de aplicação do direito às respetivas prestações;
e) Proceder à gestão dos benefícios a aplicar no domínio da proteção social da Administração
Pública;
f) Administrar as receitas decorrentes do desconto obrigatório e da contribuição da entidade
empregadora para a ADSE;
g) Controlar e fiscalizar as situações de doença;
h) Contribuir para o desenvolvimento da ação social em articulação com os Serviços Sociais da
Administração Pública;
i) Propor ou participar na elaboração dos projetos de diploma relativos às atribuições que
prossegue;
j) Desenvolver e promover a implementação dos mecanismos de controlo inerentes à atribuição
de benefícios;
k) Aplicar aos beneficiários as sanções previstas na lei quando se detetem infrações às normas
e regulamentos da ADSE.
Artigo 3.º
Órgãos
1 — A ADSE é dirigida por um diretor-geral, coadjuvado por dois subdiretores-gerais, cargos de
direção superior do 1.º e do 2.º graus, respetivamente.
2 — É ainda órgão da ADSE o conselho consultivo.
Artigo 4.º
Diretor-geral
1 — Sem prejuízo das competências que lhe forem conferidas por lei ou que nele sejam delegadas
ou subdelegadas, compete ao diretor-geral:
a) Autorizar a inscrição e declarar a suspensão e perda da qualidade de beneficiário, nos termos
da lei;
b) Autorizar as despesas com promoção da saúde, prevenção da doença, tratamento e
reabilitação, independentemente do seu montante;
c) Autorizar, em complemento dos esquemas normais de prestações da ADSE, a prossecução
de outras realizações de ação social com vista à proteção do beneficiário e sua família, sempre que este
se encontre em situação económica desfavorável, atentas as disponibilidades orçamentais;
d) Demandar judicialmente os responsáveis por atos que causem prejuízo à ADSE;
e) Celebrar os acordos, convenções, contratos e protocolos que interessem à prossecução dos
fins da ADSE;
f) Ordenar a realização de auditorias e inspeções da competência própria da ADSE.
2 — Os subdiretores-gerais exercem as competências que neles forem delegadas ou subdelegadas
pelo diretor-geral, devendo este identificar a quem compete substituí-lo nas suas faltas e impedimentos.
Artigo 5.º
Conselho consultivo
1 — O conselho consultivo é composto por:
a) O diretor-geral da ADSE, que preside;
b) Um representante do Ministério da Saúde;
c) Um representante da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público;
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d) Um representante dos Serviços Sociais da Administração Pública;
e) Um representante da Direção-Geral das Autarquias Locais;
f) Um representante do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social;
g) Três representantes das estruturas sindicais representativas dos trabalhadores em funções
públicas.
2 — Os representantes são propostos pelas respetivas tutelas e organizações sindicais e são
nomeados pelo membro do Governo responsável pela área das finanças.
3 — Compete ao conselho consultivo dar parecer sobre:
a) O plano e relatório de atividades anuais;
b) O orçamento;
c) As contas de gerência e os respetivos relatórios;
d) Outros assuntos que o presidente do conselho consultivo decida submeter à sua apreciação.
Artigo 6.º
Tipo de organização interna
A organização interna dos serviços obedece ao seguinte modelo estrutural misto:
a) O modelo de estrutura matricial, na área da revisão e acompanhamento da administração de
benefícios;
b) O modelo de estrutura hierarquizada, nas restantes áreas de atividade.
Artigo 7.º
Receitas
1 — A ADSE dispõe das receitas provenientes das dotações que lhe forem atribuídas no Orçamento
do Estado.
2 — A ADSE dispõe ainda das seguintes receitas próprias:
a) O desconto sobre as remunerações e sobre as pensões de aposentação e de reforma dos
beneficiários titulares;
b) A contribuição dos serviços e organismos da Administração Pública, enquanto entidades
empregadoras, e de outras entidades;
c) Os reembolsos respeitantes a cuidados de saúde prestados aos trabalhadores em funções
públicas e respetivos familiares das Regiões Autónomas e das autarquias locais e aos trabalhadores de
outras entidades legalmente previstas;
d) Os recursos resultantes de acordos de capitação efetuados com os organismos autónomos,
as Regiões Autónomas, as autarquias locais e outras entidades;
e) As receitas que advenham da venda de impressos e publicações da ADSE;
f) Quaisquer outras receitas que por lei, contrato ou outro título lhe sejam atribuídas.
3 — As quantias cobradas pela ADSE são fixadas e periodicamente atualizadas por despacho do
membro do Governo responsável pela área da finanças, tendo em atenção os meios humanos e materiais
mobilizados em cada caso, podendo ainda ser tidos em conta os custos indiretos de funcionamento.
Artigo 8.º
Despesas
Constituem despesas da ADSE as que resultem de encargos decorrentes da prossecução das
atribuições que lhe estão cometidas.
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Artigo 9.º
Mapa de cargos de direção
Os lugares de direção superior de 1.º e 2.º graus e de direção intermédia de 1.º grau constam do mapa
anexo ao presente decreto regulamentar, do qual faz parte integrante.
Artigo 10.º
Estatuto remuneratório dos chefes de equipas multidisciplinares
Aos chefes de equipas multidisciplinares é atribuído um estatuto remuneratório equiparado a diretor
de serviços ou a chefe de divisão, em função da natureza e complexidade das funções, não podendo ser
atribuído o estatuto de diretor de serviços a mais de uma chefia de equipa.
Artigo 11.º
Norma revogatória
É revogado o Decreto Regulamentar n.º 23/2007, de 29 de março.
Artigo 12.º
Entrada em vigor
O presente decreto regulamentar entra em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de abril de 2012. — Pedro Passos Coelho — Vítor
Louçã Rabaça Gaspar — Miguel Fernando Cassola de Miranda Relvas — Álvaro Santos
Pereira — Paulo José de Ribeiro Moita de Macedo — Luís Pedro Russo da Mota Soares.
Promulgado em 5 de junho de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 13 de junho de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

ANEXO
Mapa a que se refere o artigo 9.º
Designação dos cargos dirigentes

Qualificação dos cargos dirigentes

Grau

Número de lugares

Diretor-geral ........................... Direção superior ............................

1.º

1

Subdiretor-geral ...................... Direção superior ............................

2.º

2

Diretor de serviços .................. Direção intermédia .........................

1.º

8

372

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 06/2012

1.ª Série

IV - DESPACHOS
Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional
Despacho n.º 8 246/2012
de 4 de junho de 2012
Considerando que a política de modernização das Forças Armadas prossegue objetivos de
reorganização das suas instalações militares, de modo a garantir elevados padrões de eficácia e eficiência,
alcançados com o reaproveitamento do património excedentário ou inadequado afeto à defesa nacional;
Considerando que a rentabilização dos imóveis, disponibilizados pela contração do dispositivo militar,
visa gerar meios que possibilitem a melhoria das condições de operacionalidade requeridas pelas missões
das Forças Armadas;
Considerando que o PM 6/Évora, designado por Cadeia dos Estudantes, e o PM 17/Évora, designado
por Quartel 28 de Maio, foram desafetados do domínio público pelo Decreto-Lei n.º 168/92, de 8 de agosto,
que também autorizou a sua alienação em regime de cessão, a título definitivo e oneroso, a pessoas
coletivas de direito público;
Considerando que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 32/99, de 5 de fevereiro, alterado pela
Lei n.º 131/99, de 28 de agosto, tais imóveis devem ser, preferencialmente, afetos a outras funções do
Estado e de outras pessoas coletivas públicas;
Considerando ainda que a Universidade de Évora é proprietária de um imóvel designado por
Instalações da Av.ª Barahona, em Évora, que reveste interesse para as Forças Armadas e que constitui
atualmente o PM 27/Évora;
Considerando que importa regularizar a situação de facto já existente, através do título jurídico
adequado para o efeito, ou seja, da cessão a título definitivo e oneroso;
Considerando que os imóveis em causa foram objeto da competente e devida avaliação.
Assim, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 196/2001, de 29 de junho, e no Decreto-Lei
n.º 168/92, de 8 de agosto, determina-se o seguinte:
1 — É autorizada a cessão, a título definitivo e oneroso, à Universidade de Évora dos seguintes
imóveis:
a) PM 6/Évora, designado por Cadeia dos Estudantes, sito na Rua de Machede, freguesia de
Sé e São Pedro, em Évora, com a área coberta de 970 m2 e descoberta de 150 m2, inscrito a favor do Estado
Português, na Conservatória do Registo Predial de Évora, sob o n.º 356/201 109 07, e inscrito na matriz
predial urbana sob o n.º 1 123, da freguesia de Sé e São Pedro, confrontando a Nascente com o Largo da
Senhora da Natividade, a sul com a Rua de Machede, a poente com casas e quintal de José António Soares
Pinheiro e a Norte com a Travessa da Senhora da Natividade;
b) PM 17/Évora, designado por Quartel 28 de Maio, sito na Rua Romão Ramalho, freguesia
da Sé e São Pedro, em Évora, com a área coberta de 5180 m2 e descoberta de 13 650 m2, inscrito na
Conservatória do Registo Predial de Évora, a favor do Estado Português, sob o n.º 357/201 109 07, e inscrito
na matriz predial urbana sob o n.º 876, da freguesia de Sé e São Pedro, confrontando a Norte com a Rua
Romão Ramalho e quintais dos prédios pertencentes a Leonor de Oliveira Fernandes, a Sul com Jardim
Público, a Nascente com a Praça 28 de maio e a Poente com Jardim Público e prédio pertencente a Joaquim
António Pereira.
2 — Como contrapartida devida pela presente cessão, a Universidade de Évora transmite a favor
do Estado Português o imóvel designado por Instalações na Avenida Barahona, sito na Avenida Dr.
Barahona, n.º 1-A, freguesia de Horta das Figueiras, em Évora, com a área coberta de 176 m2 e descoberta
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de 2 031,50 m2, inscrito na Conservatória do Registo Predial de Évora, a favor da Universidade de Évora
sob o n.º 1 853/201 109 07 e inscrito na matriz predial urbana sob o n.º 2 462, da freguesia de Horta das
Figueiras.
3 — Ainda no âmbito da contrapartida devida pela presente cessão, a Universidade de Évora já
entregou ao Ministério da Defesa Nacional o valor resultante do diferencial dos valores atribuídos aos
imóveis em causa.
4 — A elaboração e assinatura do auto de cessão ficam a cargo da Direção-Geral de
Armamento e Infraestruturas de Defesa, de acordo com o estipulado nos n.os 4 e 5 do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 196/2001, de 29 de junho.
O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça Gaspar. — O Ministro da Defesa
Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Ministério da Defesa Nacional
Despacho n.º 8 564/2012
de 14 de junho de 2012
Considerando que a reconfiguração dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado
Português em 2012 conduziu à decisão de retirada do contingente nacional do Líbano;
Considerando o planeamento apresentado pelo Exército para a retração da Força de Engenharia,
FND, em missão na UNIFIL;
Considerando que face à determinação superior para retrair a FND/UNIFIL até ao final do
1.º semestre de 2012, o Exército iniciou o planeamento da retração da Força de Engenharia em missão na
UNIFIL;
Considerando que tendo em vista minimizar os custos inerentes à retração de materiais para o TN,
nomeadamente com o transporte das infraestruturas CORIMEC, o Exército decidiu colocar à venda as
instalações de UBIQUE Camp, tendo para o efeito sido elaborada uma «Letter of Intent» (LoI),
expressando o interesse de Portugal em disponibilizar o campo a outro TCC, eventualmente interessado
naquelas instalações, através de um acordo de venda;
Considerando que por contactos informais junto da UnEng11/FND/UNIFIL, foi manifestado o
interesse da UNIFIL em alguns dos equipamentos e infraestruturas constantes das listagens destes
materiais, que o Exército Português teria referenciado para venda a outro TCC ou para alienar no TO
através de venda como sucata, solicitando que o mesmo lhes fosse doado, uma vez que não têm
disponibilidade para a respetiva aquisição;
Considerando, ainda, que a maioria destas instalações é constituída por prefabricados ou construções
em alvenaria que não são amovíveis e apenas poderiam ser consideradas fonte de receita para o Exército,
do ponto de vista financeiro, caso existissem outros TCC interessados nas instalações militares de Ubique
Camp, o que não se verificou;
Face ao exposto, e por proposta de S. Ex.ª o General Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME),
determino:
1) O envio às NU, através da Missão Permanente de Portugal junto das NU, da Letter of Intent
(LoI), e respetivos anexos;
2) Dar conhecimento à UNIFIL, através da UnEng11/FND/UNIFIL, da intenção de doar as
instalações de Ubique Camp à UNIFIL, com exceção dos blocos de alojamentos (CORIMECS);
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3) Delegar em S. Ex.ª o General CEME Artur Pina Monteiro, com faculdade de subdelegação,
as competências necessárias para a prática dos atos referidos nos pontos 1) e 2), nos termos do disposto
nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91,
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de
29 de janeiro, e pela Lei n.º 30/2008, de 10 de julho.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar
Despacho n.º 7 790/2012
de 25 de maio de 2012
Considerando que pelo Decreto-Lei n.º 122/2011, 18 de dezembro, foi aprovada a orgânica do
Ministério da Defesa Nacional e que o Decreto Regulamentar n.º 6/2012, de 18 de janeiro, definiu a missão,
atribuições e o tipo de organização interna da Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar
(DGPRM).
Considerando que pela Portaria n.º 93/2012, de 3 de abril, foi definida a estrutura e competências
das unidades orgânicas nuclear da DGPRM, designadas direções de serviços, e fixado em 6 (seis) o
número máximo de unidades orgânicas flexíveis.
Considerando ainda que importa definir e implementar a estrutura flexível da DGPRM, no sentido
de criar as condições necessárias ao exercício das competências atribuídas às referidas direções de
serviços.
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 21.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na redação
que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 105/2007, de 3 de abril, determino o seguinte:
1 — Na Direção de Serviços de Recursos Humanos da Defesa Nacional (DSRHDN), a que se
refere o artigo 2.º da Portaria n.º 93/2012, de 3 de abril, são criadas.
1.1 — A Divisão de Ensino, Formação e Empregabilidade (DEFE) com as seguintes
competências:
a) Realizar estudos, emitir pareceres e elaborar informações nos domínios do ensino,
formação e empregabilidade e colaborar com os ramos das Forças Armadas e outras entidades na
preparação de projetos de diplomas, regulamentos e diretivas;
b) Participar, em articulação com o Conselho do Ensino Superior Militar (CESM), na
definição, execução e avaliação das políticas de ensino superior militar, assegurando ainda o apoio técnico
a este Conselho;
c) Apreciar e emitir pareceres nos domínios da criação ou alteração de ciclos de estudos,
áreas de formação, especialidades e ramos do conhecimento, graus e diplomas, estatutos e regulamentos,
critérios de ingresso, frequência, avaliação, acreditação, certificação e acompanhar a concretização do
Processo Bolonha em articulação com o CESM;
d) Acompanhar a atividade desenvolvida pelos estabelecimentos militares de ensino básico,
secundário e formação profissional, promovendo a conceção e implementação de medidas tendentes ao
aumento da sua eficiência;
e) Estudar e propor medidas de racionalização e otimização da rede de estabelecimentos de
ensino e formação militares, tendo por base os princípios da cooperação e da complementaridade;
f) Conceber, planear e implementar, com a colaboração dos ramos das Forças Armadas e
outras entidades, uma política harmonizada de qualificação, desenvolvimento de competências e de apoio
à empregabilidade dos militares que prestam serviço em Regime de Voluntariado e de Contrato;
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g) Conceber, implementar e monitorizar um sistema de qualidade das entidades formadoras
no âmbito das Forças Armadas, tendo em vista a eficiência dos processos e a credibilização externa das
organizações e do ensino e formação militar;
h) Promover, conceber e implementar, em colaboração com os ramos, medidas tendentes
à certificação da atividade formativa das Forças Armadas face aos referenciais nacionais, assegurando
a articulação e cooperação com os organismos sectoriais competentes nestas matérias;
i) Assegurar e coordenar a participação nacional e a representação do MDN em organismos
ou grupos de trabalho nacionais e internacionais no âmbito das suas competências, nomeadamente nas
Comissões Sectoriais da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional (ANQEP), e no
Grupo de Apoio à Certificação Profissional;
j) Acompanhar e promover a adequação legislativa sobre matérias com incidência no
reconhecimento de qualificações e profissões regulamentadas no âmbito da Defesa Nacional;
k) Contribuir para a conceção e implementação de um sistema de monitorização e avaliação
do processo de profissionalização do serviço militar e dos incentivos que lhe estão associados, assegurando
também a elaboração anual de um relatório de situação e eventuais medidas de desenvolvimento;
l) Implementar os processos tendentes à operacionalização dos incentivos, nomeadamente
os relacionados com o desenvolvimento das qualificações e apoio à empregabilidade, bem como emitir
pareceres de natureza jurídica sobre os mesmos;
m) Contribuir para o desenvolvimento e monitorização do Regulamento de Incentivos,
visando assegurar a sua adequação às necessidades das Forças Armadas, às características da população
a que se destina, assim como a normalização da sua aplicação;
n) Conceber e implementar, em coordenação com os ramos, um processo harmonizado de
identificação, caracterização e atualização dos perfis profissionais existentes nas Forças Armadas;
o) Promover o desenvolvimento de serviços de apoio técnico aos militares, tanto de caráter
informativo como formativo, incidindo na implementação de canais de transmissão de informação,
instrumentos de desenvolvimento de competências de procura ativa de emprego ou de apoio à criação do
próprio emprego;
p) Assegurar a criação de parcerias com entidades formadoras e empregadoras com o
intuito de promover percursos formativos certificados e estabelecer canais privilegiados de empregabilidade;
q) Promover e divulgar estudos de natureza sociológica no âmbito da política e sistema de
qualificação tendo em vista o desenvolvimento sustentável da profissionalização do serviço militar;
r) Promover e participar em estudos de monitorização ou análise prospetiva de forma a
aprofundar os conhecimentos sobre representações da profissão militar, mecanismos de fomento da
permanência e trajetórias profissionais, procurando efetuar uma avaliação da eficácia dos modelos de
formação e proporcionar o desenvolvimento do modelo de profissionalização do serviço militar;
s) Realizar estudos, conceber e propor medidas de atualização e desenvolvimento do
processo formativo das categorias de Praças e Sargentos, em colaboração com os ramos, no sentido de
as adequar aos novos padrões nacionais de escolaridade e qualificação.
t) Planear, coordenar, assegurar a tramitação processual e proceder à divulgação de cursos
promovidos por entidades internacionais e assegurar a participação no âmbito da OTAN e demais
organizações internacionais;
u) Participar na definição, execução e avaliação das políticas e medidas relativas ao ensino
e formação aprovadas no âmbito da OTAN e demais organizações internacionais, em especial da iniciativa
“ERASMUS Militar”, assegurando a representação nacional e a divulgação de cursos promovidos;
v) Assegurar, em colaboração com a Direção-Geral de Política de Defesa Nacional
(DGPDN), o apoio técnico, ao nível do desenvolvimento dos modelos de ensino, formação e de apoio à
reinserção socioprofissional associados à prestação de serviço militar no âmbito de projetos de cooperação
com países pertencentes a organizações internacionais das quais Portugal faz parte.
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1.2 — A Divisão de Carreiras, Remunerações e Efetivos (DCRE), com as seguintes
competências:
a) Realizar estudos, emitir pareceres e elaborar propostas e projetos legislativos relativos aos
estatutos do pessoal militar e militarizado e respetiva legislação complementar;
b) Realizar estudos relativos à criação, reestruturação ou extinção de carreiras do pessoal
militar, militarizado e civil das Forças Armadas;
c) Acompanhar a aplicação dos regimes estatutários ao pessoal militar, militarizado e civil
das Forças Armadas, tendo em vista o estudo de medidas corretivas e de aperfeiçoamento do sistema;
d) Elaborar propostas e projetos relativos aos sistemas retributivos do pessoal militar,
militarizado e civil das Forças Armadas e acompanhar a respetiva aplicação, com vista ao estudo de
eventuais medidas corretivas;
e) Emitir pareceres e colaborar na elaboração de processos legislativos no domínio da
estrutura, organização e funcionamento da Defesa Nacional e das Forças Armadas no âmbito dos recursos
humanos;
f) Colaborar com países terceiros na elaboração e acompanhamento da produção legislativa
no âmbito dos Recursos Humanos da Defesa ao nível internacional;
g) Colaborar na apreciação de projetos de natureza estatutária relativos a entidades
congéneres ou tuteladas não integradas nas Forças Armadas, nomeadamente as forças de segurança, a
Cruz Vermelha Portuguesa e a Liga dos Combatentes;
h) Emitir pareceres no âmbito do Código de Justiça Militar e do Regulamento de Disciplina
Militar;
i) Apreciar projetos de diplomas relativos a uniformes das Forças Armadas e das forças de
segurança e dar parecer no âmbito do procedimento de aprovação dos modelos de uniforme das entidades
autorizadas a prestar serviços de segurança privada;
j) Assegurar os processos de audição das associações de militares e de militarizados e das
organizações representativas dos trabalhadores em matérias relativas aos respetivos estatutos profissionais;
k) Participar em ações inseridas no âmbito da cooperação bilateral instituída com países
terceiros, no domínio das suas competências;
l) Assegurar a representação do MDN no Comité da OTAN sobre a Perspetiva de Género
e na Secção Interministerial do Conselho Consultivo da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de
Género;
m) Coordenar no âmbito do MDN a implementação do Plano Nacional de Ação para a
Implementação da Resolução CSNU 1325/2000, aprovada pela RCM n.º 71/2009;
n) Elaborar projetos no âmbito da fixação de efetivos militares e militarizados e emitir
pareceres sobre as propostas apresentadas;
o) Elaborar e coordenar estudos relativos à avaliação das necessidades de recursos humanos
das Forças Armadas, em colaboração com os ramos;
p) Promover a recolha de informação sobre efetivos militares nos diversos regimes,
situações e formas de prestação de serviço, e respetiva atualização periódica e assegurar a articulação
com outras entidades no âmbito do controlo de efetivos;
q) Prestar apoio técnico-jurídico à Capelania-Mor das Forças Armadas e de segurança;
2 — Na Direção de Serviços de Recrutamento e Assuntos de Serviço Militar (DSRASM), a que
se refere o artigo 3.º da Portaria n.º 93/2012, de 3 de abril, é criada a Divisão de Recrutamento e Deveres
Militares (DRDM) com as seguintes competências:
a) Executar o recenseamento militar com a colaboração de outras entidades, garantindo a
qualidade da informação recebida e das atualizações posteriores, e elaborar propostas de aperfeiçoamento
do respetivo processo;
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b) Conceber, gerir e manter atualizado o sistema de caracterização e controlo dos cidadãos
na reserva de recrutamento e na reserva de disponibilidade de modo que permita servir de base às
operações de convocação e mobilização;
c) Planear e executar, com a colaboração dos ramos das Forças Armadas e outras entidades,
a realização do Dia da Defesa Nacional (DDN), em especial o procedimento de convocação dos cidadãos,
o seu transporte, as cartas recordatórias e o funcionamento dos Centros de Divulgação de Defesa
Nacional;
d) Instruir e propor a decisão relativa aos processos de adiamento e de dispensa do DDN e
registar as respetivas decisões.
e) Assegurar o registo e atualização dos dados relativos aos cidadãos isentos do cumprimento
de deveres militares;
f) Proceder à emissão de declarações de situação militar e de segundas vias da cédula militar;
g) Instruir e preparar para decisão os processos relativos a situações de incumprimento dos
deveres militares, excluindo os de natureza criminal, e garantir a gestão do sistema contraordenacional;
h) Garantir o apoio técnico Grupo de Missão para o Planeamento e Monitorização do DDN;
i) Conceber, planear e executar, com a colaboração dos ramos das Forças Armadas e outras
entidades, ações de divulgação da profissão militar e do Dia da Defesa Nacional;
j) Planear, dirigir e coordenar a política de recrutamento militar e assegurar, em articulação
com os ramos, a execução dos vários processos que lhe estão associados, nos termos da Lei do Serviço
Militar (LSM) e do respetivo Regulamento da Lei do Serviço Militar (RLSM);
k) Estudar e propor diretivas harmonizadoras dos procedimentos atinentes ao recrutamento
normal, recrutamento especial e recrutamento excecional;
l) Apreciar requerimentos de qualificação de amparo e instruir os respetivos processos, nos
termos do artigo 42.º da LSM;
m) Apreciar e elaborar propostas de alteração e aperfeiçoamento da LSM e RLSM, bem como
emitir pareceres associados à sua aplicação;
n) Emitir pareceres no âmbito da requisição, convocação e mobilização dos cidadãos;
o) Instruir e emitir pareceres sobre os recursos hierárquicos relativos ao resultado das provas
de classificação e seleção dos militares em regime de voluntariado e regime de contrato nos termos
definidos pela LSM;
p) Assegurar, em colaboração com a DGPDN, o apoio técnico ao nível dos deveres militares
e do recrutamento militar, no âmbito de projetos de cooperação com países pertencentes a organizações
internacionais das quais Portugal faz parte.
3 — Na Direção de Serviços de Saúde, Assuntos Sociais e Antigos Combatentes (DSSASAC),
a que se refere o artigo 4.º da Portaria n.º 93/2012, de 3 de abril, são criadas:
3.1 — A Divisão de Saúde Militar (DSM), com as seguintes competências:
a) Participar, em articulação com o Conselho de Saúde Militar (COSM), na definição das
políticas de saúde militar, de formação do pessoal e de investigação no âmbito da saúde militar e
acompanhar a respetiva execução;
b) Assegurar o apoio técnico ao COSM;
c) Realizar e participar em estudos tendentes ao aproveitamento racional dos recursos
humanos, ao aperfeiçoamento da formação e da investigação, à racionalização dos serviços e à otimização
de infraestruturas e equipamento, no domínio da saúde militar;
d) Assegurar a produção de informação estatística na área da saúde militar;
e) Acompanhar a aplicação do Protocolo que estabelece as regras de acesso e frequência
do internato médico pelos médicos militares, celebrado entre o MDN e o Ministério da Saúde e desenvolver
as atividades cometidas neste âmbito ao MDN;
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f) Conceber e avaliar as políticas de apoio aos militares e ex-militares portugueses portadores
de perturbação psicológica crónica resultante da exposição a fatores traumáticos durante a vida militar,
designadamente no contexto da respetiva Rede Nacional;
g) Acompanhar a execução dos protocolos de cooperação celebrados no âmbito referido na
alínea anterior entre o MDN e as associações de antigos combatentes e coordenar o apoio prestado à
Comissão Nacional de Acompanhamento da Rede Nacional, em articulação com o seu Presidente;
h) Acompanhar a execução do Programa para a Prevenção e Combate à Droga e ao
Alcoolismo nas Forças Armadas, desenvolvendo estudos que suportem a sua permanente adequação;
i) Realizar estudos, em articulação com os ramos das Forças Armadas, e propor medidas
de promoção da saúde e de prevenção de acidentes e doenças, que pelas suas características
epidemiológicas constituam sérios riscos para a saúde do pessoal das Forças Armadas e dos serviços
centrais e demais estruturas do MDN e acompanhar a respetiva execução;
j) Organizar as atividades de segurança, higiene e saúde no trabalho destinadas à prevenção
de riscos profissionais e à promoção da saúde dos trabalhadores da DGPRM, em coordenação com a
Secretaria-Geral do MDN;
k) Coordenar a atividade de representação nacional da saúde militar no âmbito da OTAN
e outras organizações internacionais, bem como o estabelecimento de relações com entidades congéneres
de outros países;
l) Acompanhar o desenvolvimento da doutrina da OTAN relativa à saúde militar, projetando-a
no aperfeiçoamento do sistema de saúde militar, designadamente no domínio da formação do pessoal de
saúde;
m) Participar, em coordenação com a DGPDN e com os ramos das Forças Armadas, na
organização dos Encontros de Saúde Militar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)
sempre que estes se realizem em Portugal e de outras realizações no domínio da Saúde Militar no espaço
da CPLP;
n) Colaborar em ações de cooperação técnico-militar, em articulação com a DGPDN e com
os ramos das Forças Armadas, no âmbito da saúde militar;
o) Participar, no âmbito da Estrutura de Normalização da Defesa Nacional, no processo
conducente à eventual ratificação dos acordos de normalização (STANAG) no domínio da saúde militar
e acompanhar a respetiva implementação;
3.2 — A Divisão de Assuntos Sociais (DAS), com as seguintes competências:
a) Estudar e propor a adoção de medidas que efetivem os direitos dos militares em matérias
de segurança social, atenta a especificidade da condição militar;
b) Promover atividades de monitorização e melhoria do sistema de assistência na doença aos
militares (ADM), em articulação com a entidade gestora;
c) Dinamizar, em parceria com o Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. (IASFA,
I. P.), a adoção de medidas e de práticas de modernização da ação social complementar, atentas as novas
realidades sociais;
d) Elaborar estudos relativos a prestações sociais e outras medidas de apoio, visando a
adequação contínua do regime de proteção social dos militares e ex-militares incapacitados de forma
permanente e suas famílias, fomentando o aproveitamento de redes já existentes e novas parcerias, em
especial na esfera da Defesa Nacional;
e) Estudar e propor a adoção de medidas no âmbito das políticas de reabilitação dos
deficientes militares, acompanhando a sua execução e avaliando os respetivos impactos;
f) Promover a atualização permanente dos dados de caraterização dos deficientes militares,
em colaboração com as entidades detentoras de informação;
g) Assegurar a atividade do Núcleo de Apoio Social (NAS), estrutura informal de
intermediação social, vocacionada para o desenvolvimento de novas respostas sociais em parceria com
entidades públicas e privadas, especialmente dirigida aos deficientes militares;
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h) Assegurar a prestação de assessoria técnica especializada, no âmbito das competências
da DAS, que sustente a disponibilização de serviços transversais integrados, via Balcão Único, aos
deficientes militares;
i) Promover estudos relativos a regimes de proteção e segurança social aplicáveis a militares
de países congéneres que sustentem análises comparativas com o regime em vigor para os militares
portugueses;
j) Assessorar o representante da DGPRM na Comissão de Acompanhamento do Fundo de
Pensões dos Militares das Forças Armadas, acompanhando os desenvolvimentos do sistema complementar
de pensões;
k) Assegurar a representação da DGPRM na Comissão de Acompanhamento do Seguro de
Vida para os militares;
l) Apoiar tecnicamente o Conselho Consultivo para os Assuntos dos Deficientes das Forças
Armadas (CCADFA);
m) Participar em estudos científicos e técnicos, em articulação com as entidades competentes,
nas matérias da responsabilidade da DAS;
n) Colaborar em ações de cooperação no âmbito dos Assuntos Sociais.
4 — Na dependência direta do Diretor-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar é criada a
Divisão de Estudos, Planeamento e Gestão de Recursos (DEPGR), com as seguintes competências:
a) Elaborar os instrumentos de gestão estratégica da DGPRM;
b) Estimular a gestão pela qualidade, designadamente através da promoção da utilização da
Estrutura Comum de Avaliação (CAF) na Administração Pública e outras metodologias de avaliação e
da difusão das boas práticas a elas associadas;
c) Promover, coordenar e monitorizar o Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da
Administração Pública (SIADAP);
d) Assegurar a elaboração dos indicadores de gestão;
e) Elaborar e gerir o planeamento financeiro da DGPRM e acompanhar a respetiva execução
orçamental;
f) Gerir o aprovisionamento e os recursos patrimoniais da DGPRM, incluindo os Centros de
Divulgação da Defesa Nacional;
g) Apoiar a definição e acompanhar a execução das políticas de recursos humanos da
DGPRM;
h) Estudar e propor a adoção de medidas no âmbito da gestão de recursos da DGPRM e da
organização e simplificação dos circuitos e métodos de trabalho;
i) Elaborar o diagnóstico de necessidades de formação dos trabalhadores da DGPRM, propor
e assegurar a realização do respetivo plano anual;
j) Propor e apoiar a aplicação de medidas no âmbito da modernização administrativa;
l) Assegurar a gestão documental e dos arquivos em conformidade com a legislação em vigor;
m) Propor e acompanhar o desenvolvimento de soluções informáticas de apoio ao funcionamento
e gestão das atividades da DGPRM;
n) Promover a utilização das tecnologias de informação nas atividades da DGPRM e prestar
a assistência técnica para o efeito;
o) Satisfazer os pedidos de tratamento específico de dados de informação que sejam
superiormente definidos.
5 — O presente despacho entra em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao da sua publicação.
O Diretor-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, Alberto Rodrigues Coelho.
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Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa
Despacho n.º 7 636/2012
de 4 de abril de 2012
Com a aprovação da nova Lei Orgânica do Ministério da Defesa Nacional, o Decreto-Lei n.º 122/2011,
de 29 de dezembro, procedeu-se a uma reestruturação orgânica do Ministério, designadamente da
Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa (DGAIED).
Neste seguimento a nova orgânica da DGAIED foi aprovada pelo Decreto Regulamentar n.º 5/2012,
de 18 de janeiro, que define a sua missão e atribuições, e pela Portaria n.º 92/2012, de 02 de abril, que
desenvolve aquele decreto regulamentar, determinando a sua estrutura nuclear e respetivas competências,
e fixando em sete o número máximo de unidades orgânicas flexíveis.
Assim com a aprovação dos citados diplomas legais e nos termos das disposições conjugadas da
alínea f), n.º 1 do artigos 7.º do estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração
central, regional e local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual,
e dos n.os 5 e 8 do artigo 21.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, que estabelece os
princípios e normas a que deve obedecer a organização da administração direta do Estado, determino o
seguinte:
1 — Ao abrigo do n.º 4 do artigo 23.º da referida Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, são colocadas
na dependência direta do diretor-geral as unidades orgânicas nucleares criadas pela Portaria n.º 92/2012,
de 02 de abril, a saber:
a) Direção de Serviços de Programação e Relações Externas (DSPRE);
b) Direção de Serviços de Projetos, Indústria e Logística (DSPIL);
c) Direção de Serviços de Infraestruturas e Património (DSIEP);
d) Direção de Serviços de Qualidade, Ambiente, Normalização e Catalogação (DSQANC).
2 — Na Direção de Serviços de Programação e Relações Externas (DSPRE), seja criada a
Divisão de Programação e Relações Externas (DPRE), à qual compete:
a) Preparar e elaborar os estudos e os elementos de apoio necessários para a definição das
políticas de defesa e dos processos e atividades inerentes ao ciclo de planeamento, no domínio do
armamento, sistemas, equipamentos e infraestruturas, no âmbito nacional e internacional;
b) Contribuir para a elaboração e concretização do Plano de Edificação de Capacidades, e
coordenar a elaboração de planos que dele decorrem, nas vertentes do armamento, equipamentos,
sistemas e infraestruturas militares, em articulação com o EMGFA e os ramos das Forças Armadas;
c) Programar os projetos de infraestruturas nacionais, conjuntos e NATO, em articulação com
o EMGFA e os ramos das Forças Armadas;
d) Coordenar o processo de preparação, elaboração e revisão da Lei de Programação Militar
(LPM) e da lei de Programação de Infraestruturas Militares (LPIM);
e) Acompanhar, em articulação com o EMGFA e ramos das Forças Armadas, a execução dos
projetos de armamento, equipamentos, sistemas e infraestruturas coordenando a elaboração dos elementos
de informação relativos a relatórios periódicos, no âmbito das atividades de Acompanhamento da
Execução da LPM e LPIM;
f) Atuar como Gabinete de Apoio à Gestão de Projetos, no planeamento e monitorização dos
projetos, em coordenação com a Secretaria-Geral, o EMGFA e os ramos das Forças Armadas, e na
implementação e consolidação de metodologias e instrumentos de gestão de projetos;
g) Analisar e propor projetos em infraestruturas OTAN e participar no processo de avaliação
e atribuição de fundos OTAN e outras instituições internacionais, quando aplicável;
h) Promover ações de cooperação bilateral e multilateral no âmbito do Plano de Cooperação
Internacional, assegurando e desenvolvendo o relacionamento com países e instituições internacionais de
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interesse estratégico para Portugal, e propondo novas parcerias estratégicas no domínio do armamento,
sistemas, equipamentos e infraestruturas de defesa;
i) Propor, acompanhar, coordenar e assegurar a participação nacional em organizações,
grupos e fora internacionais no quadro da cooperação bilateral e multilateral no domínio do armamento,
sistemas, equipamentos e infraestruturas de defesa, designadamente no âmbito da União Europeia (EU)
e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), na decorrência das políticas de cooperação
superiormente definidas;
j) Recolher, analisar e divulgar informação a nível nacional relativa a programas de cooperação
e a eventos internacionais no domínio do armamento, sistemas, equipamentos e infraestruturas de defesa,
e promover e divulgar os projetos e as capacidades nacionais, junto de parceiros internacionais;
k) Promover, coordenar e assegurar os processos de planeamento e gestão estratégica da
DGAIED, em articulação com as restantes unidades orgânicas;
l) Planear, promover e executar as ações necessárias à preparação, acompanhamento,
execução e controlo do orçamento anual da DGAIED, POLO NAMSA e EINATO, relativo às várias
fontes de financiamento, e contribuir para o orçamento da LPM, LPIM e PIDDAC;
m) Promover e gerir o sistema de avaliação de desempenho (SIADAP 123), e assegurar, em
coordenação com os restantes serviços, a recolha e tratamento dos dados necessários ao adequado
controlo e monitorização dos indicadores de desempenho da DGAIED;
n) Proceder à avaliação do cumprimento dos objetivos planeados e aprovados, identificando
desvios e definindo os fatores críticos de sucesso através de indicadores de desempenho uniformes que
permitam a avaliação transversal das Unidades Orgânicas da DGAIED;
o) Assegurar a recolha, tratamento e análise dos elementos de base à produção de estatísticas,
indicadores e de outra informação de gestão, bem como a sua divulgação;
p) Promover e gerir o processo de comunicação institucional da DGAIED.
3 — Na Direção de Serviços de Projetos, Indústria e Logística (DSPIL), sejam criadas a Divisão
de Projetos, Indústria e Investigação e Desenvolvimento (DPIID) e a Divisão de Logística e de Controlo
de Produtos (DLCP), às quais compete:
a) À DPIID:
i) Programar, preparar, organizar, coordenar e conduzir os projetos de armamento,
equipamentos, sistemas e serviços de defesa;
ii) Coordenar, acompanhar e analisar os assuntos, informação e processos relativos a
armamento, equipamentos, sistemas e serviços de defesa;
iii) Programar, preparar, organizar, coordenar e conduzir, em articulação com o EMGFA e
os ramos da Forças Armadas, os projetos de alienação e desmilitarização de armamento, equipamento e
sistemas de defesa;
iv) Coordenar e executar os procedimentos de contratação relativos a projetos de armamento,
equipamentos, sistemas e serviços de defesa, procedendo à elaboração da respetiva documentação
enformadora;
v) Elaborar pareceres sobre processos de contratação relativos a armamento, equipamentos,
sistemas e serviços de defesa;
vi) Elaborar e propor as políticas e estratégias para o desenvolvimento da base tecnológica
e industrial de defesa (BTID) e do (I&D) de Defesa, em estreita articulação com as estratégias nacionais
sectoriais e internacionais, que concorrem para o desenvolvimento de capacidades da defesa e da
segurança, bem como dinamizar e coordenar a respetiva implementação;
vii) Estabelecer um quadro de relações entre os órgãos do sistema científico e tecnológico,
as forças armadas e a indústria nacional, e entre estes e os seus congéneres internacionais, em linha com
as estratégias definidas, visando a promoção e o desenvolvimento do I&D de Defesa e da BTID nacionais
e europeus;
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viii) Elaborar estudos e pareceres sobre a indústria de defesa, mantendo um conhecimento
atualizado das capacidades oferecidas pela BTID;
ix) Contribuir para os processos e atividades de I&D inerentes ao planeamento de
capacidades de defesa nas vertentes do armamento, equipamentos e infraestruturas de defesa;
x) Promover e apoiar a interação entre os ramos das Forças Armadas, a base tecnológica
e industrial de defesa (BTID) e o sistema científico e tecnológico nacional (SCTN), no âmbito dos
processos de I&D de defesa;
xi) Elaborar o Plano de I&D de defesa e propor medidas conducentes à sua revisão, em
alinhamento com o processo de revisão da LPM;
xii) Divulgar as oportunidades de cooperação internacional no âmbito da I&D de defesa,
junto de potenciais interessados, nomeadamente das Forças Armadas, da BTID e do SCTN;
xiii) Avaliar e propor projetos de I&D nas áreas tecnológicas de interesse para a defesa,
coordenar a participação nos respetivos grupos de gestão de projeto e controlar a sua execução, quer no
âmbito nacional, quer no âmbito internacional;
xiv) Contribuir, no respetivo âmbito, para a monitorização, acompanhamento e relato da
atividade global da DGAIED, incluindo os documentos associados ao ciclo de gestão e os relatórios
periódicos no âmbito das atividades de Acompanhamento da Execução da LPM;
xv) Coordenar e assegurar a participação nacional e a representação do Ministério da
Defesa Nacional (MDN) em organismos e grupos de trabalho de âmbito nacional ou internacional, nas
vertentes do armamento, equipamento e sistemas, da indústria e do I&D.
b) À DLCP:
a) Estudar e propor, em coordenação com as Forças Armadas, as medidas de política,
doutrina e procedimentos relativos ao seu apoio logístico;
b) Propor a concessão de autorizações relativas ao acesso das empresas ao exercício das
atividades de indústria e comércio de bens, serviços e tecnologias de defesa, emitir as declarações de
elegibilidade quando necessário e controlar as atividades delas decorrentes;
c) Gerir os processos relativos à transmissão e circulação de produtos relacionados com a
defesa;
d) Emitir as licenças e os certificados inerentes à transmissão e circulação de produtos
relacionados com a defesa;
e) Elaborar e propor, em articulação com outros ministérios, a legislação referente ao
controlo da atividade de indústria e comércio de produtos relacionados com a defesa, no quadro da
legislação internacional em vigor;
f) Coordenar e assegurar a participação nacional e a representação do MDN em organismos
e grupos de trabalho de âmbito nacional ou internacional, na vertente da logística e do controlo da indústria
e do comércio de produtos relacionados com a defesa.
4 — Na Direção de Serviços de Infraestruturas e Património (DSIEP), sejam criadas a Divisão
de Infraestruturas (DIE) e a Divisão de Gestão Patrimonial (DGP), às quais compete:
a) À DIE:
i) Preparar, organizar, coordenar, conduzir, rever e aprovar os projetos de infraestruturas no
âmbito de projetos conjuntos e OTAN, ou decorrentes de outros compromissos internacionais, em
articulação com o EMGFA e ramos das Forças Armadas;
ii) Propor a aplicação de fundos especiais destinados à construção, beneficiação e
manutenção de infraestruturas e controlar a sua aplicação;
iii) Promover a execução dos projetos de infraestruturas no âmbito de projetos conjuntos e
OTAN, ou decorrentes de outros compromissos internacionais, assegurar a preparação e condução dos
procedimentos de contratação pública, acompanhar e validar a respetiva execução;
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iv) Elaborar projetos simples no âmbito de projetos conjuntos e OTAN, ou decorrentes de
outros compromissos internacionais;
v) Conduzir e coordenar os procedimentos de contratação pública de empreitadas de obras
públicas de infraestruturas no âmbito de projetos conjuntos e OTAN ou decorrentes de outros compromissos
internacionais;
vi) Conduzir e coordenar os procedimentos de contratação pública de aquisição de serviços
ou de bens móveis e equipamentos que sejam objeto de processo de aquisição autónomo com implicação
nas instalações e acompanhar o seu fornecimento e instalação;
vii) Elaborar pareceres sobre processos de contratação relativos a infraestruturas de defesa;
viii) Coordenar e gerir a execução de empreitadas de obras públicas de infraestruturas no
âmbito de projetos conjuntos e OTAN, ou decorrentes de outros compromissos internacionais e, assegurar
a respetiva fiscalização;
ix) Acompanhar o processo de utilização das infraestruturas OTAN, internacionais e
conjuntas, coordenar e controlar a manutenção das infraestruturas e verificar o seu estado de prontidão,
bem como preparar, coordenar e participar nas inspeções de receção, coordenar as ações corretivas
definidas e participar nas equipas de apoio às auditorias financeiras;
x) Contribuir, no respetivo âmbito, para a monitorização acompanhamento e relato da
atividade global da DGAIED, incluindo os documentos associados ao ciclo de gestão;
xii) Coordenar e assegurar a participação nacional e a representação do MDN em
organismos e grupos de trabalho de âmbito nacional ou internacional, na vertente de infraestruturas
militares.
b) À DGP:
i) Promover, elaborar e manter atualizado o inventário e o cadastro de todos os imóveis afetos
à Defesa Nacional, bem como assegurar a produção de informação associada a esses bens imóveis e
garantir, no âmbito da defesa nacional, a concretização e manutenção do Programa de Gestão do
Património Imobiliário (PGPI);
ii) Promover e assegurar a clarificação jurídica dos imóveis do Estado, afetos ao MDN,
designadamente a respetiva regularização cadastral, inscrição matricial e registo a favor do Estado;
iii) Propor e coordenar a execução de medidas relativas à gestão do património disponibilizado,
afeto à defesa nacional, e garantir os necessários processos de manutenção, conservação, reabilitação e
adequação;
iv) Colaborar com as entidades responsáveis pela preservação e valorização do património
cultural afeto à defesa nacional;
v) Promover e coordenar a obtenção de bens imóveis para o MDN, e garantir a gestão e
execução procedimental da rentabilização do património, afeto à defesa nacional;
vi) Colaborar na produção, alteração, revisão e execução dos Instrumentos de Gestão do
Território (IGT), decorrentes das políticas de ordenamento do território e urbanismo, garantindo a
salvaguarda dos interesses da defesa nacional;
vii) Estudar, propor e coordenar os atos e procedimentos relativos à constituição, modificação
e extinção das servidões militares e participar na respetiva simplificação legislativa e procedimental;
viii) Emitir pareceres e propostas de autorizações sobre licenciamentos e ou operações
urbanísticas em área de servidão militar e emitir pareceres em áreas não abrangidas por servidão militar,
nos termos da legislação aplicável;
ix) Integrar e comunicar aos interessados as decisões da Defesa Nacional relativas a
construções ou operações urbanísticas em área de servidão militar;
x) Desenvolver estudos e assegurar a coordenação dos aspetos normativos e funcionais no
âmbito dos sistemas de informação geográfica, de interesse para a defesa nacional, e colaborar no
respetivo desenvolvimento;
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xi) Contribuir, no respetivo âmbito, para a monitorização, acompanhamento e relato da
atividade global da DGAIED, incluindo os documentos associados ao ciclo de gestão e os relatórios
periódicos no âmbito das atividades de acompanhamento da execução da LPIM;
xii) Coordenar e assegurar a participação nacional e a representação do MDN em
organismos e grupos de trabalho de âmbito nacional ou internacional, na vertente das infraestruturas
militares nacionais e do ordenamento do território e do urbanismo.
5 — Na Direção de Serviços de Qualidade, Ambiente, Normalização e Catalogação (DSQANC),
seja criada a Divisão de Catalogação de Material (DCM), à qual compete:
a) Exercer as funções de Centro Nacional de Catalogação (CNC) OTAN e, na qualidade de
Autoridade Nacional, garantir a definição, planeamento, coordenação e execução das políticas de defesa
no domínio da catalogação;
b) Promover o estudo e o desenvolvimento da doutrina e procedimentos do Sistema OTAN
de Catalogação, com a correspondente adaptação e elaboração de documentação técnica, e assegurar a
sua implementação pelas entidades integrantes do Sistema Nacional de Catalogação;
c) Assegurar a gestão e coordenação do Sistema Nacional de Catalogação (SNC) em
articulação com o Sistema OTAN de Catalogação (SOC) e com o Sistema Integrado de Gestão (SIG),
e em apoio das funções logísticas dos ramos das Forças Armadas;
d) Assegurar processo de catalogação do material e as transações de catalogação com os
centros congéneres dos países com Sistema OTAN de Catalogação (SOC);
e) Efetuar a gestão central dos dados mestre de materiais de primeiro nível do SIG;
f) Assegurar a formação técnica aos gestores e operadores do SNC;
g) Contribuir, no respetivo âmbito, para a monitorização, acompanhamento e relato da
atividade global da DGAIED, incluindo os documentos associados ao ciclo de gestão;
h) Coordenar e assegurar a participação nacional e a representação do MDN em organismos
e grupos de trabalho de âmbito nacional ou internacional, na vertente da catalogação.
6 — Ao abrigo do n.º 5 do artigo 23.º da mencionada Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, seja criada
na dependência direta do diretor-geral a Divisão Financeira e de Apoio (DFA), à qual compete:
a) Contribuir e colaborar na elaboração das propostas orçamentais;
b) Gerir e executar, sob o ponto de vista financeiro, os orçamentos da DGAIED, POLO
NAMSA e EINATO, relativo às várias fontes de financiamento, e efetuar a prestação de contas,
praticando e promovendo todos os atos necessários;
c) Instruir e acompanhar a execução, no âmbito dos orçamentos atribuídos à DGAIED, dos
processos relativos aos diversos encargos com o funcionamento, e organizar os procedimentos e a
celebração de contratos para a aquisição de bens e serviços;
d) Assegurar a gestão financeira e relatórios periódicos relativos à primeira instalação,
operação, manutenção, fiscalização das infraestruturas comuns OTAN em Portugal;
e) Acompanhar a execução orçamental dos fundos comuns OTAN, através de relatórios
financeiros periódicos ou outros conforme requerido;
f) Preparar, coordenar e participar nas auditorias financeiras às infraestruturas OTAN,
internacionais e conjuntas;
g) Acompanhar, no âmbito das suas competências, a execução dos orçamentos da LPM e
LPIM, sob a responsabilidade da DGAIED;
h) Coordenar e executar os procedimentos de contratação relativos a bens e serviços do
âmbito do funcionamento da DGAIED, procedendo à elaboração da respetiva documentação enformadora;
i) Validar, na vertente financeira, todos os contratos elaborados no âmbito da DGAIED;
j) Elaborar pareceres sobre processos de contratação relativos a bens e serviços do âmbito
do funcionamento da DGAIED;
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k) Contribuir para a monitorização, acompanhamento e relato da atividade global da DGAIED,
incluindo os documentos associados ao ciclo de gestão e dos relatórios periódicos no âmbito das atividades
de Acompanhamento da Execução da LPM e LPIM, na vertente financeira;
l) Assegurar os processos técnico-administrativos relacionados com a gestão dos recursos
humanos, patrimoniais e informáticos e com os serviços de expediente, arquivo geral e apoio da DGAIED.
7 — Ao abrigo do n.º 8 do artigo 21.º da mencionada Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, seja criada na
dependência da Divisão Financeira e de Apoio (DFA) o Núcleo de Pessoal e Apoio (NPA), ao qual compete:
a) Assegurar o apoio administrativo a todas as ações relativas ao recrutamento, seleção e
administração dos recursos humanos da DGAIED;
b) Organizar e manter atualizados os processos individuais do pessoal;
c) Assegurar o registo e controlo da assiduidade;
d) Contribuir para o processamento de remunerações, abonos, descontos e outras prestações
complementares;
e) Garantir a receção, registo, classificação, distribuição e expedição de correspondência, e
assegurar o atendimento ao público no período estipulado;
f) Assegurar a recolha, conservação, organização, manuseamento e acessibilidade do arquivo
geral da DGAIED;
g) Assegurar a condução dos procedimentos administrativos relativos às deslocações em
território nacional e no estrangeiro;
h) Assegurar a administração dos bens móveis e materiais da DGAIED e manter atualizado
o respetivo inventário;
i) Assegurar a aquisição e controlo das existências dos artigos de consumo corrente, e a gestão
do parque de veículos do Estado;
j) Garantir o apoio administrativo e logístico às atividades da DGAIED.
8 — O presente despacho produz efeitos a partir de 3 de abril de 2012.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

Estado-Maior do Exército
Despacho n.º 7 638/2012
de 28 de maio de 2012
1 — Ao do disposto no n.º 5 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro, delego
no Inspetor-geral do Exército, Tenente-General António Carlos de Sá Campos Gil, a competência para
a prática dos seguintes atos no âmbito da Inspeção-Geral do Exército:
a) Autorizar deslocações em serviço no território nacional, incluindo com a utilização de viatura
própria, bem como o processamento das correspondentes despesas com a aquisição de títulos de
transporte e de ajudas de custo, nos termos legais;
b) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de doença ao pessoal civil;
c) Autorizar a prestação pelo pessoal civil de trabalho extraordinário, nos termos da lei, bem como
o pagamento dos respetivos abonos;
d) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou
cedência ou alienação de bens.
2 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, delego na mesma entidade a competência
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para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas
de obras públicas, até ao limite de € 99.759,58, que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 231/2009,
de 15 de setembro.
3 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 4 do Despacho n.º 266/2012, de
30 de dezembro de 2011, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 7, de 10 de janeiro de 2012, subdelego na mesma entidade a competência para, no âmbito da
Inspeção-Geral do Exército, autorizar despesas com indemnizações a terceiros resultantes de acordo com
o lesado, decorrentes da efetivação da responsabilidade civil do Estado emergente de acidentes de viação
em que sejam intervenientes viaturas do Exército, ficando a indemnização limitada aos danos materiais e
ao valor máximo de € 5 000.
4 — São ratificados todos os atos praticados pelo Inspetor-Geral do Exército que se incluam no
âmbito da presente delegação, desde 28 de maio de 2012 e até à data da publicação deste despacho.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.
Despacho n.º 8 515/2012
de 18 de maio de 2012
Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 1.º do Decreto Regulamentar n.º 70/94, de 21 de dezembro,
determino o seguinte:
1 — As unidades, os estabelecimentos e os órgãos do Exército que não dispõem de secção logística
constituem-se como dependências administrativas das secções logísticas das unidades, dos estabelecimentos
e dos órgãos a seguir indicados:
a) Na área de apoio do Centro de Finanças Geral:
Secção logística
Estado-Maior do Exército ..........................................................

Dependência administrativa
Gabinete do CEME.
Gabinete do VCEME.
Conselho Superior do Exército.
Conselho Superior de Disciplina do Exército.
Inspeção-Geral do Exército.
Junta Médica de Recurso do Exército.
Jornal do Exército.
Centro de Finanças Geral.

Academia Militar.........................................................................

Destacamento da Academia Militar.

Direção de História e Cultura Militar........................................

Arquivo Geral do Exército.
Arquivo Histórico-Militar.
Biblioteca do Exército.
Museu Militar da Madeira.
Museu Militar de Bragança.
Museu Militar de Coimbra.
Museu Militar de Elvas.
Museu Militar de Lisboa.
Museu Militar do Buçaco.
Museu Militar do Porto.
Museu Militar dos Açores.
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b) Na área de apoio do Centro de Finanças do Comando do Pessoal:

Secção logística

Unidade de Apoio do Comando do Pessoal ..........................

Dependência administrativa

Centro de Finanças do Comando do Pessoal.
Direção de Administração de Recursos Humanos.
Direção de Obtenção de Recursos Humanos.
Centro de Recrutamento de Braga.
Centro de Recrutamento de Coimbra.
Gabinete de Atendimento ao Público de Castelo Branco.
Gabinete de Atendimento ao Público de Tomar.
Centro de Recrutamento de Faro.
Centro de Recrutamento de Ponta Delgada.
Centro de Recrutamento de Vila Real.
Gabinete de Atendimento ao Público de Bragança.
Gabinete de Atendimento ao Público de Chaves.
Centro de Recrutamento de Viseu.
Gabinete de Atendimento ao Público da Guarda.
Gabinete de Atendimento ao Público de Lamego.
Centro de Recrutamento do Funchal.
Centro de Recrutamento do Porto.
Gabinete de Atendimento ao Público do Porto.
Gabinete de Classificação e Seleção do Porto.
Gabinete de Classificação e Seleção do Funchal.
Gabinete de Classificação e Seleção de Ponta Delgada.
Direção de Justiça e Disciplina.

Direção de Serviços de Pessoal ................................................

Centro de Psicologia Aplicada do Exército.
Centro de Recrutamento de Lisboa.
Gabinete de Atendimento ao Público de Lisboa.
Gabinete de Atendimento ao Público de Santarém.
Gabinete de Atendimento ao Público de Setúbal.
Gabinete de Atendimento ao Público de Évora.
Gabinete de Classificação e Seleção de Lisboa.
Banda do Exército.
Banda Militar de Évora.
Banda Militar do Porto.
Fanfarra do Exército.
Orquestra Ligeira do Exército.
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c) Na área de apoio do Centro de Finanças do Comando da Logística:

Secção logística
Comando da Logística...............................................................

Dependência administrativa
Centro de Finanças do Comando da Logística.
Direção de Material e Transportes.
Direção de Saúde.

Depósito Geral de Material do Exército ................................... Paióis de Santa Margarida.
Paióis de Tancos.
Direção de Finanças .................................................................... Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris.
Unidade de Apoio da Área Amadora/Sintra ............................. Centro de Audiovisuais do Exército

d) Na área de apoio do Centro de Finanças do Comando da Instrução e Doutrina:

Secção logística
Comando da Instrução e Doutrina .............................................

Dependência administrativa
Centro de Finanças do Comando da Instrução e Doutrina.
Direção de Doutrina.
Direção de Formação.

Escola Prática de Infantaria ........................................................

Centro de Simulação do Exército.

Colégio Militar ............................................................................

Direção de Educação.

e) Na área de apoio do Centro de Finanças do Comando das Forças Terrestres:

Secção logística
Unidade de Apoio do Comando das Forças Terrestres ...........

Dependência administrativa
Direção de Comunicações e Sistemas de Informação.
Centro de Informações e Segurança Militar.
Centro de Finanças do Comando das Forças Terrestres.

Regimento de Guarnição n.º 2 ....................................................

Destacamento de Santa Maria.

Comando da Brigada de Reação Rápida ....................................

Unidade de Aviação Ligeira do Exército

2 — É revogado o Despacho n.º 15.004/2006, de 23 de junho, do Chefe do Estado-Maior do Exército,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 134, de 13 de julho de 2006.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 1 de junho de 2012.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Pina Monteiro, General.
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Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército
Despacho n.º 8 325/2012
de 29 de maio de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo Despacho n.º 4 762/2012, de 8 de fevereiro,
do Adjunto para o Planeamento, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 68, de 4 de abril de 2012,
subdelego no Comandante da Unidade de Apoio do Estado-Maior do Exército, Coronel de Infantaria
José António Azevedo Grosso, a competência prevista no n.º 2 do referido despacho, a realizar
despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao
limite de € 20 000.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir 13 de fevereiro de 2012, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Comandante da Unidade de Apoio do Estado-Maior
do Exército que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Diretor-Coordenador do Estado-Maior do Exército, Rui Manuel da Silva Rodrigues,
Major-General.

——————

V - DECLARAÇÕES
Inspeção-Geral da Defesa Nacional
Declaração de retificação n.º 734/2012
de 29 de maio de 2012
Ao abrigo do n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento de Publicação de Atos no Diário da República,
aprovado pelo despacho normativo n.º 35-A/2008, de 29 de julho, alterado e republicado pelo despacho
normativo n.º 13/2009, de 1 de abril, declara-se que o Despacho n.º 7154/2012, de 15 de maio, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 101, de 24 de maio de 2012, saiu com as seguintes inexatidões, que
assim se retificam:
1 — No 4.º parágrafo do preâmbulo, onde se lê:
«Assim, ao abrigo dos n.os 5 e 6 do artigo 21.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na redação
dada pelo Decreto-Lei n.º 105/2007, de 03 de abril, e Decreto-Lei n.º 116/2011, de 05 de dezembro, da
alínea f) do n.º 1 do artigo 7.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 51/2005,
de 30 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e, ainda, do disposto nos artigos 3.º
e 4.º da Portaria n.º 87/2012, de 30 de março, determino:»
deve ler-se:
«Assim, ao abrigo dos n.os 5 e 6 do artigo 21.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na redação
dada pelo Decreto-Lei n.º 105/2007, de 3 de abril, e pelo Decreto-Lei n.º 116/2011, de 5 de dezembro, da
alínea f) do n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 51/2005, de
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30 de agosto, e pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e, ainda, do disposto nos artigos 3.º e 4.º da Portaria
n.º 87/2012, de 30 de março, determino:»
2 — No n.º 4.º, onde se lê:
«1 — Às EMIA1 e EMIA1 compete, designadamente:»
deve ler-se:
«Às EMIA1 e EMIA2 compete, designadamente:»
O Inspetor-Geral da Defesa Nacional, Rogério Rodrigues.
——————
VI — AVISOS
Presidência da República
Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas
Aviso n.º 10 725/2006
de 19 de setembro de 2006
Por decreto do Presidente da República de 25 de maio de 2006, foi agraciado com a Medalha de
ouro de serviços Distintos:
o Comando e Quartel-General da Zona Militar dos Açores.
O Secretário-Geral das Ordens, Arnaldo Pereira Coutinho.
(Diário da República, 2.ª série n.º 189, de 29 de setembro de 2006)

O Chefe do Estado-Maior do Exército

Artur Neves Pina Monteiro, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
1.ª SÉRIE
N.º 07/31 DE JULHO DE 2012
Publica-se ao Exército o seguinte:

SUMÁRIO

DECRETOS-LEIS

DECISÕES DE TRIBUNAIS

Ministério da Economia e do Emprego

Tribunal Constitucional

Decreto Lei n.º 138/2012:

Acórdão n.º 353/2012:

Altera o Código da Estrada e aprova o Regu-

Declara a inconstitucionalidade, com força

lamento da Habilitação Legal para Conduzir ...... 393

obrigatória geral, das normas constantes dos

Ministério da Defesa Nacional

artigos 21.º e 25.º da Lei n.º 64-B/2011 de 30 de
dezembro (OE_2012) ........................................... 432

Decreto Lei n.º 153/2012:
Procede à primeira alteração à Lei n.º 37/2011,

——————

de 22 de junho, que simplifica os procedimentos aplicáveis à transmissão e à circulação de
produtos relacionados com a defesa ..................... 404
——————

DESPACHOS
Ministério da Defesa Nacional
Direção-Geral de Política de Defesa Nacional
Despacho n.º 9 893/2012:

RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE MINISTROS
Presidência do Conselho de Ministros
Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2012:
Mandata o Ministro da Defesa Nacional para
ren egociar os termos da part icipação de
Portugal na NATO Helicopter Managemental
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I — DECRETOS-LEIS
Ministério da Economia e do Emprego
Decreto-Lei n.º 138/2012
de 5 de julho de 2012
O presente diploma introduz diversas alterações ao Código da Estrada e aprova o novo
Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, transpondo parcialmente para a ordem jurídica
interna a Diretiva n.º 2006/126/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro,
relativa à carta de condução, na redação dada pela Diretiva n.º 2011/94/UE, da Comissão, de
28 de novembro.
Apesar dos progressos na harmonização das normas relativas à carta de condução, operados pela
Diretiva n.º 91/439/CEE, do Conselho, de 29 de julho, alterada pelas Diretivas n.os 96/47/CE, do Conselho,
de 23 de julho, 97/26/CE, do Conselho, de 2 de junho, 2000/56/CE, da Comissão, de 14 de setembro,
2006/103/CE, do Conselho, de 20 de novembro, 2008/65/CE, da Comissão, de 27 de junho, e 2009/112/CE,
da Comissão, de 25 de agosto, verificou-se que subsistiam ainda divergências significativas entre os vários
Estados membros da União Europeia na matéria, designadamente no que se refere à utilização de modelos
nacionais de cartas de condução e aos prazos de validade dos títulos. Era, assim, necessário rever e
adequar o quadro legal europeu em vigor.
Por via do presente diploma visa-se harmonizar os prazos de validade, os requisitos de aptidão física
e mental e os requisitos para obtenção dos títulos de condução emitidos pelos diversos Estados membros
da União Europeia e do espaço económico europeu.
Trata-se de um instrumento indispensável ao desenvolvimento da política comum de transportes, de
forma a melhorar a segurança rodoviária e facilitar a circulação de pessoas que fixam residência em
Estado membro diferente do emissor do título de condução.
Mais se procede à simplificação dos procedimentos administrativos relacionados com a obtenção
dos títulos de condução e respetivos exames, prevendo-se a eliminação da licença de aprendizagem e
retomando-se a designação de «prova prática» em substituição da, até agora designada, «prova das
aptidões e do comportamento».
São definidos novos mínimos de requisitos físicos, mentais e psicológicos exigíveis aos
condutores, bem como os conteúdos programáticos das provas que constituem o exame de condução,
para além de se reverem as características dos veículos licenciados para a realização de exames de
condução.
Neste ensejo, optou-se por manter como sede legislativa das regras básicas relativas à obtenção de
carta de condução o título V do Código da Estrada, relativo à habilitação legal para conduzir, adaptando
as suas disposições aos novos ditames da diretiva ora transposta, bem como por aprovar um novo
Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, concentrando neste último diploma todo o regime legal
aplicável aos condutores e aos candidatos a condutores até agora disperso por vários diplomas, tornando
a aplicação do regime mais simples, coerente e eficaz.
Aproveita-se, por último, a oportunidade para ajustar as disposições do Código da Estrada na matéria
dos velocípedes e das pessoas que neles podem ser transportadas, com vista a promover a utilização desta
categoria de veículos como alternativa a outros meios de transporte de deslocação urbana, designadamente
em atividades ligadas ao turismo e ao lazer.
Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
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CAPÍTULO I
Disposição inicial
Artigo 1.º
Objeto
O presente diploma transpõe parcialmente para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/126/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro, alterada pelas Diretivas n.os 2009/113/CE, da
Comissão, de 25 de agosto, e 2011/94/UE, da Comissão, de 28 de novembro, relativas à carta de condução,
procedendo, para tanto, à:
a) Alteração ao Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de maio, alterado
pelos Decretos-Leis n.os 44/2005, de 23 de fevereiro, 113/2008, de 1 de julho, e 113/2009, de 18 de maio,
e pelas Leis n.os 78/2009, de 13 de agosto, e 46/2010, de 7 de setembro;
b) Aprovação do Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir.

CAPÍTULO II
Alterações legislativas
Artigo 2.º
Alteração ao Código da Estrada
Os artigos 64.º, 91.º, 112.º, 121.º, 122.º, 123.º, 124.º, 125.º, 126.º, 127.º, 128.º, 129.º e 130.º do Código
da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de maio, alterado pelos Decretos-Leis n.os 44/2005,
de 23 de fevereiro, 113/2008, de 1 de julho, e 113/2009, de 18 de maio, e pelas Leis n. os 78/2009, de
13 de agosto, e 46/2010, de 7 de setembro, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 64.º
[...]
1 — Os condutores de veículos que transitem em missão de polícia, de prestação de socorro, de
segurança prisional ou de serviço urgente de interesse público assinalando adequadamente a sua marcha
podem, quando a sua missão o exigir, deixar de observar as regras e os sinais de trânsito, mas devem
respeitar as ordens dos agentes reguladores do trânsito.
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — ...........................................................................................................................................
5 — ...........................................................................................................................................
6 — ...........................................................................................................................................
Artigo 91.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — Os velocípedes só podem transportar o respetivo condutor, salvo se:
a) Forem dotados de mais de um par de pedais capaz de acionar o veículo em simultâneo, caso
em que o número máximo de pessoas a transportar corresponde ao número de pares de pedais e em que
cada pessoa transportada deve ter a possibilidade de acionar em exclusivo um par de pedais;
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b) Forem concebidos, por construção, com assentos para passageiros, caso em que, além do
condutor, podem transportar um ou dois passageiros, consoante o número daqueles assentos;
c) Se tratar do transporte de crianças em dispositivos especialmente adaptados para o efeito,
desde que utilizem capacete devidamente ajustado e apertado.
3 — Nos velocípedes a que se refere a alínea b) do número anterior, deve ser garantida proteção
eficaz das mãos, dos pés e das costas dos passageiros.
4 — ..........................................................................................................................................
Artigo 112.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — Velocípede com motor é o velocípede equipado com motor auxiliar com potência máxima
contínua de 0,25 kW, cuja alimentação é reduzida progressivamente com o aumento da velocidade e
interrompida se atingir a velocidade de 25 km/h, ou antes, se o condutor deixar de pedalar.
3 — Para efeitos do presente Código, os velocípedes com motor, as trotinetas com motor, bem como
os dispositivos de circulação com motor elétrico, autoequilibrados e automotores ou outros meios de
circulação análogos com motor são equiparados a velocípedes.
Artigo 121.º
Habilitação legal para conduzir
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — O documento que titula a habilitação legal para conduzir ciclomotores, motociclos, triciclos,
quadriciclos pesados e automóveis designa-se ‘carta de condução’.
5 — O documento que titula a habilitação legal para conduzir outros veículos a motor diferentes dos
mencionados no número anterior designa-se ‘licença de condução’.
6 — A condução, na via pública de velocípedes e de veículos a eles equiparados, está dispensada
da titularidade de licença de condução.
7 — O Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. (IMT, I. P.), as entidades fiscalizadoras e
outras entidades com competência para o efeito podem, provisoriamente e nos termos previstos na lei,
substituir as cartas e licenças de condução por guias de substituição, válidas apenas dentro do território
nacional e para as categorias constantes do título que substituem, pelo tempo julgado necessário ou, quando
for o caso, pelo prazo que a lei diretamente estabeleça.
8 — Nenhum condutor pode, simultaneamente, ser titular de mais de um título de condução, do
modelo comunitário, emitido por qualquer dos Estados membros da União Europeia ou do espaço
económico europeu.
9 — As cartas e licenças de condução são emitidas pelo IMT, I. P., e atribuídas aos indivíduos que
provem preencher os respetivos requisitos legais, e são válidas para as categorias de veículos e pelos
períodos de tempo delas constantes.
10 — O IMT, I. P., organiza, nos termos fixados em diploma próprio, um registo nacional de
condutores.
11 — Os modelos dos títulos de condução referidos nos números anteriores, bem como os deveres
do condutor, são fixados no Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir (RHLC).
12 — Não são entregues os títulos de condução revalidados, trocados, substituídos, ou seus
duplicados, enquanto não se encontrarem integralmente cumpridas as sanções acessórias de proibição ou
inibição de conduzir a que o respetivo titular tenha sido condenado.
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13 — Caso as sanções em que o titular se encontra condenado sejam apenas pecuniárias, o título
ou duplicado referidos no número anterior fica igualmente retido pela entidade emissora, sendo emitida guia
de substituição válida até ao termo do processo.
14 — O condutor que infringir algum dos deveres fixados no RHLC é sancionado com coima de
€ 60 a € 300, se sanção mais grave não for aplicável.
Artigo 122.º
Regime probatório
1 — A carta de condução emitida a favor de quem ainda não se encontrava legalmente habilitado
a conduzir qualquer categoria de veículos fica sujeita a regime probatório durante os três primeiros anos
da sua validade.
2 — Se, no período referido no número anterior, for instaurado contra o titular da carta de condução
procedimento do qual possa resultar a condenação pela prática de crime por violação de regras de
circulação rodoviária, contraordenação muito grave ou segunda contraordenação grave, o regime
probatório é prorrogado até que a respetiva decisão transite em julgado ou se torne definitiva.
3 — O regime probatório não se aplica às cartas de condução emitidas por troca por documento
equivalente que habilite o seu titular a conduzir há mais de três anos, salvo se contra ele pender
procedimento nos termos do número anterior.
4 — Os titulares de carta de condução das categorias AM e A1 ou quadriciclos ligeiros ficam sujeitos
ao regime probatório quando obtenham habilitação para conduzir outra categoria de veículos, ainda que
o título inicial tenha mais de três anos de validade.
5 — O regime probatório cessa uma vez findos os prazos previstos nos n.os 1 ou 2 sem que o titular
seja condenado pela prática de crime, contraordenação muito grave ou por duas contraordenações graves.
6 — (Revogado.)
7 — (Revogado.)
8 — (Revogado.)
9 — (Revogado.)
10 — (Revogado.)
11 — (Revogado.)
12 — (Revogado.)
13 — (Revogado.)
14 — (Revogado.)
Artigo 123.º
[...]
1 — A carta de condução habilita o seu titular a conduzir uma ou mais das categorias de veículos
fixadas no RHLC, sem prejuízo do estabelecido nas disposições relativas à homologação de veículos.
2 — A condução de veículos afetos a determinados transportes pode ainda depender da titularidade
do correspondente documento de aptidão profissional, nos termos de legislação própria.
3 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, quem conduzir veículo de qualquer categoria para
a qual a respetiva carta de condução não confira habilitação é sancionado com coima de € 500 a € 2 500.
4 — Quem, sendo apenas titular de carta das categorias AM ou A1, conduzir veículo de qualquer
outra categoria para a qual a respetiva carta de condução não confira habilitação é sancionado com coima
de € 700 a € 3500.
5 — (Revogado.)
6 — (Revogado.)
7 — (Revogado.)
8 — (Revogado.)
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9 — (Revogado.)
10 — (Revogado.)
11 — (Revogado.)
12 — (Revogado.)
13 — (Revogado.)
14 — (Revogado.)
Artigo 124.º
[...]
1 — A licença de condução a que se refere o n.º 4 do artigo 121.º habilita o seu titular a conduzir
uma ou mais das categorias de veículos fixadas no RHLC.
2 — Quem, sendo titular de licença de condução, conduzir veículo de categoria para a qual o condutor
não está habilitado é sancionado com coima de € 120 a € 600.
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5 — (Revogado.)
6 — (Revogado.)
7 — (Revogado.)
Artigo 125.º
[...]
1 — Além dos títulos referidos nos n.os 4 e 5 do artigo 121.º são ainda títulos habilitantes para a
condução de veículos a motor os seguintes:
a) Títulos de condução emitidos pelos serviços competentes pela administração portuguesa do
território de Macau;
b) Títulos de condução emitidas por outros Estados membros da União Europeia ou do espaço
económico europeu;
c) Títulos de condução emitidos por Estado estrangeiro em conformidade com o anexo n.º 9 da
Convenção Internacional de Genebra, de 19 de Setembro de 1949, sobre circulação rodoviária, ou com o
anexo n.º 6 da Convenção Internacional de Viena, de 8 de novembro de 1968, sobre circulação rodoviária;
d) Títulos de condução emitidas por Estado estrangeiro, desde que este reconheça idêntica
validade aos títulos nacionais;
e) Licenças internacionais de condução, desde que apresentadas com o título nacional que as suporta;
f) Licenças especiais de condução de ciclomotores;
g) Licenças especiais de condução;
h) Autorizações especiais de condução;
i) Autorizações temporárias de condução.
2 — A emissão das licenças e das autorizações especiais de condução bem como as condições em
que os títulos estrangeiros habilitam a conduzir em território nacional são fixadas no RHLC.
3 — Os titulares das licenças referidas nas alíneas c), d) e e) do n.º 1 só estão autorizados a conduzir
veículos a motor em Portugal durante os primeiros 185 dias subsequentes à fixação da sua residência.
4 — Os títulos referidos no n.º 1 só permitem conduzir em território nacional se os seus titulares
tiverem a idade mínima exigida pela lei portuguesa para a respetiva habilitação.
5 — Quem infringir o disposto nos n.os 3 e 4, sendo titular de licença válida, é sancionado com coima
de € 300 a € 1500.
6 — (Revogado.)
7 — (Revogado.)
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Artigo 126.º
[...]
Os requisitos exigidos para a obtenção dos títulos de condução são fixados no RHLC.
Artigo 127.º
[...]
1 — Podem ser impostos aos condutores, em resultado de avaliação médica ou psicológica:
a) Restrições ao exercício da condução;
b) Prazos especiais para revalidação dos títulos de condução; ou
c) Adaptações específicas ao veículo que conduzam.
2 — As restrições, os prazos especiais de revalidação e as adaptações do veículo impostas ao
condutor são definidos no RHLC e são mencionados nos respetivos títulos de condução sob forma
codificada.
3 — Sempre que um candidato a condutor das categorias AM, A1, A2 ou A preste prova de exame
em veículo de três rodas ou em triciclo, deve ser registado no título de condução o respetivo código de
restrição.
4 — Quem conduzir veículo sem obediência às restrições que lhe foram impostas ou sem as
adaptações específicas determinadas nos termos dos números anteriores é sancionado com coima de
€ 120 a € 600, se sanção mais grave não for aplicável.
5 — (Revogado.)
6 — (Revogado.)
Artigo 128.º
[...]
1 — A carta de condução pode ser obtida por troca de título estrangeiro válido, que não se encontre
apreendido ou tenha sido cassado ou cancelado por determinação de um outro Estado.
2 — Se o título estrangeiro apresentado for um dos referidos nas alíneas b) a d) do n.º 1 do
artigo 125.º, a troca está condicionada ao cumprimento pelo titular de todos os requisitos fixados no RHLC
para obtenção de carta de condução, com exceção da submissão a exame de condução.
3 — Na carta de condução portuguesa concedida por troca de título estrangeiro apenas são
averbadas as categorias de veículos que tenham sido obtidas mediante exame de condução ou que sejam
previstas no RHLC como extensão de habilitação de outra categoria de veículos.
4 — É obrigatoriamente trocado por idêntico título nacional o título de condução pertencente
a cidadão residente e emitido por outro Estado membro da União Europeia ou do espaço económico
europeu:
a) Apreendido em Portugal para cumprimento de proibição ou inibição de conduzir, após o
cumprimento da pena;
b) Em que seja necessário proceder a qualquer alteração.
5 — Os títulos de condução referidos nas alíneas b) a d) do n.º 1 do artigo 125.º não são trocados
por idêntico título nacional quando deles conste terem sido obtidos por troca por idêntico título emitido por
Estado não membro da União Europeia, ou do espaço económico europeu, a não ser que entre esse Estado
e o Estado Português tenha sido celebrada convenção ou tratado internacional que obrigue ao reconhecimento
mútuo dos títulos de condução.
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6 — Os titulares de títulos de condução estrangeiros não enumerados no n.º 1 do artigo 125.º podem
obter carta de condução por troca dos seus títulos desde que comprovem, através de certidão da entidade
emissora do título, que os mesmos foram obtidos mediante aprovação em exame de condução com grau
de exigência idêntico ao previsto na lei portuguesa.
7 — A troca de título de condução estrangeiro pode ser condicionada à aprovação do requerente
a uma prova prática componente do exame de condução quando:
a) Não for possível comprovar o requisito exigido no número anterior; ou
b) Existam dúvidas justificadas sobre a autenticidade do título cuja troca é requerida.
Artigo 129.º
[...]
1 — Surgindo fundadas dúvidas sobre a aptidão física, mental ou psicológica ou sobre a capacidade
de um condutor ou candidato a condutor para conduzir com segurança, a autoridade competente determina
que aquele seja submetido, singular ou cumulativamente, a avaliação médica, a avaliação psicológica, a
novo exame de condução ou a qualquer das suas provas.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — O estado de dependência de álcool ou de substâncias psicotrópicas é determinado por avaliação
médica, ordenada pelas entidades referidas no n.º 1, em caso de condução sob a influência de quaisquer
daquelas substâncias.
4 — ..........................................................................................................................................
5 — Quando o tribunal conheça de infração que tenha posto em causa a segurança de pessoas e
bens a que corresponda pena acessória de proibição ou inibição de conduzir e haja fundadas razões para
presumir que a mesma resultou de inaptidão ou incapacidade do condutor, deve determinar a sua
submissão, singular ou cumulativamente, a avaliação médica, psicológica, a exame de condução ou a
qualquer das suas provas.
6 — (Revogado.)
Artigo 130.º
Caducidade e cancelamento dos títulos de condução
1 — O título de condução caduca se:
a) Não for revalidado, nos termos fixados no RHLC, quanto às categorias abrangidas pela
necessidade de revalidação, salvo se o respetivo titular demonstrar ter sido titular de documento idêntico
e válido durante esse período;
b) O seu titular não se submeter ou reprovar na avaliação médica ou psicológica, no exame de
condução ou em qualquer das suas provas, determinados ao abrigo dos n.os 1 e 5 do artigo anterior.
2 — A revalidação de título de condução caducado fica sujeita à aprovação do seu titular em exame
especial de condução, cujo conteúdo e características são fixados no RHLC, sempre que:
a) A causa de caducidade prevista na alínea a) do número anterior tenha ocorrido há mais de
dois anos, com exceção da revalidação dos títulos das categorias AM, A1, A2, A, B1, B, BE cujos titulares
não tenham completado 50 anos;
b) O título se encontre caducado há mais de um ano, nos termos da alínea b) do número anterior.
3 — O título de condução é cancelado quando:
a) Se encontrar em regime probatório e o seu titular for condenado, por sentença judicial ou
decisão administrativa transitadas em julgado, pela prática de crime ligado ao exercício da condução, de
uma contraordenação muito grave ou de segunda contraordenação grave;
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b) For cassado nos termos do artigo 148.º do presente Código ou do artigo 101.º do Código Penal;
c) O titular reprove, pela segunda vez, no exame especial de condução a que for submetido nos
termos do n.º 2;
d) Tenha caducado há mais de cinco anos sem que tenha sido revalidado e o titular não seja
portador de idêntico documento de condução válido.
4 — São ainda sujeitos ao exame especial previsto no n.º 2 os titulares de títulos de condução
cancelados ao abrigo das alíneas a) e b) do número anterior que queiram obter novo título de
condução.
5 — Os titulares de título de condução cancelados consideram-se, para todos os efeitos legais, não
habilitados a conduzir os veículos para os quais o título fora emitido.
6 — Ao novo título de condução obtido após cancelamento de um anterior é aplicável o regime
probatório previsto no artigo 122.º.
7 — Quem conduzir veículo com título caducado é sancionado com coima de € 120 a € 600.»

CAPÍTULO III
Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir
Artigo 3.º
Aprovação do Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir
É aprovado em anexo ao presente diploma e que dele faz parte integrante o Regulamento da
Habilitação Legal para Conduzir (RHLC).

CAPÍTULO IV
Exames de condução
Artigo 4.º
Exames de condução
1 — Os exames para obtenção de títulos de condução são realizados pelo Instituto da Mobilidade
e dos Transportes, I. P. (IMT, I. P.), ou por entidades privadas devidamente autorizadas, nos termos da
legislação aplicável.
2 — O exame de condução destinado à obtenção de licença de condução de ciclomotor e motociclo
até 50 cm3 só pode ser solicitado no serviço competente do IMT, I. P.
3 — As provas de exame de condução são marcadas diretamente na plataforma informática do
IMT, I. P.
Artigo 5.º
Comparticipação financeira pela realização de exames
1 — As entidades privadas autorizadas a realizar exames de condução pagam ao IMT, I. P., uma
contrapartida financeira de 10 % do valor da emissão de uma carta de condução por cada prova prática
de exame marcada, tendo em conta as suas funções de organização, regulação e supervisão do sistema
de exames de condução.
2 — Os procedimentos para o pagamento referido no número anterior são definidos por portaria dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e dos transportes.
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CAPÍTULO V
Disposições finais e transitórias
Artigo 6.º
Regime transitório para obtenção de licenças de condução
de ciclomotor e motociclo até 50 cm3
1 — Até à emissão da carta de condução da categoria AM, o exame para obtenção de licença de
condução de ciclomotor e de motociclo de cilindrada não superior a 50 cm3 consta de uma prova teórica
e de uma prova prática realizada em ciclomotor.
2 — Os conteúdos programáticos, os meios de avaliação, a duração das provas do exame e as
características dos veículos de exame para obtenção de licença de condução de ciclomotor e de motociclo
de cilindrada não superior a 50 cm3 são os exigidos para obtenção de carta de condução da categoria AM
no RHLC, em anexo ao presente diploma.
3 — O exame de condução destinado à obtenção de licença de condução de ciclomotor e de
motociclo de cilindrada até 50 cm3 deve ser solicitado no serviço competente do IMT, I. P.
4 — São emitidas licenças de condução de ciclomotores pelo IMT, I. P., até à entrada em vigor do
novo modelo de carta de condução, aprovado pelo RHLC.
Artigo 7.º
Ações de formação
As entidades que, à data de entrada em vigor do presente diploma, ministrem ações de
formação e realizem exames para obtenção de licença especial de condução de ciclomotores ou de
licença de condução de tratores agrícolas mantêm aquela competência, devendo, no prazo de um ano,
conformar-se com as disposições do RHLC.
Artigo 8.º
Modelo de carta de condução
O modelo de carta de condução aprovado pelo Decreto-Lei n.º 45/2005, de 23 de fevereiro, na
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 174/2009, de 3 de agosto, mantém-se em vigor para as cartas de
condução emitidas até 2 de Janeiro de 2013.
Artigo 9.º
Validade dos títulos de condução anteriores
1 — As cartas de condução de qualquer dos modelos aprovados por legislação anterior cuja primeira
emissão ou revalidação tenha ocorrido antes da entrada em vigor do presente diploma mantêm-se válidas
pelo período nelas averbado, só devendo ser revalidadas no seu termo.
2 — Excecionam-se do disposto no número anterior:
a) As cartas de condução das categorias A1, A, B1, B e BE cujo termo de validade averbado
seja a data em que o seu titular complete 65 anos, que mantêm a obrigatoriedade de revalidação nas datas
em que os seus titulares perfaçam 50 e 60 anos;
b) As cartas de condução das categorias B e BE cujos titulares exerçam a condução de
ambulâncias, de veículos de bombeiros, de transporte de doentes, de transporte escolar e de automóveis
ligeiros de passageiros de aluguer, que mantêm a obrigatoriedade de revalidação nas datas em que os seus
titulares perfaçam 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 68 anos e, posteriormente, de dois em dois anos.
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3 — Os títulos de condução de trator agrícola obtidos antes de 20 de julho de 1998 conferem aos
seus titulares habilitação para conduzir tratores agrícolas de qualquer categoria.
Artigo 10.º
Regime de emissão dos títulos de condução
1 — A emissão de títulos de condução pode ser solicitada nos serviços de atendimento do IMT, I. P.,
por via eletrónica ou por entidades com quem tenha sido estabelecido protocolo com este Instituto.
2 — As entidades e os procedimentos técnicos e administrativos necessários ao disposto no número
anterior são definidos por deliberação do conselho diretivo do IMT, I. P.
3 — Os originais dos atestados médicos e dos certificados de avaliação psicológica, quando exigível,
bem como de outros documentos necessários à instrução do processo, devem ser conservados, durante
dois anos:
a) Pelas entidades com quem o IMT, I. P., estabeleceu protocolo;
b) Pelos titulares daqueles documentos, quando a emissão do título de condução tenha sido
solicitado diretamente ao IMT, I. P.
4 — A não apresentação dos documentos referidos no número anterior quando solicitado pelo
IMT, I. P., pode dar lugar a submissão do condutor a nova avaliação médica ou psicológica.
5 — Findo o prazo fixado no n.º 3, as entidades referidas na alínea a) do mesmo número devem, no
prazo de três meses, destruir os documentos e comunicá-lo ao IMT, I. P.
Artigo 11.º
Veículos licenciados
Os veículos de exame para as categorias BE, C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D e DE que não
cumpram os critérios mínimos fixados na secção II da parte III do anexo VII do RHLC, licenciados até
18 de julho de 2008, podem continuar a ser utilizados até 30 de setembro de 2013.
Artigo 12.º
Documento de que o candidato deve ser portador
1 — Durante a formação e avaliação, os candidatos a condutor devem ser titulares e portadores de
duplicado da ficha de inscrição na escola de condução, cujo modelo é fixado por despacho do presidente
do conselho diretivo do IMT, I. P.
2 — Se, dois anos após a inscrição na escola de condução, o candidato não tiver obtido a habilitação,
deve apresentar, na escola de condução, novo atestado médico e relatório de avaliação psicológica, se
exigível, sem o que não pode continuar a formação nem submeter-se a exame.
3 — Enquanto não for publicado o novo modelo da ficha de inscrição em escola de condução, o
candidato deve ser portador da licença de aprendizagem emitida nos termos de lei própria.
Artigo 13.º
Aplicação nas Regiões Autónomas
1 — O presente diploma e o regulamento em anexo aplicam-se às Regiões Autónomas dos Açores
e da Madeira, com as devidas adaptações, nos termos da respetiva autonomia político-administrativa,
cabendo às entidades das respetivas administrações regionais com atribuições e competências nas
matérias em causa a prática dos atos e dos procedimentos necessários à sua execução.
2 — O produto das coimas aplicadas nas Regiões Autónomas constitui receita própria destas.
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Artigo 14.º
Desmaterialização de atos e procedimentos
1 — Todos os pedidos, comunicações e notificações previstos no presente diploma podem ser
efetuados por meios eletrónicos, através da plataforma eletrónica de informação do IMT, I. P., a que pode
vir a aceder-se através do balcão único eletrónico dos serviços.
2 — A verificação da informação é efetuada automaticamente aquando da submissão dos pedidos
no balcão único eletrónico dos serviços através da interconexão às bases de dados dos organismos públicos
competentes detentores da informação.
3 — A informação referida no n.º 1 é confirmada através de ligação à base de dados de contribuinte da
Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), nos termos a definir em protocolo a celebrar entre o IMT, I. P., e a AT.
4 — A informação dos dados de identificação dos requerentes é confirmada através de ligação à
base de dados do Instituto do Registo e Notariado.
5 — Tratando-se de cidadão estrangeiro, a informação referida nos n.os 3 e 4 é confirmada através
de ligação à base de dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), nos termos a definir em protocolo
a celebrar entre o IMT, I. P., e o SEF.
6 — Os protocolos referidos nos números anteriores devem concretizar a finalidade do tratamento
da informação, as categorias dos titulares e dos dados a analisar, as condições da sua comunicação às
entidades envolvidas, especificar as medidas de segurança adotadas, bem como os controlos a que devem
ser sujeitos os utilizadores do sistema, as condições em que devem ser efetuadas auditorias periódicas aos
terminais e são submetidos a prévia apreciação da Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Artigo 15.º
Norma revogatória
São revogados:
a) Os n.os 6 a 14 do artigo 122.º, 5 a 14 do artigo 123.º, 3 a 7 do artigo 124.º, 6 e 7 do artigo 125.º,
5 e 6 do artigo 127.º e 6 do artigo 129.º, todos do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94,
de 3 de maio, alterado pelos Decretos-Leis n. os 44/2005, de 23 de fevereiro, 113/2008, de 1 de julho,
e 113/2009, de 18 de maio, e pelas Leis n.os 78/2009, de 13 de agosto, e 46/2010, de 7 de setembro;
b) O Decreto-Lei n.º 45/2005, de 23 de fevereiro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 103/2005,
de 24 de junho, 174/2009, de 3 de agosto, e 313/2009, de 27 de outubro, com exceção do anexo I, que se
mantém em vigor até 2 de janeiro de 2013;
c) O Decreto-Lei n.º 313/2009, de 27 de outubro, com exceção do disposto nos artigos 25.º e 32.º
do Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, aprovado em anexo ao referido diploma, que se
mantêm em vigor até 2 de janeiro de 2013;
d) A Portaria n.º 520/98, de 14 de agosto, alterada pela Portaria n.º 528/2000, de 28 de julho;
e) A Portaria n.º 536/2005, de 22 de julho, com exceção do disposto no n.º 4 do artigo 25.º, que
se mantém em vigor até 2 de janeiro de 2013;
f) A Portaria n.º 630/2009, de 8 de junho.
Artigo 16.º
Entrada em vigor
1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, o presente diploma entra em vigor 120 dias
após a sua publicação.
2 — O artigo 5.º do presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
3 — O artigo 12.º do presente diploma entra em vigor em 2 de janeiro de 2013.

404

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 07/2012

1.ª Série

4 — Entram ainda em vigor em 2 de janeiro de 2013 as seguintes disposições do Regulamento da
Habilitação Legal para Conduzir:
a) O n.º 1 do artigo 1.º, sobre o modelo de carta de condução;
b) O n.º 2 do artigo 1.º, sobre a versão B da licença de condução;
c) O artigo 39.º, sobre marcação de exames.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 17 de maio de 2012. — Pedro Passos Coelho — Vítor
Louçã Rabaça Gaspar — Miguel Bento Martins Costa Macedo e Silva — Álvaro Santos Pereira.
Promulgado em 18 de junho de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 24 de junho de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

Decreto-Lei n.º 153/2012
de 16 de julho de 2012
A Lei n.º 37/2011, de 22 de junho, simplifica os procedimentos aplicáveis à transmissão e à circulação
de produtos relacionados com a defesa, transpõe as Diretivas n.os 2009/43/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 6 de maio, e 2010/80/UE, da Comissão, de 22 de novembro, e revoga o Decreto-Lei
n.º 436/91, de 8 de novembro.
A mencionada lei define ainda as regras e os procedimentos para simplificar o controlo do comércio
internacional de produtos relacionados com a defesa, observando a Posição Comum n.º 2008/944/PESC,
do Conselho, de 8 de Dezembro de 2008, que define regras comuns aplicáveis ao controlo das exportações
de tecnologia e equipamento militares.
Em 21 de fevereiro de 2011, o Conselho aprovou uma atualização da Lista Militar Comum da União
Europeia, entretanto materializada pela Diretiva n.º 2012/10/UE, da Comissão, de 22 de março de 2012,
que altera a Diretiva n.º 2009/43/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, no que respeita à lista de
produtos relacionados com a defesa.
Cumpre assim proceder à transposição para o ordenamento jurídico nacional da Diretiva
n.º 2012/10/UE, a qual deve ser adotada e publicada até 24 de junho de 2012.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
O presente diploma procede à primeira alteração à Lei n.º 37/2011, de 22 de junho, que simplifica
os procedimentos aplicáveis à transmissão e à circulação de produtos relacionados com a defesa, transpõe
as Diretivas n.os 2009/43/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de maio, e 2010/80/UE, da
Comissão, de 22 de novembro, e revoga o Decreto-Lei n.º 436/91, de 8 de novembro, transpondo a Diretiva
n.º 2012/10/UE, da Comissão, de 22 de março de 2012.
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Artigo 2.º
Alteração ao anexo I da Lei n.º 37/2011, de 22 de junho
O anexo I da Lei n.º 37/2011, de 22 de junho, passa a ter a redação constante do anexo ao presente
diploma, do qual faz parte integrante.
Artigo 3.º
Entrada em vigor
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 31 de maio de 2012. — Pedro Passos Coelho — Luís
Miguel Gubert Morais Leitão — José Pedro Correia de Aguiar-Branco.
Promulgado em 26 de junho de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 28 de junho de 2012.
Pelo Primeiro-Ministro, Vítor Louçã Rabaça Gaspar,Ministro de Estado e das Finanças.

ANEXO
(a que se refere o artigo 2.º)
ANEXO I
Lista Militar Comum da União Europeia aprovada pela Diretiva n.º 2012/10/UE, da
Comissão, que publica a lista de produtos relacionados com a defesa (equipamento abrangido
pela Posição Comum n.º 2008/944/PESC, do Conselho, que define regras comuns aplicáveis ao
controlo das exportações de tecnologia e equipamentos militares) e atualiza e substitui a Lista
Militar Comum da União Europeia que o Conselho aprovou em 21 de fevereiro de 2011.
Lista de produtos relacionados com a defesa
Nota 1. — Os termos entre aspas são termos definidos. Dizem respeito às «Definições dos termos empregues
na presente lista», em anexo à presente lista.
Nota 2. — Nalguns casos, as substâncias químicas estão indicadas na lista pelo nome e pelo número CAS.
A lista aplica-se às substâncias químicas com a mesma fórmula estrutural (incluindo os hidratos), seja qual for o seu
nome ou número CAS. A apresentação dos números CAS destina-se a ajudar a identificar determinada substância
química ou mistura, independentemente da nomenclatura. Os números CAS não podem ser utilizados como
identificadores únicos, uma vez que algumas formas de uma substância química enumerada na lista têm números CAS
diferentes e que as misturas que contêm determinada substância química enumerada também podem ter números CAS
diferentes.

ML1 — Armas de canos de alma lisa de calibre inferior a 20 mm, outras armas e armas automáticas
de calibre igual ou inferior a 12,7 mm (calibre 0,50 polegada) e acessórios, como se segue, e componentes
especialmente concebidos para as mesmas:
a) Espingardas, carabinas, revólveres, pistolas, pistolas-metralhadoras e metralhadoras;
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Nota. — O ponto ML1, alínea a), não abrange os seguintes artigos:
a) Mosquetes, espingardas e carabinas de fabrico anterior a 1938;
b) Reproduções de mosquetes, espingardas e carabinas cujos originais tenham sido fabricados antes de 1890;
c) Revólveres, pistolas e metralhadoras de fabrico anterior a 1890 e respetivas reproduções.

b) Armas de canos de alma lisa, como se segue:
1) Armas de alma lisa especialmente concebidas para uso militar;
2) Outras armas de canos de alma lisa, como se segue:
a) De tipo totalmente automático;
b) De tipo semiautomático ou de tipo «pump»;
c) Armas que utilizem munições sem caixa de cartucho;
d) Silenciadores, suportes especiais para armas de tiro, carregadores, miras e tapa-chamas
destinados às armas referidas nos pontos ML1, alínea a), ML1, alínea b), ou ML1, alínea c).
Nota 1. — O ponto ML1 não abrange as armas de cano de alma lisa destinadas à caça ou a fins
desportivos. Estas armas não podem ser especialmente concebidas para uso militar nem de tipo totalmente
automático.
Nota 2. — O ponto ML1 não abrange as armas de fogo especialmente concebidas para munições
inertes e inaptas para utilizar munições referidas no ponto ML3.
Nota 3. — O ponto ML1 não abrange as armas de percussão periférica e que não sejam de tipo
totalmente automático.
Nota 4. — O ponto ML1, alínea d), não abrange alças óticas sem tratamento de imagem eletrónico com
uma ampliação inferior ou igual a 4 ×, desde que não sejam especialmente concebidas ou modificadas para uso militar.

ML2 — Armas de alma lisa de calibre igual ou superior a 20 mm, outras armas ou armamento de
calibre superior a 12,7 mm (calibre 0,50 polegada), lançadores e acessórios, como se segue, e componentes
especialmente concebidos para os mesmos:
a) Peças de artilharia, obuses, canhões, morteiros, armas anticarro, lançadores de projéteis,
lança-chamas militares, espingardas, canhões sem recuo, armas de canos de alma lisa e dispositivos de
redução da assinatura para os mesmos;
Nota 1. — O ponto ML2, alínea a), inclui injetores, dispositivos de medição, reservatórios de
armazenagem e outros componentes especialmente concebidos para serem utilizados com cargas propulsoras
líquidas para todo o material referido no ponto ML2, alínea a).
Nota 2. — O ponto ML2, alínea a), não abrange as seguintes armas:
1) Mosquetes, espingardas e carabinas de fabrico anterior a 1938;
2) Réplicas de mosquetes, espingardas e carabinas cujos originais tenham sido fabricados antes de 1890.
Nota 3. — O ponto ML2, alínea a), não abrange lançadores de projéteis portáteis especialmente
concebidos para lançar projéteis com cabo de ligação sem carga altamente explosiva ou ligação de comunicações,
com alcance igual ou inferior a 500 m.

b) Equipamento de lançamento ou produção de fumos, gases e artifícios pirotécnicos, especialmente
concebido ou modificado para uso militar;
Nota. — O ponto ML2, alínea b), não abrange as pistolas de sinalização.

c) Miras para armamento e suportes de miras para armamento, com todas as seguintes
características:
1) Especialmente concebidos para uso militar; e
2) Concebidos especificamente para as armas referidas no ponto ML2, alínea a);
d) Suportes concebidos especificamente para as armas referidas no ponto ML2, alínea a).
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ML3 — Munições e dispositivos de ajustamento de espoletas, como se segue, e respetivos
componentes especialmente concebidos para o efeito:
a) Munições para as armas referidas nos pontos ML1, ML2 ou ML12;
b) Dispositivos de ajustamento de espoletas especialmente concebidos para as munições
referidas no ponto ML3, alínea a).
Nota 1. — Os componentes especialmente concebidos, referidos no ponto ML3, incluem:
a) Produtos de metal ou plástico tais como bigornas, cápsulas de balas, elos de cartuchos, fitas
carregadoras rotativas e elementos metálicos para munições;
b) Dispositivos de segurança e de armar, espoletas, sensores e dispositivos de detonação;
c) Fontes de alimentação de utilização única com elevada potência operacional;
d) Caixas combustíveis para cargas;
e) Submunições, incluindo pequenas bombas, pequenas minas e projéteis com guiamento terminal.
Nota 2. — O ponto ML3, alínea a), não abrange munições fechadas sem projétil (tipo blankstar), nem
munições inertes com câmara perfurada.
Nota 3. — O ponto ML3, alínea a), não abrange os cartuchos especialmente concebidos para qualquer
dos seguintes fins:
a) Sinalização;
b) Afugentamento de aves; ou
c) Acendimento de tochas de gás em poços de petróleo.

ML4 — Bombas, torpedos, foguetes, mísseis, outros artifícios explosivos e cargas explosivas e
equipamento afim e acessórios, como se segue, e componentes especialmente concebidos para os
mesmos:
N. B. 1 — Para os indicadores de rumo e equipamentos de navegação, v. ponto ML11.
N. B. 2 — Para os sistemas de proteção contra mísseis antiaéreos (AMPS), v. ponto ML4, alínea c).

a) Bombas, torpedos, granadas, potes fumígenos, foguetes, minas, mísseis, cargas de profundidade,
cargas, dispositivos e conjuntos de demolição, dispositivos «pirotécnicos », cartuchos e simuladores (ou
seja, equipamento que simule as características de qualquer destes artigos) especialmente concebidos para
uso militar;
Nota. — O ponto ML4, alínea a), inclui:
a) Granadas fumígenas, bombas incendiárias e artifícios explosivos;
b) Tubeiras de escape de foguetes de mísseis e extremidades de ogivas de veículos de reentrada.

b) Equipamentos com todas as seguintes características:
1) Especialmente concebidos para uso militar; e
2) Concebidos especificamente para ‘atividades’ relacionadas com qualquer um dos seguintes artigos:
a) Artigos referidos no ponto ML4, alínea a); ou
b) Engenhos explosivos improvisados (IED);
Nota técnica. — Para efeitos do ponto ML4, alínea b), subalínea 2), entende-se por ‘atividades’ o
manuseamento, lançamento, colocação, controlo, desativação, rebentamento, ativação, alimentação de potência de
saída operacional de utilização única, engodo, empastelamento, colocação, deteção, paralisação ou eliminação.
Nota 1. — O ponto ML4, alínea b), inclui:
a) Equipamento móvel de liquefação de gás com uma capacidade de produção diária igual ou
superior a 1000 kg de gás liquefeito;
b) Cabos elétricos condutores flutuantes aptos para dragagem de minas magnéticas.
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Nota 2. — O ponto ML4, alínea b), não abrange os dispositivos portáteis concebidos apenas para
a deteção de objetos metálicos e incapazes de distinguir as minas de outros objetos metálicos.

c) Sistemas de proteção contra mísseis antiaéreos (AMPS).
Nota. — O ponto ML4, alínea c), não abrange os AMPS que incluam todos os seguintes elementos:
a) Qualquer um dos seguintes sensores de aviso de aproximação de mísseis:
1) Sensores passivos com uma resposta de pico entre 100-400 nm; ou
2) Sensores ativos pulsados doppler para aviso de aproximação de mísseis;
b) Sistemas de contramedidas;
c) Dispositivos de sinal (flares) com assinatura visível e assinatura infravermelha, para engodo de
mísseis terra-ar; e
d) Instalados em «aeronaves civis» e com todas as seguintes características:
1) O AMPS apenas funciona numa determinada «aeronave civil» na qual tenha sido instalado e para
a qual tenha sido emitido:
a) Um certificado de homologação civil; ou
b) Um documento equivalente reconhecido pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI);
2) O AMPS utiliza meios de proteção para prevenir o acesso não autorizado ao «software»; e
3) O AMPS incorpora um mecanismo ativo que o impede de funcionar caso seja removido da «aeronave
civil» na qual tenha sido instalado.

ML5 — Equipamento de direção de tiro e equipamentos conexos de alerta e aviso e sistemas e
equipamentos de ensaio, alinhamento e contramedida conexos, como se segue, especialmente concebidos
para uso militar, bem como componentes e acessórios especialmente concebidos para os mesmos:
a) Visores de armas, computadores de bombardeamento, equipamentos de pontaria e sistemas
de comando de armas;
b) Sistemas de aquisição, identificação, telemetria, vigilância, ou seguimento de alvos; equipamentos
de deteção, fusão de dados, reconhecimento ou identificação e equipamento de integração de sensores;
c) Equipamentos de contramedidas para os artigos incluídos nos pontos ML5, alínea a), ou ML5,
alínea b);
Nota. — Para efeitos do disposto no ponto ML5, alínea c), os equipamentos de contramedidas incluem
equipamento de deteção.

d) Equipamentos de ensaio no terreno ou de alinhamento, especialmente concebidos para os
artigos incluídos nos pontos ML5, alínea a), ML5, alínea b), ou ML5, alínea c).
ML6 — Veículos terrestres e seus componentes, como se segue:
N. B. — Para os indicadores de rumo e equipamentos de navegação, v. ponto ML11.

a) Veículos terrestres e respetivos componentes, especificamente concebidos ou modificados
para uso militar;
Nota técnica. — Para efeitos do ponto ML6, alínea a), «veículos terrestres» abrange os reboques.

b) Outros veículos terrestres e seus componentes, como segue:
1) Veículos de tração total aptos para uso extra viário e fabricados ou equipados com materiais
ou componentes que confiram proteção balística de nível III ou superior (norma NIJ 0108.01, de setembro
de 1985, ou norma nacional comparável);
2) Componentes com todas as seguintes características:
a) Especificamente concebidos para os veículos especificados no ponto ML6, alínea b),
subalínea 1); e
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b) Que confiram proteção balística de nível III ou superior (norma NIJ 0108.01, de setembro
de 1985, ou norma nacional comparável).
N. B. — V. também ponto ML13, alínea a).
Nota 1. — O ponto ML6, alínea a), inclui:
a) Carros de combate e outros veículos militares armados e veículos militares equipados com suportes
de armas ou equipamento de colocação de minas ou de lançamento de munições referidos no ponto ML4;
b) Veículos blindados;
c) Veículos anfíbios e veículos aptos à travessia de águas profundas;
d) Veículos de desempanagem e veículos de reboque ou transporte de sistemas de armas ou munições
e equipamento conexo de movimentação de cargas.
Nota 2. — A modificação de um veículo terrestre para uso militar abrangido pelo ponto ML6, alínea a),
supõe uma alteração estrutural, elétrica ou mecânica, que inclua um ou mais componentes especialmente concebidos
para uso militar. Esses componentes compreendem:
a) Pneumáticos especialmente concebidos para serem à prova de bala;
b) Proteção blindada das partes vitais (por exemplo, reservatórios de combustível ou cabinas);
c) Reforços especiais ou suportes de armamento;
d) Iluminação oculta.
Nota 3. — O ponto ML6 não abrange os veículos civis, ligeiros ou pesados, concebidos ou modificados
para o transporte de dinheiro ou valores, que disponham de proteção blindada.

ML7 — Agentes tóxicos químicos ou biológicos, «agentes antimotim», materiais radioativos,
equipamento conexo, componentes e materiais a seguir indicados:
a) Agentes biológicos ou materiais radioativos «adaptados para fins militares», de modo a causar
baixas em homens ou animais, danificar equipamento, provocar a perda de colheitas ou degradar o
ambiente;
b) Agentes de guerra química (agentes Q), incluindo:
1) Os seguintes agentes Q neurotóxicos:
a) Alquil (metil, etil, n-propil ou isopropil) — fosfonofluoridatos de O-alquilo (igual ou inferior
a C10, incluindo cicloalquilo), tais como:
Sarin (GB): metilfosfonofluoridato de O – isopropilo (CAS 107-44-8); e
Soman (GD): metilfosfonofluoridato de O – pinacolilo (CAS 96-64-0);
b) N, N-dialquil (metil, etil, n-propil ou isopropil) fosforamidocianidatos de O-alquilo (igual ou
inferior a C10, incluindo cicloalquilo), tais como:
Tabun (GA): N, N-dimetilfosforamidocianidato de O-etilo (CAS 77-81-6);
c) Alquil (metil, etil, n-propil ou isopropil) fosfonotiolatos de O-alquilo (igual ou inferior a C10,
incluindo cicloalquilo) e de S-2-dialquil (metil, etil, n-propil ou isopropil) aminoetilo e seus sais alquilados
e protonados, tais como:
VX: metil fosfonotiolato de O-etilo e de S-2- diisopropilaminoetilo (CAS 50782-69-9);
2) Os seguintes agentes Q vesicantes:
a) Mostardas de enxofre, tais como:
1) Sulfureto de 2-cloroetilo e de clorometilo (CAS 2625-76-5);
2) Sulfureto de bis (2-cloroetilo) (CAS 505-60-2);
3) Bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);
4) 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);
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5) 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2);
6) 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7);
7) 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);
8) Éter de bis (2-cloroetiltiometilo) (CAS 63918-90-1);
9) Éter de bis (2-cloroetiltioetilo) (CAS 63918-89-8);
b) Lewisites, tais como:
1) 1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);
2) Tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);
3) Bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);
c) Mostardas de azoto, tais como:
1) HN1: bis (2-cloroetil) etilamina (CAS 538-07-8);
2) HN2: bis (2-cloroetil) metilamina (CAS 51-75-2);
3) HN3: tris (2-cloroetil) amina (CAS 555-77-1);
3) Os seguintes agentes Q incapacitantes:
Benzilato de 3-quinuclidinilo (BZ) (CAS 6581-06-2);
4) Os seguintes agentes Q desfolhantes:
a) 2-Cloro-4-fluorofenoxiacetato de butilo (LNF);
b) Ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético (CAS 93-76-5) misturado com ácido 2,4diclorofenoxiacético (CAS 94-75-7) [«agente laranja» (CAS 39277-47-9)];
c) Precursores binários e precursores-chave de agentes Q a seguir indicados:
1) Difluoretos de alquil (metil, etil, n-propil ou isopropil) fosfonilo, tais como:
DF: Difluoreto de metilfosfonilo (CAS 676-99-3);
2) Alquil (metil, etil, n-propil ou isopropil) fosfonitos de O-alquilo (H ou igual ou inferior a
C10, incluindo cicloalquilo) e de O-2-dialquil (metil, etil, n-propil ou isopropil) aminoetilo e seus sais
alquilados e protonados, tais como:
QL: Metilfosfonito de O-etilo e de O-2- diisopropilaminoetilo (CAS 57856-11-8);
3) Clorosarin: metilfosfonocloridato de O –isopropilo (CAS 1445-76-7);
4) Clorosoman: metilfosfonocloridato de O –pinacolilo (CAS 7040-57-5);
d) «Agentes antimotim», substâncias químicas constituintes ativas e suas combinações, que
incluem:
1) á-Bromobenzeneacetonitrilo, (Cianeto de bromobenzilo) (CA) (CAS 5798-79-8);
2) [(2-clorofenil)metileno] propanodinitrilo, Ortocloro benzilidenomalononitrilo(CS)
(CAS 2698-41-1);
3) 2-cloro-1-feniletanona, Cloreto de fenilacilo (ω-cloroacetofenona) (CN) (CAS 532-27- 4);
4) Dibenzo-(b,f) — 1,4-oxazefina (CR) (CAS 257-07-8);
5) 10-cloro-5,10-dihidrofenarsazina, (Cloreto de fenarsazina), (Adamsita), (DM)
(CAS 578-94-9);
6) N-Nonanoilmorfolina, (MPA) (CAS 5299-64-9);
Nota 1. — O ponto ML7, alínea d), não abrange os agentes «antimotim » embalados individualmente e
utilizados para fins de autodefesa.
Nota 2. — ML7, alínea d), não abrange substâncias químicas constituintes ativas e suas combinações
identificadas e embaladas para fins de produção de alimentos ou médicos.

e) Equipamento especialmente concebido ou modificado para uso militar, concebido ou
modificado para a disseminação de qualquer dos seguintes componentes, e especialmente concebidos para
o mesmo:
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1) Materiais ou agentes abrangidos pelos pontos ML7, alínea a), ML7, alínea b), ou ML7,
alínea d); ou
2) Agentes Q fabricados com precursores abrangidos pelo ponto ML7, alínea c);
f) Equipamentos de proteção e de descontaminação especialmente concebidos ou modificados
para uso militar e misturas químicas como se segue:
1) Equipamento concebido ou modificado para a defesa contra os materiais abrangidos pelo
ponto ML7, alínea a), ML7, alínea b), ou ML7, alínea d), e componentes especialmente concebidos para
o mesmo;
2) Equipamento concebido ou modificado para a descontaminação de objetos contaminados
com materiais abrangidos pelo ponto ML7, alínea a), ou ML7, alínea b), e componentes especialmente
concebidos para o mesmo;
3) Misturas químicas especialmente desenvolvidas ou formuladas para a descontaminação
de objetos contaminados com materiais abrangidos pelo ponto ML7, alínea a), ou ML7, alínea b);
Nota. — O ponto ML7, alínea f), subalínea 1), inclui:
a) As unidades de ar condicionado especialmente concebidas ou modificadas para filtragem nuclear,
biológica ou química;
b) O vestuário de proteção.
N. B. — Para as máscaras antigás e para o equipamento de proteção e de descontaminação destinados a uso
civil, v. também o ponto 1A004 da Lista de Produtos e Tecnologias de Dupla Utilização da União Europeia.

g) Equipamento especialmente concebido ou modificado para uso militar, concebido ou
modificado para a deteção ou identificação dos materiais abrangidos pelos pontos ML7, alínea a), ML7,
alínea b), ou ML7, alínea d), e componentes especialmente concebidos para o mesmo;
Nota. — O ponto ML7, alínea g), não abrange os dosímetros para controlo da radiação em pessoas.
N. B. — V. também o ponto 1A004 da Lista de Produtos e Tecnologias de Dupla Utilização da União Europeia.

h) «Biopolímeros» especialmente concebidos ou modificados para a deteção ou identificação
de agentes Q abrangidos pelo ponto ML7, alínea b), e culturas de células específicas usadas na sua
produção;
i) «Biocatalisadores» para a descontaminação ou degradação de agentes Q, e sistemas
biológicos para os mesmos, a seguir indicados:
1) «Biocatalisadores» especialmente concebidos para a descontaminação ou degradação de
agentes Q abrangidos pelo ponto ML7, alínea b), resultantes duma seleção laboratorial controlada ou da
manipulação genética de sistemas biológicos;
2) Sistemas biológicos que contenham a informação genética específica para a produção de
«biocatalisadores» abrangidos pelo ponto ML7, alínea i), subalínea 1), como se segue:
a) «Vetores de expressão»;
b) Vírus;
c) Culturas de células.
Nota 1. — Os pontos ML7, alínea b), e ML7, alínea d), não abrangem as seguintes substâncias:
a) Cloreto de cianogénio (CAS 506-77-4). V. o ponto 1C450.a.5 da Lista de Produtos e Tecnologias de Dupla
Utilização da União Europeia;
b) Ácido cianídrico (CAS 74-90-8);
c) Cloro (CAS 7782-50-5);
d) Cloreto de carbonilo (fosgénio) (CAS 75-44-5). V. o ponto 1C450 a.4. da Lista de Produtos e Tecnologias
de Dupla Utilização da União Europeia;
e) Difosgénio (triclorometilcloroformato) (CAS 503-38-8);
f) Não se aplica desde 2004;

412

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 07/2012

1.ª Série

g) Brometo de xililo, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);
h) Brometo de benzilo (CAS 100-39-0);
i) Iodeto de benzilo (CAS 620-05-3);
j) Bromoacetona (CAS 598-31-2);
k) Brometo de cianogénio (CAS 506-68-3);
l) Bromometiletilcetona (CAS 816-40-0);
m) Cloroacteona (CAS 78-95-5);
n) Iodoacetato de etilo (CAS 623-48-3);
o) Iodoacetona (CAS 3019-04-3);
p) Cloropicrina (CAS 76-06-2). V. o ponto 1C450.a.7. da Lista de Produtos e Tecnologias de Dupla Utilização
da União Europeia;
Nota 2. — As culturas de células e os sistemas biológicas referidos nos pontos ML7, alínea h), e ML7,
alínea i), subalínea 2), constituem matéria exclusiva desses pontos, que não abrangem as células, nem os sistemas
biológicos destinados a utilização civil, por exemplo no âmbito agrícola, farmacêutico, médico, veterinário, ambiental,
da gestão de resíduos ou da indústria alimentar.

ML8 — «Materiais energéticos» e substâncias com eles relacionadas, a seguir indicados:
N. B. 1 — V. também o ponto 1C011 da Lista de Produtos e Tecnologias de Dupla Utilização da União
Europeia.
N. B. 2 — Para os artifícios e cargas, v. pontos ML4 e 1A008 da Lista de Produtos e Tecnologias de Dupla
Utilização da União Europeia.

Notas técnicas
1 — Para efeitos do ponto ML8, entende-se por «mistura» uma composição de duas ou mais substâncias em
que pelo menos uma está incluída nos subpontos do ponto ML8.
2 — Qualquer substância enumerada nos subpontos do ponto ML8 está abrangida pela presente lista, mesmo
quando utilizada numa aplicação diferente da indicada. (por exemplo, o TAGN é predominantemente utilizado como
explosivo, mas pode também ser utilizado como combustível ou como oxidante.)

a) «Explosivos» a seguir indicados e suas misturas:
1) ADNBF (amino dinitrobenzofuroxano ou 7-Amino- 4,6-dinitrobenzofurazano-1-óxido)
(CAS 97096-78-1);
2) PCBN (perclorato de cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-amina cobalto (III)) (CAS 11741228-9);
3) CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxano ou 5,7-diamino- 4,6-dinitrobenzofurazano-1-óxido
(CAS 117907-74-1);
4) CL-20 (HNIW ou hexanitrohexaazaisowurtzitano) (CAS 135285-90-4); clatratos de
CL-20 (v. também os pontos ML8.g.3. e ML8 g.4. para os seus «precursores»);
5) Perclorato de 2-(5-cianotetrazolato) penta-amina cobalto (III) (CAS 70247-32-4);
6) DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetileno, FOX7) (CAS145250-81-3);
7) DATB (diaminotrinitrobenzeno) (CAS 1630-08-6);
8) DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazina);
9) DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazina-1-óxido, PZO) (CAS 194486-77-6);
10) DIPAM (3,3’-diamino-2,2’,4,4’,6,6’— hexanitrobifenilo ou dipicramida) (CAS 17215-44-0);
11) DNGU (DINGU ou dinitroglicolurilo) (CAS 55510-04-8);
12) Furazanos, como se segue:
a) DAAOF (diaminoazoxifurazano);
b) DAAzF (diaminoazofurazano) (CAS 78644-90-3);
13) HMX e seus derivados [v. também o ponto ML8, alínea g), subalínea 5), para os seus
«precursores»], como se segue:
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a)HMX(ciclotetrametilenotetranitramina, octa-hidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7tetrazina,1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza- ciclooctano, octogénio ou octogene) (CAS 2691-41-0);
b) Análogos difluoroaminados de HMX;
c) K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciclo [3,3,0]-octanona-3,tetranitrosemiglicoril,
ou ceto-biciclo HMX) (CAS 130256-72-3);
14) HNAD (hexanitroadamantano) (CAS 143850-71-9);
15) HNS (hexanitroestilbeno) (CAS 20062-22-0);
16) Imidazóis, como se segue:
a) BNNII [Octahidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazol];
b) DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);
c) FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);
d) NTDNIA (N-(2-nitrotriazol)-2,4-dinitroimidazol);
e) PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazol);
17) NTNMH (1-(2-nitrotriazol)-2-dinitrometileno hidrazina);
18) NTO (ONTA ou 3-nitro-1,2,4-triazol-5-ona) (CAS 932-64-9);
19) Polinitrocubanos com mais de quatro grupos nitro;
20) PYX (2,6-bis(picrilamino) — 3,5-dinitropiridina) (CAS 38082-89-2);
21) RDX e seus derivados, como se segue:
a) RDX (ciclotrimetilenotrinitramina, ciclonite, T4, hexahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina,
1,3,5-trinitro- 1,3,5-triaza-ciclohexano, hexogénio ou hexogene) (CAS 121-82-4);
b) Ceto-RDX (K-6 ou 2,4,6-trinitro-2,4,6-triaza-ciclo- hexanona) (CAS 115029-35-1);
22) TAGN (nitrato de triaminoguanidina) (CAS 4000-16-2);
23) TATB (triaminotrinitrobenzeno) (CAS 3058-38-6) [v. também o ponto ML8, alínea g),
subalínea 7), para os seus «precursores»];
24) TEDDZ [3,3,7,7-tetrabis (difluoroamino) octa-hidro- 1,5-dinitro-1,5-diazocina];
25) Tetrazóis, como se segue:
a) NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);
b) NTNT (1-N-(2-nitrotriazol)-4-nitrotetrazol);
26) Tetrilo (trinitrofenilmetilnitramina) (CAS 479-45-8);
27) TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadecalina) (CAS 135877-16-6); [v. também o
ponto ML8, alínea g), subalínea 6), para os seus «precursores»];
28) TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4); [v. também o ponto ML8, alínea g),
subalínea 2), para os seus «precursores»];
29) TNGU (SORGUYL ou tetranitroglicolurilo) (CAS 55510-03-7);
30) TNP (1,4,5,8-tetranitro — piridazino[4,5-d]piridazina) (CAS 229176-04-9);
31) Triazinas, como se segue:
a) DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazina) (CAS 19899-80-0);
b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazina) (CAS 130400-13-4);
32) Triazóis, como se segue:
a) 5-azida-2-nitrotriazol;
b) ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4 –triazol dinitramida) (CAS 1614-08-0);
c) ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);
d) BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amina);
e) DBT (3,3' -dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);
f) DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);
g) Não se aplica desde 2010;
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h) NTDNT (1-N-(2-nitrotriazol) 3,5-dinitrotriazol);
i) PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazol);
j) TACOT (tetranitrobenzotriazolbenzotriazol) (CAS 25243-36-1);
33) Explosivos não enumerados noutro subponto do ponto ML8, alínea a), e que tenham
qualquer uma das seguintes características:
a) Uma velocidade de detonação superior a 8700 m/s à densidade máxima; ou
b) Uma pressão de detonação superior a 34 GPa (340 kbar);
34) Explosivos orgânicos não enumerados noutro subponto do ponto ML8, alínea a), e que
tenham todas as seguintes características:
a) Produzam pressões de detonação iguais ou superiores a 25 GPa (250 kbar); e
b) Permaneçam estáveis a temperaturas iguais ou superiores a 523 K (250 °C) por períodos
iguais ou superiores a 5 minutos;
b) «Propergóis» como se segue:
1) Qualquer «propergol» sólido da classe 1.1 UN com um impulso específico teórico (em
condições padrão) superior a 250 segundos para as composições não metalizadas, ou a 270 segundos para
as composições aluminizadas;
2) Qualquer «propergol» sólido da classe 1.3 UN com um impulso específico teórico (em
condições padrão) superior a 230 segundos para as composições não halogenadas, a 250 segundos para
as composições não metalizadas e a 266 segundos para as composições metalizadas;
3) «Propergóis» com uma constante de força superior a 1,200 kJ/kg;
4) «Propergóis» que possam manter uma velocidade de combustão linear estável superior
a 38 mm/s em condições padrão (medida sob a forma de um fio único inibido) de pressão — 6,89 MPa
(68,9 bar) — e temperatura — 294 K (21°C);
5) Propergóis vazados de base dupla modificados com elastómeros (EMCBD) com
extensibilidade sob tensão máxima superior a 5% a 233 K (-40°C);
6) Qualquer «propergol» que contenha substâncias referidas no ponto ML8, alínea a);
7) «Propergóis» que não estejam especificados noutra pauta da Lista Militar Comum da UE,
destinados especialmente a uso militar;
c) «Produtos pirotécnicos», combustíveis e substâncias com eles relacionadas a seguir indicados,
e suas misturas:
1) Combustíveis para aeronaves especialmente formulados para fins militares;
2) Alano (hidreto de alumínio) (CAS 7784-21-6);
3) Carboranos; decaborano (CAS 17702-41-9); pentaboranos (CAS 19624-22-7 e 18433-84-6)
e seus derivados;
4) Hidrazina e seus derivados, como se segue [v. também os pontos ML8, alínea d),
subalínea 8), e ML8, alínea d), subalínea 9), para os derivados oxidantes da hidrazina]:
a) Hidrazina (CAS 302-01-2) em concentrações iguais ou superiores a 70%;
b) Monometil hidrazina (CAS 60-34-4);
c) Dimetil hidrazina simétrica (CAS 540-73-8);
d) Dimetil hidrazina assimétrica (CAS 57-14-7);
5) Combustíveis metálicos constituídos por partículas esféricas, atomizadas, esferoidais, em flocos
ou trituradas, fabricados com materiais que contenham 99% ou mais de qualquer dos seguintes componentes:
a) Metais, como se segue, e suas misturas:
1) Berílio (CAS 7440-41-7) de granulometria inferior a 60 µm;
2) Pó de ferro (CAS 7439-89-6) de granulometria igual ou inferior a 3 µm, produzido por
redução do óxido de ferro com hidrogénio;
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b) Misturas que contenham um dos seguintes componentes:
1) Zircónico (CAS 7440-67-7), magnésio (CAS 7439-95-4) ou suas ligas de granulometria
inferior a 60 µm; ou
2) Combustíveis de boro (CAS 7440-42-8) ou carboneto de boro (CAS 12069-32-8) com
um grau de pureza igual ou superior a 85% e de granulometria inferior a 60 µm;
6) Materiais militares que contenham gelificantes para combustíveis hidrocarbonados
especialmente formulados para emprego em lança-chamas ou em munições incendiárias, tais como
estearatos ou palmatos metálicos [por exemplo, Octol (CAS 637-12-7)] e gelificantes M1, M2 e M3;
7) Percloratos, cloratos e cromatos compostos com pós metálicos ou outros componentes
combustíveis, altamente energéticos;
8) Pó esférico de alumínio (CAS 7429-90-5), de granulometria igual ou inferior a 60 µm,
fabricado com materiais que contenham 99% de alumínio ou mais;
9) Sub-hidreto de titânio (TiHn) de estequiometria equivalente a n = 0,65-1,68;
Nota 1. — Os combustíveis para aeronaves abrangidos pelo ponto ML8, alínea c), subalínea 1), são os
produtos acabados e não os seus constituintes.
Nota 2. — O ponto ML8, alínea c), subalínea 4), subsubalínea a), não abrange as misturas de hidrazina
especialmente formuladas para fins de controlo da corrosão.
Nota 3. — O ponto ML8, alínea c), subalínea 5), abrange os explosivos e combustíveis, quer os metais ou ligas
se encontrem ou não encapsulados em alumínio, magnésio, zircónio ou berílio.
Nota 4. — O ponto ML8, alínea c), subalínea 5), subsubalínea b), ponto 2), não abrange o boro e o carboneto
de boro enriquecidos com boro 10 (teor total de boro 10 igual ou superior a 20%).
Nota 5. — O ponto ML8, alínea c), subalínea 5), subsubalínea b), só se aplica aos combustíveis metálicos
sob a forma de partículas quando misturados com outras substâncias para formar uma mistura concebida para fins
militares, tal como lamas de propulsores líquidos, propulsores sólidos ou misturas pirotécnicas.

d) Oxidantes a seguir indicados e suas misturas:
1) ADN (dinitroamida de amónio ou SR 12) (CAS 140456-78-6);
2) AP (perclorato de amónio) (CAS 7790-98-9);
3) Compostos de flúor e um ou mais dos seguintes elementos:
a) Outros halogénios;
b) Oxigénio; ou
c) Azoto;
Nota 1. — O ponto ML8, alínea d), subalínea 3), não abrange o trifluoreto de cloro (CAS 7790-91-2).
Nota 2. — ML8, alínea d), subalínea 3), não abrange o trifluoreto de azoto (CAS 7783-54-2) no estado gasoso.

4) DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7);
5) HAN (nitrato de hidroxilamónio) (CAS 13465-08-2);
6) HAP (perclorato de hidroxilamónio) (CAS 15588-62-2);
7) HNF (nitroformato de hidrazínio) (CAS 20773-28-8);
8) Nitrato de hidrazina (CAS 37836-27-4);
9) Perclorato de hidrazina (CAS 27978-54-7);
10) Oxidantes líquidos, constituídos por ou que contenham ácido nítrico fumante inibido
(IRFNA) (CAS 8007-58-7);
Nota. — O ponto ML8, alínea d), subalínea 10), não abrange o ácido nítrico fumante não inibido.

e) Agentes ligantes, plasticizantes, monómeros e polímeros, como se segue:
1) AMMO (azidametilmetiloxetano e seus polímeros) (CAS 90683-29-7) [v. também o ponto
ML8, alínea g), subalínea 1), para os seus «precursores»];
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2) BAMO (bis-azidametiloxetano e seus polímeros) (CAS 17607-20-4) [v. também o ponto
ML8, alínea g), subalínea 1), para os seus «precursores»];
3) BDNPA (bis (2,2-dinitropropil) acetal) (CAS 5108-69-0);
4) BDNPF (bis (2,2-dinitropropil) formal) (CAS 5917-61-3);
5) BTTN (trinitrato de butanotriol) (CAS 6659-60-5) [v. também o ponto ML8, alínea g),
subalínea 8), para os seus «precursores»];
6) Monómeros energéticos, plastificantes ou polímeros, especialmente concebidos para uso
militar; contendo qualquer um dos seguintes grupos:
a) Grupos nitro;
b) Grupos azido;
c) Grupos nitrato;
d) Grupos nitraza; ou
e) Grupos difluoroamino;
7) FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidametil oxetano) e seus polímeros;
8) FEFO (bis-(2-fluor-2,2-dinitroetil) formal) (CAS 17003-79-1);
9) FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-hexafluorpentano-1,5 –diol formal) (CAS 376-90-9);
10) FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-heptafluor-2-tri-fluormetil- 3-oxaheptano-1,7-diol formal);
11) GAP (polímero de glicidilazida) (CAS 143178-24-9) e seus derivados;
12) PHBT (polibutadieno com um grupo hidroxi terminal) tendo uma funcionalidade hidroxi
igual ou superior a 2,2 e inferior ou igual a 2,4, um valor hidroxi inferior a 0,77 meq/g, e uma viscosidade
a 30°C inferior a 47 poise (CAS 69102-90-5);
13) Poli(epiclorohidrina) com a função álcool com peso molecular inferior a 10 000), como se segue:
a) Poli (epiclorohidrina diol);
b) Poli (epiclorohidrina triol);
14) NENA (compostos de nitratoetilnitramina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7,
82486-82-6 e 85954-06-9);
15) PGN (poly-GLYN, poliglicidilnitrato ou poli(nitratometil oxirano) (CAS 27814-48-8);
16) Poly-NIMMO (poli nitratometilmetiloxetano) ou poly-NMMO (poli [3-nitratometil, 3-metil
oxetano]);
17) Polinitro-ortocarbonatos;
18) TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoxi] propano ou tris vinoxi-propano)
(CAS 53159-39-0);
f) «Aditivos», como se segue:
1) Salicilato básico de cobre (CAS 62320-94-9);
2) BHEGA (bis-(2-hidroxietil) glicolamida) (CAS 17409-41-5);
3) BNO (nitrilóxido de butadieno) (CAS 9003-18-3);
4) Derivados do ferroceno, como se segue:
a) Butaceno (CAS 125856-62-4);
b) Catoceno (2,2-bis-etilferrocenil propano) (CAS 37206-42-1);
c) Ácidos ferroceno-carboxílicos, incluindo:
Ácido ferroceno carboxílico (CAS 1271-42-7);
Ácido 1,1’- ferrocenodicarboxílico (CAS 1293-87-4);
d) n-butil-ferroceno (CAS 31904-29-7);
e) Outros derivados poliméricos do ferroceno obtidos por adição;
5) Beta resorcilato de chumbo (CAS 20936-32-7);
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6) Citrato de chumbo (CAS 14450-60-3);
7) Quelatos de chumbo e de cobre a partir do ácido resorcílico ou salicílico (CAS 68411-07-4);
8) Maleato de chumbo (CAS 19136-34-6);
9) Salicilato de chumbo (CAS 15748-73-9); 10;
10) Estanato de chumbo (CAS 12036-31-6);
11) MAPO (óxido de fosfina tris-1-(2-metil) aziridinil) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (óxido de
fosfina bis (2 – metil aziridinil) 2-(2-hidroxipropanoxi) propilamino); e outros derivados do MAPO;
12) Metil BAPO (óxido de fosfina bis[2-metil aziridinil] metilamino) (CAS 85068-72-0);
13) N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);
14) 3-nitraza-1,5-pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);
15) Agentes de ligação organo-metálicos, como se segue:
a) Neopentil [dialil] oxi, tri [dioctil] fosfato titanato (CAS 103850-22-2); também designado
por titânio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (dioctil) fosfato] (CAS 110438-25-0); ou LICA
12 (CAS 103850-22-2);
b)Titânio IV, ([2-propenolato-1] metil, n-propanolatometil) butanolato-1, tris(dioctil)pirofosfato
ou KR3538;
c) Titânio IV, ([2-propenolato-1] metil, n-propanolatometil) butanolato-1, tris(dioctil)fosfato;
16) Policianodifluoroaminoetilenóxido;
17) Amidas de aziridina polivalentes com estruturas de reforço isoftálicas, trimésicas (BITA
ou butileno imina trimesamida isocianúrico) ou trimetiladípicas e substituições de 2-metil ou 2-etil no anel
de aziridina;
18) Propilenoimina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8);
19) Óxido férrico superfino (Fe2 O3) com uma superfície específica superior a 250 m2/g e uma
dimensão particular média igual ou inferior a 3,0 nm;
20) TEPAN (tetraetileno pentaamina acrilonitrilo) (CAS 68412-45-3); cianoetil poliaminas e
seus sais;
21) TEPANOL (tetraetileno pentaamina acrilonitriloglicidol) (CAS 68412-46-4); cianoetil
poliaminas com glicidol e seus sais;
22) TPB (trifenil bismuto) (CAS 603-33-8);
g) «Precursores» como se segue:
N. B. — O ponto ML8 refere-se aos «materiais energéticos» abrangidos fabricados a partir das substâncias
indicadas.

1) BCMO (bis-clorometiloxetano) (CAS 142173-26-0); [v. também os pontos ML8, alínea e),
subalínea 1), e ML8, alínea e), subalínea 2)];
2) Sal de t-butil-dinitroazetidina (CAS 125735-38-8) [v. também o ponto ML8, alínea a),
subalínea 28)];
3) HBIW (hexabenzilhexaazaisowurtzitano) (CAS 124782-15-6); [v. também o ponto ML8,
alínea a), subalínea 4)];
4) TAIW (tetraacetildibenzilhexaazaisowurtzitano) [v. também o ponto ML8, alínea a),
subalínea 4)]; (CAS 182763-60-6);
5) TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7, — tetraaza ciclo-octano (CAS 41378-98-7); [v. também o
ponto ML8, alínea a), subalínea 13)];
6) 1,4,5,8 tetraazedecalina (CAS 5409-42-7) [v. também o ponto ML8, alínea a),
subalínea 27)];
7) 1,3,5-triclorobenzeno (CAS 108-70-3) [v. também o ponto ML8, alínea a), subalínea 23)];
8) 1,2,4-trihidroxibutano (1,2,4-butanotriol) (CAS 3068-00-6) [v. também o ponto ML8, alínea e),
subalínea 5)].
Nota 5. — Não se aplica desde 2009.
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Nota 6. — O ponto ML8 não abrange as seguintes substâncias, a não ser quando compostas ou misturadas
com «materiais energéticos» mencionados no ponto ML8, alínea a), ou pós metálicos referidos no ponto ML8,
alínea c):
a) Perclorato de amónio (CAS 131-74-8);
b) Pólvora negra;
c) Hexanitrodifenilamina(CAS 131-73-7);
d) Difluoroamina (CAS 10405-27-3);
e) Nitroamido (CAS 9056-38-6);
f) Nitrato de potássio (CAS 7757-79-1);
g) Tetranitronaftaleno;
h) Trinitroanisol;
i) Trinitronaftaleno;
j) Trinitroxileno;
k) N-pirrolidinona; 1-metil-2-pirrolidinona (CAS 872-50-4);
l) Dioctilmaleato (CAS 142-16-5);
m) Etilhexilacrilato (CAS 103-11-7);
n) Trietil-alumínio (TEA)(CAS 97-93-8), trimetil-alumínio (TMA)(CAS 75-24-1) e outros metais pirofóricos
alquilos e arilos de lítio, sódio, magnésio, zinco ou boro;
o) Nitrocelulose (CAS 9004-70-0);
p) Nitroglicerina (ou gliceroltrinitrato, trinitroglicerina) (NG)(CAS 55-63-0);
q) 2,4,6-trinitrotolueno (TNT) (CAS 118-96-7);
r) Dinitrato de etilenodiamina (EDDN) (CAS 20829-66-7);
s) Tetranitrato de pentaeritritol (PETN) (CAS 78-11-5);
t) Azida de chumbo (CAS 13424-46-9, estifnato de chumbo normal (CAS 15245-44-0) e básico (CAS 1240382-6) e explosivos primários ou composições iniciadoras que contenham azidas ou complexos de azida;
u) Dinitrato de trietilenoglicol (TEGDN) (CAS 111-22-8);
v) 2,4,6-trinitroresorcinol (ácido estífnico) (CAS 82-71-3);
w) Dietildifenilureia (CAS 85-98-3); dimetildifenilureia (CAS 611-92-7); Metiletildifenil ureia [Centralites];
x) N,N-difenilureia (difenilureia assimétrica) (CAS 603-54-3);
y) Metil-N,N-difenilureia (metil difenilureia assimétrica) (CAS 13114-72-2);
z) Etil-N,N-difenilureia (etil difenilureia assimétrica) (CAS 64544-71-4);
aa) 2-Nitrodifenilamina (2-NDPA) (CAS 119-75-5);
bb) 4-Nitrodifenilamina (4-NDPA) (CAS 836-30-6);
cc) 2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);
dd) Nitroguanidina (CAS 556-88-7) (v. o ponto 1C011.d da Lista de Produtos e Tecnologias de Dupla
Utilização da UE).

ML9 — Navios de guerra (de superfície ou submarinos), equipamento naval especializado,
acessórios, componentes e outros navios de superfície, como se segue:
N. B. — Para os indicadores de rumo e equipamentos de navegação, v. ponto ML11.

a) Navios e componentes, como se segue:
1) Navios (de superfície ou submarinos) especialmente concebidos ou modificados para fins
militares, independentemente do seu estado atual de reparação ou operação, quer disponham ou não de
sistemas de lançamento de armas ou blindagem, bem como cascos ou partes de cascos para tais navios,
e seus componentes especialmente concebidos para uso militar;
2) Navios de superfície para além dos especificados em ML9, alínea a), subalínea 1), com um
dos seguintes elementos fixados ou integrados no navio:
a) Armas automáticas de calibre igual ou superior a 12,7 mm especificadas em ML1, ou
armas especificadas em ML2, ML4, ML12 ou ML19, ou ‘suportes’ ou pontos de fixação para essas armas;
Nota técnica. — ‘Suportes’ dizem respeito a suportes para armas ou ao reforço da estrutura para fins de fixação
de armas.
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b) Sistemas de combate a incêndios especificados em ML5;
c) Possuírem todas as seguintes características:
1) ‘Proteção contra agentes Químicos, Biológicos, Radiológicos e Nucleares (QBRN)’; e
2) Sistema ‘Pre-wet or wash down’ concebido para fins de descontaminação; ou
Notas técnicas
1 — ‘Proteção contra agentes QBRN’ é um espaço interior autónomo que contém elementos como sistemas
de sobrepressurização, isolamento ou ventilação, aberturas de ventilação limitadas com filtros QBRN e pontos de
acesso reservado que incorporam trincos pneumáticos.
2 — Sistema ‘Pre-wet or wash down’ é um sistema de aspersão com água do mar capaz de molhar
simultaneamente a superstrutura externa e os conveses de um navio.

d) Sistemas ativos antiarmas especificados em ML4, alínea b), ML5, alínea c), ou ML11,
alínea a), com uma das seguintes características:
1) ‘Proteção contra agentes QBRN’;
2) Casco e superstrutura, especialmente concebidos para reduzir a secção transversal dos
radares;
3) Dispositivos de redução da assinatura térmica (como um sistema de arrefecimento dos
gases de escape), excluindo os especialmente concebidos para aumentar a eficiência global das centrais
elétricas ou diminuir o impacte ambiental; ou
4) Um sistema de desmagnetização concebido para reduzir a assinatura magnética de todo
o navio;
b) Motores e sistemas de propulsão, como se segue, especialmente concebidos para uso militar
e seus componentes, especialmente concebidos para uso militar:
1) Motores diesel especialmente concebidos para submarinos e com todas as seguintes
características:
a) Potência igual ou superior a 1,12 mW (1500 cv); e
b) Velocidade de rotação igual ou superior a 700 rpm;
2) Motores elétricos especialmente concebidos para submarinos que possuam, em simultâneo,
as seguintes características:
a) Potência superior a 0,75 mW (1000 cv);
b) Inversão rápida;
c) Arrefecimento por líquido; e
d) Totalmente fechados;
3) Motores diesel não magnéticos que possuam todas as seguintes características:
a) Potência igual ou superior a 37,3 kW (50 cv); e
b) Massa de material não magnético superior a 75% do total da sua massa;
4) Sistemas de ‘propulsão independente do ar atmosférico’ (AIP) especialmente concebidos
para submarinos;
Nota técnica. — ‘Propulsão independente do ar atmosférico’ (AIP) permite que um submarino submerso faça
funcionar o seu sistema de propulsão sem acesso ao oxigénio atmosférico durante mais tempo do que, sem ele,
permitiriam os acumuladores. Para efeitos do ponto ML9, alínea b), subalínea 4), a AIP não inclui a energia nuclear.

c) Dispositivos de deteção submarina especialmente concebidos para uso militar sem sistemas
de comando e componentes especialmente concebidos para uso militar;
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d) Redes de proteção contra submarinos e contra torpedos especialmente concebidos para uso
militar;
e) Não se aplica desde 2003;
f) Passagens de casco e ligações especialmente concebidas para uso militar que permitam a
interação com equipamentos externos ao navio e seus componentes especialmente concebidos para uso
militar;
Nota. — O ponto ML9, alínea f), inclui ligações para cabos simples, múltiplos, coaxiais ou guias de ondas;
passagens de casco para navios que sejam estanques e que mantenham essa característica a profundidades
superiores a 100 m; e ligações de fibras óticas e passagens de casco seleção especialmente concebidas para a
transmissão de raios «laser», independentemente da profundidade. O ponto ML9, alínea f), não abrange as passagens
de casco para veios propulsores ordinários e para veios de superfície de controlo hidrodinâmico.

g) Chumaceiras silenciosas com uma das seguintes características, seus componentes e
equipamentos que contenham essas chumaceiras, especialmente concebidos para uso militar:
1) Suspensão magnética ou pneumática;
2) Comandos ativos de assinatura; ou
3) Comandos de supressão de vibrações.
ML10 — «Aeronaves», «veículos mais leves que o ar», aeronaves não tripuladas, motores
aeronáuticos e equipamento para «aeronaves», componentes e equipamentos associados, especialmente
concebidos ou modificados para uso militar, como se segue:
N. B. — Para os indicadores de rumo e equipamentos de navegação, v. ponto ML11.

a) «Aeronaves» de combate e componentes especialmente concebidos para as mesmas;
b) Outras «aeronaves» e «veículos mais leves que o ar» especialmente concebidos ou
modificados para uso militar, incluindo os de reconhecimento militar, ataque, instrução militar, transporte
e largada por paraquedas de tropas ou material militar e apoio logístico, e componentes especialmente
concebidos para os mesmos;
c) Veículos aéreos não tripulados e equipamentos afins especialmente concebidos ou modificados
para uso militar, como se segue, e componentes especialmente concebidos para os mesmos:
1) Aeronaves não tripuladas, incluindo aeronaves pilotadas de forma remota (RPV), veículos
autónomos programáveis e «veículos mais leves que o ar»;
2) Lançadores associados e equipamento de apoio no solo;
3) Equipamento conexo para comando e controlo;
d) Motores aeronáuticos especialmente concebidos ou modificados para uso militar, e componentes
especialmente concebidos para os mesmos;
e) Equipamentos aerotransportados, incluindo equipamento de reabastecimento aéreo,
especialmente concebidos para uso em «aeronaves» incluídos nos pontos ML10, alínea a), ou ML10,
alínea b), ou para motores aeronáuticos incluídos no ponto ML10, alínea d), e componentes especialmente
concebidos para os mesmos;
f) Unidades de reabastecimento à pressão, equipamentos de reabastecimento à pressão,
equipamento especialmente concebido para facilitar as operações em áreas restritas e equipamento de
apoio no solo, especialmente concebidos para «aeronaves» incluídas nos pontos ML10, alínea a), ou ML10,
alínea b), ou para motores aeronáuticos incluídos no ponto ML10, alínea d);
g) Capacetes de voo e máscaras de oxigénio militares e componentes especialmente concebidos
para os mesmos, equipamento de respiração pressurizado e fatos parcialmente pressurizados para uso em
«aeronaves», fatos anti-g, conversores de oxigénio líquido usados em «aeronaves» ou mísseis e ainda
catapultas e equipamentos acionados por cartucho para a ejeção de emergência do pessoal das
«aeronaves»;
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h) Paraquedas, paraquedas planadores e equipamento afim, como se segue, e componentes
especialmente concebidos para os mesmos:
1) Paraquedas não especificados noutros pontos da Lista Militar Comum da União Europeia;
2) Paraquedas planadores;
3) Equipamentos especialmente concebidos para paraquedistas de grande altitude (por
exemplo, fatos, capacetes especiais, sistemas de respiração, equipamentos de navegação);
i) Sistemas de pilotagem automática para cargas lançadas por paraquedas; equipamento
especialmente concebido ou modificado para uso militar, para saltos a qualquer altitude com abertura
controlada, incluindo equipamento de oxigénio.
Nota 1. — O ponto ML10, alínea b), não abrange as «aeronaves» ou suas variantes especialmente concebidas
para uso militar, com todas as seguintes características:
a) Não configuradas para uso militar nem dotadas de equipamento ou suportes especialmente concebidos
ou modificados para uso militar; e
b) Certificadas para utilização civil pelas autoridades da aviação civil de um Estado membro ou de um país
membro do Acordo de Wassenaar.
Nota 2. — O ponto ML10, alínea d), não inclui:
a) Os motores aeronáuticos concebidos ou modificados para uso militar que tenham sido certificados para
utilização em «aeronaves civis» pelas autoridades da aviação civil de um Estado membro ou de um país membro do
Acordo de Wassenaar, nem os componentes especialmente concebidos para os mesmos;
b) Os motores alternativos e os componentes especialmente concebidos para os mesmos, com exceção
dos que sejam especialmente concebidos para veículos aéreos não tripulados.
Nota 3. — Os pontos ML10, alínea b), e ML10, alínea d), que dizem respeito aos componentes especialmente
concebidos e ao material afim para «aeronaves» ou motores aeronáuticos não militares modificados para uso militar,
apenas se aplicam aos componentes militares e ao material militar necessários à modificação para uso militar.

ML11 — Equipamento eletrónico não incluído noutros pontos da Lista Militar Comum da União
Europeia, como se segue, e componentes especialmente concebidos para o mesmo:
a) Equipamento eletrónico especialmente concebido para uso militar;
Nota. — O ponto ML11, alínea a), inclui:
a) Os equipamentos de contramedidas e de contracontramedidas eletrónicas (isto é, equipamentos
concebidos para introduzir sinais estranhos ou erróneos nos recetores de radar ou dos equipamentos de comunicação
ou de outro modo entravar a receção, o funcionamento ou a eficácia dos recetores eletrónicos do inimigo, incluindo
os seus equipamentos de contramedidas), incluindo equipamentos de empastelamento e de contraempastelamento;
b) Válvulas com agilidade de frequência;
c) Os sistemas eletrónicos ou equipamentos concebidos quer para ações de vigilância e registo/análise
do espetro eletromagnético para fins de segurança ou de informação militar, quer para contrariar essas ações;
d) Equipamentos para contramedidas submarinas, incluindo empastelamento acústico e magnético e
engodos, concebidos para introduzir sinais estranhos ou erróneos nos recetores de sonares;
e) Equipamentos de segurança para processamento de dados, equipamentos de segurança de dados e
equipamentos de segurança para transmissão e sinalização por linha, usando processos de cifra;
f) Os equipamentos de identificação, autenticação e de introdução de chaves; bem como os equipamentos
de gestão, fabrico e distribuição de chaves;
g) Os equipamentos de orientação e de navegação;
h) Equipamento de transmissão de comunicações por difusão troposférica;
i) Desmoduladores digitais especialmente concebidos para informações sobre transmissões;
j) Sistemas automatizados de comando e controlo.
N. B. — Para o «software» associado aos sistemas rádio definidos por «software» para uso militar, v. ponto
ML21.

b) Equipamento de empastelamento dos Sistemas Globais de Navegação por Satélite (GNSS).
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ML12 — Sistemas de armas de energia cinética de alta velocidade e equipamento associado, como
se segue, e componentes especialmente concebidos para os mesmos:
a) Sistemas de armas de energia cinética especialmente concebidos para a destruição ou o
abortamento dum alvo;
b) Instalações especialmente concebidas para ensaio e avaliação, e modelos de ensaio, incluindo
instrumentos de diagnóstico e alvos, para o ensaio dinâmico de projéteis e sistemas de energia cinética.
N. B. — Para sistemas de armas que utilizem munições de pequeno calibre ou empreguem apenas propulsão
química e suas munições, v. pontos ML1 a ML4.
Nota 1. — O ponto ML12 inclui os seguintes equipamentos quando especialmente concebidos para sistemas
de armas de energia cinética:
a) Lançadores de propulsão capazes de acelerar massas superiores a 0,1 gramas para velocidades acima
de 1,6 km/s, em modo de tiro simples ou rápido;
b) Equipamentos de geração de potência primária, de blindagem elétrica, de armazenamento de energia,
de gestão térmica, de condicionamento de potência, de comutação ou de manuseamento de combustível; interfaces
elétricas entre a alimentação de energia, o canhão e as outras funções de comando elétrico da torre;
c) Sistemas de aquisição e de seguimento de alvos, de direção de tiro e de avaliação de danos;
d) Sistemas de alinhamento, orientação ou redirecionamento (aceleração lateral) da propulsão dos projéteis.
Nota 2. — O ponto ML12 abrange os sistemas que usem qualquer um dos seguintes métodos de propulsão:
a) Eletromagnético;
b) Eletrotérmico;
c) Plasma;
d) Gás leve; ou
e) Químico (quando usado em combinação com qualquer um dos métodos supra).

ML13 — Equipamento blindado ou de proteção, construções e seus componentes, como se segue:
a) Chapa blindada com qualquer uma das seguintes características:
1) Fabricada segundo uma norma ou especificação militar; ou
2) Adequada para uso militar;
b) Construções de materiais metálicos ou não metálicos ou suas combinações, especialmente
concebidas para proporcionar proteção balística a sistemas militares, e componentes especialmente
concebidos para as mesmas;
c) Capacetes fabricados segundo normas ou especificações militares, ou normas nacionais
equivalentes, e componentes especialmente concebidos para os mesmos (isto é, o invólucro, o forro e as
almofadas de proteção);
d) Fatos blindados e vestuário de proteção fabricados segundo normas ou especificações
militares, ou equivalentes e componentes especialmente concebidos para os mesmos.
Nota 1. — O ponto ML13, alínea b), inclui materiais especialmente concebidos para formar blindagem reativa
aos explosivos ou para a construção de abrigos militares.
Nota 2. — O ponto ML13, alínea c), não abrange os capacetes de aço convencionais, não equipados,
modificados ou concebidos para aceitar qualquer tipo de acessórios.
Nota 3. — Os pontos ML13, alínea c) e alínea d), não abrangem os fatos blindados nem o vestuário de proteção
quando acompanhem os seus utilizadores para proteção pessoal do próprio utilizador.
Nota 4. — Os únicos capacetes especialmente concebidos para pessoal das minas e armadilhas abrangidos
pelo ponto ML13 são os especialmente concebidos para uso militar.
N. B. 1 — V. também o ponto 1A005 da Lista de Produtos e Tecnologias de Dupla Utilização da União Europeia.
N. B. 2 — Para os «materiais fibrosos ou filamentosos» usados no fabrico de fatos e capacetes blindados,
v. ponto 1C010 da Lista de Produtos e Tecnologias de Dupla Utilização da União Europeia.
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ML14 — ‘Equipamento especializado para treino militar’ ou para simulação de cenários militares,
simuladores especialmente concebidos para treino na utilização de qualquer arma de fogo especificada nos
pontos ML1 ou ML2, e componentes e acessórios especialmente concebidos para os mesmos.
Nota técnica. — O termo ‘equipamento especializado para treino militar’ inclui versões militares de
simuladores de ataque, simuladores de voo operacional, simuladores de alvos radar, geradores de alvos radar,
equipamento de treino de tiro, simuladores de guerra antissubmarina, simuladores de voo (incluindo centrífugas para
treino de pilotos/astronautas), simuladores de radar, simuladores de voo por instrumentos, simuladores de
navegação, simuladores de lançamento de mísseis, equipamento para servir de alvo, veículos autónomos programáveis
(«drones»), simuladores de armamento, simuladores de «aeronaves» não pilotadas, unidades de treino móveis e
equipamento de treino para operações militares terrestres.
Nota 1. — O ponto ML14 inclui os sistemas de geração de imagem e os sistemas de ambiente interativo para
simuladores quando especialmente concebidos ou modificados para uso militar.
Nota 2. — O ponto ML14 não abrange o equipamento especialmente concebido para treino na utilização de
armas de caça ou de desporto.

ML15 — Equipamento de imagem ou de contramedida, como se segue, especialmente concebido
para uso militar e componentes e acessórios especialmente concebidos para o mesmo:
a) Equipamento de gravação e tratamento de imagem;
b) Máquinas fotográficas, material fotográfico e material de revelação de filmes;
c) Equipamento intensificador de imagem;
d) Equipamento videodetetor por infravermelhos ou térmico;
e) Equipamentos detetores de imagem radar;
f) Equipamentos de contramedidas ou de contracontramedidas para os equipamentos incluídos
nos pontos ML15, alínea a), a ML15, alínea e).
Nota. — O ponto ML15, alínea f), inclui equipamento concebido para afetar o funcionamento ou a eficácia dos
sistemas militares de imagem, ou reduzir os efeitos desse processo.
Nota 1. — No ponto ML15, o termo componentes especialmente concebidos inclui o que se segue, quando
especialmente concebido para uso militar:
a) Tubos de conversão de imagem por infravermelhos;
b) Tubos intensificadores de imagem (exceto os pertencentes à primeira geração);
c) Placas de microcanais;
d) Tubos de câmara TV para fraca luminosidade;
e) Conjuntos de detetores (incluindo sistemas eletrónicos de interconexão ou de leitura);
f) Tubos de câmara TV de efeito piroelétrico;
g) Sistemas de arrefecimento para sistemas de imagens;
h) Obturadores eletrónicos do tipo fotocrómico ou eletro-ótico, com uma velocidade de obturação inferior
a 100 µs, exceto os obturadores que constituam o elemento essencial de uma câmara de alta velocidade;
i) Inversores de imagem de fibras óticas;
j) Fotocátodos de semicondutores compostos.
Nota 2. — O ponto ML15 não inclui os «tubos intensificadores de imagem de primeira geração» nem o
equipamento especialmente concebido para incorporar os «tubos intensificadores de imagem da primeira geração».
N. B. — Para a classificação dos visores de tiro que incorporem «tubos intensificadores de imagem da primeira
geração», v. pontos ML1, ML2 e ML5, alínea a).
N. B. — V. também pontos 6A002.a.2 e 6A002.b da Lista de Produtos e Tecnologias de Dupla Utilização da
União Europeia.

ML16 — Peças forjadas, vazadas e outros produtos inacabados que tenham sido especificamente
concebidos para os produtos incluídos nos pontos ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ou ML19.
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Nota. — O ponto ML16 aplica-se aos produtos inacabados quando sejam identificáveis através da
composição do material, da geometria ou da função.

ML17 — Equipamentos, materiais e «bibliotecas» diversos, como se segue, e componentes
especialmente concebidos para os mesmos:
a) Aparelhos autónomos de mergulho e natação submarina, como se segue:
1) Aparelhos de respiração em circuito fechado ou semifechado especialmente concebidos
para uso militar (isto é, especialmente concebidos para serem não magnéticos);
2) Componentes especialmente concebidos para adaptação para fins militares de dispositivos
de respiração em circuito aberto;
3) Artigos exclusivamente concebidos para uso militar com aparelhagem autónoma de
mergulho e natação submarina;
b) Equipamento de construção especialmente concebido para uso militar;
c) Acessórios, revestimentos e tratamentos para a supressão de assinaturas, especialmente
concebidos para uso militar;
d) Equipamento de engenharia de campanha, especialmente concebido para utilização em zonas
de combate;
e) «Robôs», controladores de «robôs» e «terminais» de «robôs» com qualquer das seguintes
características:
1) Especialmente concebidos para uso militar;
2) Dotados de meios de proteção dos circuitos hidráulicos contra perfurações causadas por
fragmentos balísticos (por exemplo, com circuitos autovedantes) e concebidos para utilização de fluidos
hidráulicos com pontos de inflamação superiores a 839 K (566°C); ou
3) Especialmente concebidos ou calculados para operar num ambiente sujeito a impulsos
eletromagnéticos (EMP);
Nota técnica. — O impulso eletromagnético não se refere às interferências não intencionais causadas por
radiação eletromagnética proveniente de equipamento existente na proximidade (por exemplo, máquinas, aparelhos
elétricos ou eletrónicos) ou descargas atmosféricas.

f) «Bibliotecas» (bases de dados técnicos paramétricos) especialmente concebidas para uso
militar com os equipamentos incluídos na Lista Militar Comum da União Europeia;
g) Equipamento gerador ou propulsor a energia nuclear, incluindo os «reatores nucleares»
especialmente concebidos para uso militar e seus componentes especialmente concebidos ou ‘modificados’
para uso militar;
h) Equipamento e material, revestido ou tratado para a supressão de assinaturas, especialmente
concebido para uso militar, comexceção do abrangido por outros pontos da Lista Militar Comumda União Europeia;
i) Simuladores especialmente concebidos para «reatores nucleares» militares;
j) Oficinas móveis especialmente concebidas ou ‘modificadas’ para reparação e manutenção
de equipamento militar;
k) Geradores de campanha especialmente concebidos ou ‘modificados’ para uso militar;
l) Contentores especialmente concebidos ou ‘modificados’ para uso militar;
m) Transbordadores que não estejam abrangidos por outros pontos da Lista Militar Comum da
União Europeia, pontes e pontões, especialmente concebidos para uso militar;
n) Modelos de ensaio especialmente concebidos para o «desenvolvimento» dos artigos
abrangidos pelos pontos ML4, ML6, ML9 ou ML10;
o) Equipamento de projétil contra laser (ou seja, de projétil ocular e projétil de sensores)
especialmente concebido para uso militar;
p) «Pilhas a combustível» especialmente concebidas para uso militar, com exceção das
abrangidas por outros pontos da Lista Militar Comum da União Europeia.
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Notas técnicas
1 — Para efeitos do ponto ML17, o termo «biblioteca» (base de dados técnicos paramétricos) significa um
conjunto de informações técnicas de caráter militar, cuja consulta permite alterar as características dos equipamentos
ou sistemas militares por forma a aumentar o seu rendimento.
2 — Para efeitos do ponto ML17, o termo «modificado(a)s» significa qualquer alteração estrutural, elétrica,
mecânica ou outra que confira a um artigo não militar capacidades militares equivalentes às de um artigo especialmente
concebido para uso militar.

ML18 — Equipamento de produção e componentes, como se segue:
a) Equipamento especialmente concebido ou modificado para ser utilizado na ‘produção’ de
produtos abrangidos pela Lista Militar Comum da União Europeia e respetivos componentes;
b) Instalações especialmente concebidas para testes ambientais e respetivo equipamento,
destinadas à certificação, qualificação ou ensaio de produtos abrangidos pela Lista Militar Comum da
União Europeia.
Nota técnica. — Para efeitos do ponto ML18, o termo ‘produção’ compreende a conceção, a análise, o fabrico,
o ensaio e a verificação.
Nota. — Os pontos ML18, alínea a), e ML18, alínea b), incluem o seguinte equipamento:
a) Aparelhos de nitração do tipo contínuo;
b) Equipamentos ou dispositivos de teste centrífugo com qualquer das seguintes características:
1) Acionados por um ou mais motores com uma potência nominal total superior a 298 kW (400 cv);
2) Aptos para o transporte de uma carga de 113 kg ou superior; ou
3) Capazes de exercer uma aceleração centrífuga de 8 G ou mais sobre uma carga igual ou superior a 91 kg;
c) Prensas de desidratação;
d) Prensas de extrusão especialmente concebidas ou modificadas para a extrusão de explosivos militares;
e) Máquinas de corte de propulsores obtidos por extrusão;
f) Tambores lisos de diâmetro igual ou superior a 1,85 m e com uma capacidade superior a 227 kg de produto;
g) Misturadores contínuos para propulsores sólidos;
h) Moinhos de jato de fluido para moer ou triturar ingredientes de explosivos militares;
i) Equipamento para obter simultaneamente a esfericidade e a uniformidade das partículas do pó metálico
referido no ponto ML8, alínea c), subalínea 8);
j) Conversores de corrente de convecção para a conversão das substâncias referidas no ponto ML8,
alínea c), subalínea 3).

ML19 — Sistemas de Armas de Energia Dirigida (DEW), equipamento de contramedida ou
materiais afins e modelos de ensaio, como se segue, e componentes especialmente concebidos para os
mesmos:
a) Sistemas «laser» especialmente concebidos para destruição ou abortamento da missão de um alvo;
b) Sistemas de feixes de partículas com capacidade de destruição ou abortamento de um alvo;
c) Sistemas de radiofrequência (RF) de alta potência com capacidade de destruição ou
abortamento dum alvo;
d) Equipamento especialmente concebido para a deteção ou identificação de sistemas previstos
nos pontos ML19, alínea a), a ML19, alínea c), ou para defesa contra estes sistemas;
e) Modelos de ensaio físico relacionados com os sistemas, equipamentos e componentes
abrangidos pelo presente ponto;
f) Sistemas «laser» especificamente concebidos para causar a cegueira permanente numa visão
não melhorada, isto é, o olho nu ou com dispositivos de correção da visão.
Nota 1. — Os sistemas DEW abrangidos pelo ponto ML19 incluem os sistemas cujas possibilidades derivam
da aplicação controlada de:
a) «Lasers» de onda contínua ou pulsada com potência de destruição equivalente às munições
convencionais;
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b) Aceleradores de partículas que projetem feixes carregados ou neutros com poder destruidor;
c) Transmissores de micro-ondas de feixe pulsado de alta potência produtores de campos suficientemente
intensos para desativar circuitos eletrónicos num alvo distante.
Nota 2. — O ponto ML19 inclui os equipamentos seguintes, quando especialmente concebidos para sistemas DEW:
a) Equipamento de geração de potência primária, armazenamento de energia, comutação, condicionamento
de potência e manuseamento de combustível;
b) Sistemas de aquisição e seguimento de alvos;
c) Sistemas capazes de avaliar os danos, a destruição ou o abortamento da missão do alvo;
d) Equipamentos de alinhamento, propagação e pontaria de feixes;
e) Equipamento de feixe de varrimento rápido para operações contra alvos múltiplos;
f) Equipamentos óticos adaptativos e dispositivos de conjugação de fase;
g) Injetores de corrente para feixes de iões de hidrogénio negativos;
h) Componentes de aceleradores «qualificados para fins espaciais»;
i) Equipamento de focagem de feixes de iões negativos;
j) Folhas metálicas «qualificadas para fins espaciais» para neutralização de feixes de isótopos negativos
de hidrogénio.

ML20 — Equipamentos criogénicos e «supercondutores» como se segue, e acessórios e componentes
especialmente concebidos para os mesmos:
a) Equipamento especialmente concebido ou configurado para instalação em veículos para
aplicações militares terrestres, marítimas, aeronáuticas ou espaciais, capaz de operar em movimento e de
produzir ou manter temperaturas inferiores a 103 K (-170°C);
Nota. — O ponto ML20, alínea a), inclui sistemas móveis que contenham ou utilizem acessórios ou
componentes fabricados a partir de materiais não metálicos ou não condutores de eletricidade, tais como materiais
plásticos ou materiais impregnados de resinas epóxidas.

b) Equipamentos elétricos «supercondutores» (máquinas rotativas e transformadores)
especialmente concebidos ou configurados para instalação em veículos para aplicações militares
terrestres, marítimas, aeronáuticas ou espaciais e capazes de operar em movimento.
Nota. — O ponto ML20, alínea b), não inclui os geradores homopolares híbridos de corrente contínua com
rotores metálicos normais de pólo único que rodam num campo magnético produzido por enrolamentos
supercondutores, desde que esses enrolamentos constituam o único componente supercondutor do gerador.

ML21 — «Software», como se segue:
a) «Software» especialmente concebido ou modificado para o «desenvolvimento», a «produção»
ou a «utilização» de equipamento, materiais ou «software» incluídos na Lista Militar Comum da União
Europeia;
b) «Software» específico, não referido no ponto ML21, alínea a), como se segue:
1) «Software» especialmente concebido para uso militar e especialmente concebido para a
modelação, simulação ou avaliação de sistemas de armas militares;
2) «Software» especialmente concebido para uso militar e especialmente concebido para a
modelação ou simulação de cenários operacionais militares;
3) «Software» para determinar os efeitos das armas de guerra convencionais, nucleares,
químicas ou biológicas;
4) «Software» especialmente concebido para uso militar e especialmente concebido para
aplicações nas áreas de comando, comunicações, controlo e informação (C3I) ou de comando,
comunicações, controlo, computadores e informação (C4I);
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c) «Software» não abrangido pelos pontos ML21, alínea a), ou ML21, alínea b), especialmente
concebido ou modificado para permitir que os equipamentos não referidos na Lista Militar Comum da
União Europeia desempenhem as funções militares dos equipamentos referidos na Lista Militar Comum
da União Europeia.
ML22 — «Tecnologia» como se segue:
a) «Tecnologia», não referida no ponto ML22, alínea b), «necessária» para o «desenvolvimento»,
«produção» ou «utilização» de produtos referidos na Lista Militar Comum da UE;
b) «Tecnologia» como se segue:
1) «Tecnologia» «necessária» para a conceção de instalações de produção completas de
produtos referidos na Lista Militar Comum da União Europeia e para a montagem de componentes nessas
instalações, bem como para a exploração, manutenção e reparação de tais instalações, mesmo que os
componentes dessas instalações de produção não estejam especificados;
2) «Tecnologia» «necessária» para o «desenvolvimento» e «produção» de armas de pequeno
calibre, mesmo que usado para o fabrico de reproduções de armas de pequeno calibre antigas;
3) «Tecnologia» «necessária» para o «desenvolvimento», «produção» ou «utilização» de
agentes toxicológicos, equipamento conexo e componentes especificados nos pontos ML7, alínea a), a
ML7, alínea g);
4) «Tecnologia» «necessária» para o «desenvolvimento», «produção» ou «utilização» de
«biopolímeros» ou culturas de células específicas, especificadas no ponto ML7, alínea h);
5) «Tecnologia» «necessária» exclusivamente para a incorporação de «biocatalizadores»,
especificados no ponto ML7, alínea i), subalínea 1), em vetores de propagação militares ou em material
militar.
Nota 1. — «Tecnologia» «necessária» para o «desenvolvimento», «produção» ou «utilização» dos produtos
referidos na Lista Militar Comum da União Europeia mantém-se sujeita a controlo mesmo quando aplicável a produtos
não referidos na Lista Militar Comum da União Europeia.
Nota 2. — O ponto ML22 não abrange:
a) A «tecnologia» que constitua o mínimo necessário para a instalação, exploração, manutenção
(verificação) e reparação de produtos não controlados ou cuja exportação tenha sido autorizada;
b) A «tecnologia» que pertença ao «domínio público», à «investigação científica fundamental» ou à
informação mínima necessária a fornecer nos pedidos de patente;
c) A «tecnologia» para indução magnética para propulsão contínua usada em equipamento de transporte civil.

Definições dos termos empregues na presente lista
Apresentam-se seguidamente definições dos termos empregues na presente lista, por ordem
alfabética.
Nota 1. — As definições aplicam-se à totalidade da lista. As referências são meramente consultivas e não têm
qualquer efeito sobre a aplicação universal dos termos definidos ao longo da lista.
Nota 2. — As palavras e termos contidos na lista de definições só assumem o significado definido quando
tal é indicado por se encontrarem entre aspas duplas. As definições dos termos entre ‘aspas simples’ são dadas em
notas técnicas nas rubricas correspondentes. Noutras partes da lista, as palavras e termos tomam os seus significados
(lexicais) comummente aceites.

ML7 — «Adaptado para fins militares» — diz-se de tudo o que tenha sofrido uma modificação ou
seleção (como alteração da pureza, do tempo de conservação, da virulência, das características de
disseminação ou da resistência às radiações UV) destinada a aumentar a sua capacidade para causar
vítimas humanas ou animais, degradar equipamento, destruir colheitas ou danificar o ambiente.
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ML8 — «Aditivos» — substâncias utilizadas em explosivos para melhorar as respetivas propriedades.
ML8, ML9 e ML10 — «Aeronave» — veículo aéreo de asa fixa, de asa de geometria variável ou
de asa rotativa (helicóptero), de rotor basculante ou de asas basculantes.
ML11 — «Sistemas automatizados de comando e controlo » — sistemas eletrónicos através dos
quais a informação essencial ao eficaz funcionamento do dispositivo de forças, grande formação,
formação tática, unidade, navio, subunidade ou armas sob comando é introduzida, tratada e transmitida.
Obtém-se através da utilização de computadores e outros meios informáticos especializados concebidos
para apoiar as funções de uma organização de comando e controlo militar. As principais funções de um
sistema automatizado de comando e controlo são: a recolha, acumulação, armazenamento e tratamento
eficazes da informação; a exposição da situação e as circunstâncias que afetam a preparação e condução
das operações de combate; cálculos operacionais e táticos destinados à afetação de meios entre os
dispositivos de forças ou elementos da ordem de batalha ou projeção de batalha, de acordo com a missão
ou estágio da operação; a preparação dos dados destinados à apreciação da situação e à tomada de decisão
em qualquer momento da operação ou batalha; simulação de operações em computador.
ML22 — «Investigação científica fundamental» — trabalhos experimentais ou teóricos, empreendidos
principalmente para adquirir novos conhecimentos sobre os princípios fundamentais de fenómenos ou
factos observáveis, e não especialmente orientados para um fim ou objetivo específico.
ML7 e 22 — «Biocatalisadores» — enzimas para reações químicas ou bioquímicas específicas ou
outros compostos biológicos que se ligam a agentes Q e aceleram a sua degradação.
Nota técnica. — «Enzimas» são «biocatalisadores» para reações químicas ou bioquímicas específicas.

ML7 e 22 — «Biopolímeros» — as seguintes macromoléculas biológicas:
a) Enzimas para reações químicas ou bioquímicas específicas;
b) Anticorpos monoclonais, policlonais ou anti-idiotípicos;
c) Recetores especialmente concebidos ou especialmente tratados;
Notas técnicas
1 — «Anticorpos anti-idiotípicos» são anticorpos que se ligam aos sítios específicos de ligação a antigénios
de outros anticorpos.
2 — «Anticorpos monoclonais» são proteínas que se ligam a um sítio antigénico e são produzidas por um
único clone de células.
3 — «Anticorpos policlonais» são misturas de proteínas que se ligam ao antigénio específico e são produzidas
por mais de um clone de células.
4 — «Recetores» são estruturas biológicas macromoleculares capazes de se ligar a ligandos cuja ligação afeta
funções fisiológicas.

ML10 — «Aeronaves civis» — as «aeronaves» mencionadas pela sua designação própria nas listas
de certificados de navegabilidade publicadas pelas autoridades de aviação civil, para operar em rotas
comerciais civis, domésticas e internacionais, ou destinadas a utilização legal civil, privada ou de negócios.
ML21 e 22 — «Desenvolvimento» — operação ligada a todas as fases que precedem a produção
em série, como: conceção (projeto), investigação de conceção, análises de conceção, conceitos de
conceção, montagem e ensaio de protótipos, planos de produção-piloto, dados de conceção, processo de
transformação dos dados de conceção num produto, conceção de configuração, conceção de integração
e planos.
ML17 — «Terminais» — pinças, ferramentas ativas ou qualquer outra ferramenta, ligados à placa
de base da extremidade do braço manipulador de um «robô».
Nota técnica. — «Ferramenta ativa» é um dispositivo destinado a aplicar à peça a trabalhar força motriz, a
energia necessária ao processo ou meios de deteção.
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ML4 e 8 — «Materiais energéticos» — substâncias ou misturas que reagem quimicamente para
libertarem a energia necessária à aplicação a que se destinam. «Explosivos», «produtos pirotécnicos» e
«propergóis» são subclasses dos materiais energéticos.
ML 8 e 18 — «Explosivos» — substâncias ou misturas de substâncias sólidas, líquidas ou gasosas
que, aplicadas como cargas primárias, detonadoras ou principais, em ogivas, na demolição e noutras
aplicações, se destinam a deflagrar.
ML7 — «Vetores de expressão» — vetores (por exemplo, plasmídeos ou vírus) utilizados para
introduzir material genético em células hospedeiras.
ML17 — «Pilhas a combustível» — dispositivos eletroquímicos que transformam diretamente a
energia química em eletricidade de corrente contínua consumindo combustível proveniente de uma fonte
externa.
ML13 — «Materiais fibrosos ou filamentosos» — são os seguintes materiais:
a) Monofilamentos contínuos;
b) Fios e mechas contínuos;
c) Bandas, tecidos, emaranhados irregulares e entrançados;
d) Mantas de fibras cortadas, de fibras descontínuas e de fibras aglomeradas;
e) Cristais capilares monocristalinos ou policristalinos de qualquer comprimento;
f) Pasta de poliamidas aromáticas.
ML15 — «Tubos intensificadores de imagem de primeira geração» — tubos de focagem
eletrostática que utilizam placas de entrada e de saída em fibra ótica ou em vidro, fotocátodos multialcalinos
(S-20 ou S-25), mas não amplificadores de placa de microcanais.
ML22 — Seja do «domínio público» — designa a «tecnologia » ou o «software» que foram
divulgados e sem qualquer restrição quanto à sua utilização posterior.
Nota. — As restrições resultantes do direito de propriedade intelectual não impedem que a «tecnologia» ou
o «software» sejam considerados «do domínio público».

ML5 e 19 — «Laser» — conjunto de componentes que produzem luz coerente no espaço e no tempo,
amplificada por emissão estimulada de radiação.
ML10 — «Veículos mais leves do que o ar» — balões e aeronaves que utilizam o ar quente ou gases
mais leves do que o ar, como o hélio ou o hidrogénio, para a sua capacidade ascensional.
ML17 — «Reator nuclear» — inclui os componentes situados no interior ou diretamente ligados ao
corpo do reator, o equipamento que controla o nível de potência no núcleo, e os componentes que
normalmente contêm, entram em contacto direto ou controlam o refrigerante primário do núcleo do reator.
ML8 — «Precursores» — substâncias químicas especiais utilizadas no fabrico de explosivos.
ML21 e 22 — «Produção» — todas as fases da produção, designadamente projeto, fabrico,
integração, montagem, inspeção, ensaios e garantia da qualidade.
ML8 — «Propergóis» — substâncias ou misturas que reagem quimicamente para produzirem
grandes volumes de gases quentes a débitos controlados para realizar trabalho mecânico.
ML4 e 8 — «Produto(s) pirotécnico(s)» — misturas de combustíveis sólidos ou líquidos e oxidantes
que, quando inflamados, sofrem uma reação química energética a velocidade controlada destinada a obter
tempos de resposta específicos, ou quantidades de calor, ruído, fumo, luz visível, ou radiações infravermelhas.
Os pirofóricos são uma subclasse dos produtos pirotécnicos, que não contêm oxidantes mas se inflamam
espontaneamente em contacto com o ar.
ML22 — «Necessário» — este termo, quando aplicado a «tecnologia», designa unicamente a parte
específica da «tecnologia» que permite alcançar ou exceder os níveis de comportamento funcional, as
características ou as funções submetidos a controlo. Essa «tecnologia» «necessária» poderá ser partilhada
por diferentes produtos.
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ML7 — «Vetores de expressão» — substâncias que, nas condições de utilização previstas para
efeitos antimotim, provoquem rapidamente nos seres humanos uma irritação sensorial ou uma incapacidade
física que desaparece pouco tempo após terminada a exposição ao agente. (Os gases lacrimogéneos são
um subconjunto de «agentes antimotim ».)
ML17 — «Robô» — mecanismo de manipulação que pode ser do tipo de trajetória contínua ou do
tipo ponto a ponto, que pode utilizar sensores e que apresenta as seguintes características:
a) Ser multifuncional;
b) Ser capaz de posicionar ou orientar materiais, peças, ferramentas ou dispositivos especiais
através de movimentos variáveis no espaço tridimensional;
c) Possuir três ou mais servomecanismos de circuito aberto ou fechado, com possibilidade de
inclusão de motores passo a passo; e
d) Ser dotado de «programação acessível ao utilizador» pelo método de aprendizagem ou por um
computador eletrónico que pode ser uma unidade de programação lógica, isto é, sem intervenção
mecânica.
Nota. — A definição anterior não inclui:
1) Mecanismos de manipulação de controlo manual ou por teleoperador apenas;
2) Mecanismos de manipulação de sequência fixa que constituem dispositivos móveis automatizados
cujos movimentos são programados e definidos por meios mecânicos. O programa é limitado mecanicamente por
batentes fixos, como pernos ou cames. A sequência dos movimentos e a seleção das trajetórias ou dos ângulos não
são variáveis nem modificáveis por meios mecânicos, eletrónicos ou elétricos;
3) Mecanismos de manipulação de sequência variável e de controlo mecânico que constituem dispositivos
móveis automatizados cujos movimentos são programados e definidos por meios mecânicos. O programa é limitado
mecanicamente por batentes fixos, mas reguláveis, como pernos ou cames. A sequência dos movimentos e a seleção
das trajetórias ou dos ângulos são variáveis dentro da configuração programada. As variações ou modificações da
configuração programada (por exemplo, mudança de pernos ou troca de cames) em um ou mais eixos de movimento
são efetuadas unicamente por operações mecânicas;
4) Mecanismos de manipulação de sequência variável, sem servocontrolo, que constituem dispositivos
móveis automatizados, cujos movimentos são programados e definidos por meios mecânicos. O programa é variável,
mas a sequência apenas se processa através do sinal binário proveniente de dispositivos binários elétricos fixados
mecanicamente ou de batentes reguláveis;
5) Empilhadores, definidos como sistemas manipuladores que funcionam em coordenadas cartesianas,
fabricados como partes integrantes de um conjunto vertical de células de armazenamento, e concebidos para o acesso
às referidas células para armazenamento ou recuperação.

ML21 — «Software» — conjunto de um ou mais programas ou microprogramas, fixados em
qualquer suporte material.
ML19 — «Qualificados para uso espacial» — produtos concebidos, fabricados e testados para
obedecer aos requisitos elétricos, mecânicos e ambientais especiais necessários para utilização no
lançamento e colocação em órbita de satélites ou de sistemas de voo a grande altitude, que operam a
altitudes iguais ou superiores a 100 km.
ML18 e 20 — «Supercondutores» — refere-se a materiais (metais, ligas ou compostos) que podem
perder toda a resistência elétrica, isto é, podem atingir uma condutividade elétrica infinita e transportar
correntes elétricas muito elevadas sem aquecimento por efeito de Joule.
Nota técnica. — O estado «supercondutor» de um material é individualmente caracterizado por uma
temperatura crítica, um campo magnético crítico, função da temperatura, e uma densidade de corrente crítica que é,
no entanto, função do campo magnético e da temperatura.

ML22 — «Tecnologia» — informação específica necessária para o «desenvolvimento», «produção»
ou «utilização» de um produto. A informação pode apresentar-se sob a forma de dados técnicos ou de
assistência técnica.
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Notas técnicas
1 — Os ‘dados técnicos’ podem assumir formas como esquemas, planos, diagramas, modelos, fórmulas,
tabelas, projetos e especificações de engenharia, manuais e instruções, escritos ou registados noutros suportes ou
dispositivos como discos, fitas magnéticas, memórias ROM.
2 — A ‘assistência técnica’ pode assumir formas como instruções, técnicas, formação, conhecimentos
práticos e serviços de consultoria. A ‘assistência técnica’ pode implicar a transferência de ‘dados técnicos’.

ML21 e 22 — «Utilização» — termo que inclui a exploração, a instalação (incluindo a instalação
in situ), a manutenção (verificação), a reparação, a revisão geral e a renovação.

——————

II — RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE MINISTROS
Presidência do Conselho de Ministros
Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2012
de 28 de junho de 2012
O nosso país participa, desde 2001, na NATO Helicopter Management Organization (NAHEMO),
tendo em vista, por um lado, a conceção, desenvolvimento, produção, aquisição e apoio logístico, ao
longo do ciclo de vida, de um helicóptero médio e, por outro, a aquisição de 10 helicópteros de
transporte tático (TTH).
A adesão de Portugal ao programa decorrente da participação na NAHEMO, designado
por Programa NH90, que se baseou em requisitos e necessidades operacionais definidos pelo
Exército Português e na cooperação industrial que então se perspetivava, sofreu entretanto
diversas vicissitudes, que tornam imperiosa a supressão da contribuição nacional para aquele
Programa.
Na verdade, um recente estudo económico veio revelar que a manutenção da participação no
Programa NH90 conduziria a uma necessidade financeira adicional muito significativa, que o País não se
encontra em condições de satisfazer, de que são exemplo os custos superiores a 420 milhões de euros
inerentes ao cumprimento dos compromissos assumidos até ao ano de 2020.
Na atual conjuntura, o Governo entende ser crucial manter um forte empenho na gestão de
todos os recursos, no âmbito das exigências que a sociedade portuguesa enfrenta em matéria de
consolidação orçamental, desiderato que desempenha um papel central na recuperação económica
e financeira do País.
Acresce que, num contexto de escassez de meios financeiros, os custos de participação assumiram
uma dimensão incomportável, embora imprevisível aquando da adesão de Portugal ao Programa NH90,
uma vez que este se encontrava ainda numa fase incipiente de desenvolvimento.
As referidas alterações de circunstâncias, imprevisíveis e supervenientes à adesão de Portugal ao
Programa NH90, revelam-se atualmente incompatíveis com o interesse público e justificam a denúncia da
participação do nosso país na NAHEMO e naquele Programa.
No entanto, o elevado nível de assunção de compromissos que derivaram para Portugal da
assinatura dos mais diversos documentos, como são o estatuto jurídico da NAHEMO, os Memorandos
de Entendimento e os contratos associados, a que se juntam muitos outros instrumentos de
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concretização da cooperação internacional instituída neste domínio, recomendam uma atenta e
exigente negociação da mencionada denúncia por parte do Estado Português com a agência que
representa os países participantes no Programa NH90, tendo em vista a minimização das suas
consequências.
É ainda de referir que a supressão da contribuição pública nacional, associada à denúncia do
Programa NH90, na perspetiva da melhor gestão das dotações previstas na LPM, contribui também para
o esforço de consolidação orçamental neste domínio.
Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Mandatar o Ministro da Defesa Nacional para definir e negociar os termos da denúncia da
participação de Portugal na NATO Helicopter Management Organization (NAHEMO) e no correspondente
Programa NH90, junto da NAHEMA, agência que representa os países participantes naquele Programa.
2 — Cometer ao Ministério da Defesa Nacional a elaboração de propostas de medidas
legislativas e regulamentares necessárias à reafetação das verbas previstas para o Programa NH90 na
Lei de Programação Militar (Lei Orgânica n.º 4/2006, de 29 de agosto), as quais devem ter em conta,
designadamente, os montantes das eventuais compensações e ou indemnizações a suportar pelo Estado
Português.
3 — Determinar à Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa (DGAIED) a
apresentação, no prazo de 60 dias a contar da data de entrada em vigor da presente resolução, de um
relatório inicial das atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos na implementação do disposto na
presente resolução.
4 — Cometer à DGAIED a elaboração de um relatório final, no prazo de 180 dias a contar da
data da entrega do relatório previsto no número anterior.
5 — Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

——————

III — DECISÕES DE TRIBUNAIS
Tribunal Constitucional
Acórdão n.º 353/2012
de 14 de dezembro de 2011
a) Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das normas constantes dos
artigos 21.º e 25.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro (Orçamento do Estado para 2012).
b) Ao abrigo do disposto no artigo 282.º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa,
determina-se que os efeitos desta declaração de inconstitucionalidade não se apliquem à suspensão do
pagamento dos subsídios de férias e de Natal, ou quaisquer prestações correspondentes aos 13.º e
ou 14.º meses, relativos ao ano de 2012.
(DR 1.ª Série n.º 140 de 20 de julho de 2012)
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IV - DESPACHOS
Ministério da Defesa Nacional
Direção-Geral de Política de Defesa Nacional
Despacho n.º 9 893/2012
26 de junho de 2012
1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código de Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, no n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação
dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, delego no Diretor de Serviços de Relações Internacionais,
Coronel Rui Manuel Carlos Clero as seguintes competências:
1.1 — Delegação de competências próprias:
a) As previstas nos n.os 1 a 4 do artigo 7.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com exceção do disposto nas alíneas f) e m) do
n.º 1 e alínea d) do n.º 2 da citada norma legal;
b) As previstas no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, dentro dos respetivos limites
máximos e dos limites previstos no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho.
2 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 4.º Decreto Regulamentar n.º 4/2012, 18 de janeiro,
nomeio o Coronel Rui Manuel Carlos Clero, para me substituir nas minhas faltas e impedimentos.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 26 de junho de 2012.
O Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional, Nuno Pinheiro Torres.

Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa
Despacho n.º 10 175/2012
04 de julho de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea k) do n.º 1 do Despacho
n.º 6 864/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 19 de abril, que Portugal ratifique o
STANAG 2296 LO (Edition 1) — Allied Joint Doctrine for Military Police AJP - 3.2.3.3, com
implementação na Marinha e no Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
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Despacho n.º 10 176/2012
04 de julho de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea k) do n.º 1 do Despacho
n.º 6 864/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 19 de abril, que Portugal ratifique o
STANAG 2934 ARTY (Edition 3) — Artillery Procedures — AArtyP -1(B), com implementação, com
reservas, no Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

Despacho n.º 10 178/2012
12 de julho de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea k) do n.º 1 do Despacho
n.º 6 864/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 19 de abril, que Portugal ratifique o
STANAG 2282 EOD (Edition 2) — Interservice Explosive Ordnance Disposal Operations On Multinational
Deployments — ATP — 72(A) com implementação na Marinha e no Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

Despacho n.º 10 219/2012
09 de julho de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
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OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea k) do n.º 1 do Despacho
n.º 6 864/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 19 de abril, que Portugal ratifique o
STANAG 7136 IGEO (Edition 2) — Identification of Land Maps, Aeronautical Charts, Digital Geographic
Datasets and Media Containing Datasets (Excluding Hydrographic Products) com implementação no
Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

Estado-Maior-General das Forças Armadas
Comando Operacional dos Açores
Despacho n.º 9 953/2012
de 17 de julho de 2012
1 — No uso da autorização que me é conferida pelo Despacho n.º 9 361/2012, de 03 de julho de 2012,
do General Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, subdelego no Chefe do Estado-Maior
do Comando Operacional dos Açores, Coronel de Infantaria Fernando Atanásio Lourenço, a
competência para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com
empreitadas de obras públicas, bem como praticar todos os demais atos decisórios previstos no
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, até ao limite de € 5 000.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 6 de junho de 2012, ficando por este meio ratificado
todos os atos entretanto praticados pelo Chefe do Estado-Maior do Comando Operacional dos Açores que
se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Comandante Operacional dos Açores, Augusto Mourão Ezequiel, Vice-Almirante.

Estado-Maior da Exército
Despacho s/n.º
de 20 de junho de 2012
Por despacho do General Chefe do Estado-Maior do Exército, é instituído o dia 25 de maio como
o Dia Festivo do Arquivo Histórico Militar.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.
Despacho s/n.º
de 04 de julho de 2012
Por despacho do General Chefe do Estado-Maior do Exército, é instituído o dia 22 de agosto como
o Dia Festivo do Museu Militar de Bragança.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.
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Comando do Pessoal
Direção de Administração de Recursos Humanos
Despacho n.º 9 077/2012
de 21 de maio de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no artigo 35.º n.º 2 do Código do Procedimento Administrativo aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro,
delego no Coronel de Infantaria (01268983) Jorge Ferreira de Brito, Chefe da Repartição de Reserva,
Reforma e Disponibilidade/DARH, a competência para passagem dos cartões de DFA, DCFA, GDSEN,
GDFA, PPI e PIC nos termos das respetivas portarias e despachos que os regulamentam, respetivamente
a Portaria n.º 816/85 de 28 de outubro de 1985, Portaria n.º 815/85 de 28 de outubro de 1985, Portaria
n.º 60/2000 de 15 de fevereiro de 2000, Despacho n.º 90/SEAMDN/91 de 21-10-91, Despacho Normativo
n.º 214/79 e Despacho Conjunto de 22 de julho de 1981, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 202 de 3-9-1981.
2 — Este despacho produz efeitos desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Diretor de Administração de Recursos Humanos, Henrique Augusto Fernandes de Melo
Gomes, Major-General.

Despacho n.º 9 159/2012
de 18 de maio de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 5 596/2012, de 28 de fevereiro de 2012, do
Tenente-General Ajudante-General do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 82, de
26 de abril de 2012 subdelego no Coronel de Infantaria (01268983) Jorge Ferreira de Brito, Chefe da
Repartição de Reserva, Reforma e Disponibilidade/DARH, a competência que em mim foi subdelegada
para a prática dos seguintes atos:
a) Autorizar a passagem à reserva de militares nos termos das alíneas a) do n.º 1 do artigo 152.ª
do EMFAR, exceto Oficiais Generais;
b) Autorizar a passagem à reforma de militares nos termos da alínea a), b) e c) do n.º 1
do artigo 159.º do EMFAR, bem como nos termos do n.º 3 do mesmo artigo;
c) Promover a passagem à reforma extraordinária de militares nos termos do artigo 160.º do EMFAR;
d) Apreciar a transferência de obrigações militares de pessoal na reserva de disponibilidade;
e) Autorizar o alistamento nas forças de segurança a militares na reserva de disponibilidade;
f) Autorizar o tratamento e hospitalização de militares na reserva de disponibilidade;
g) Autorizar averbamentos a introduzir nos processos individuais do pessoal na situação de
reserva fora da efetividade de serviço e na situação de reforma;
h) Apreciar requerimentos solicitando a passagem de certificados.
2 — Este despacho produz efeitos desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Diretor de Administração de Recursos Humanos, Henrique Augusto Fernandes de Melo
Gomes, Major-General.
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Despacho n.º 9 160/2012
de 21 de maio de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 5 596/2012, de 28 de fevereiro de 2012, do
Tenente-General Ajudante General do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 82, de
26 de Abril de 2012, subdelego no Coronel de Infantaria (02748085) Nuno Correia Neves, Chefe da
Repartição de Pessoal Civil/DARH, a competência que em mim foi subdelegada, para a prática dos
seguintes atos:
a) Autorizar a modificação da relação jurídica de emprego do pessoal civil, nas suas diversas
modalidades, exceto para pessoal das carreiras de técnico superior ou equivalente;
b) Promover pessoal militarizado;
c) Accionar os concursos de pessoal do MPCE, depois de aprovada a sua abertura;
d) Propor a apresentação à junta médica de pessoal do MPCE;
e) Conceder licença sem vencimento ao pessoal do MPCE;
f) Conceder licença ilimitada ao pessoal militarizado;
g) Autorizar a continuação ao serviço de pessoal militarizado com mais de 56 anos;
h) Averbar cursos e estágios a pessoal do MPCE e militarizado;
i) Apreciar requerimentos solicitando a passagem de certificados;
j) Confirmar as condições de progressão de pessoal militarizado e civil;
k) Mudança de colocação, no âmbito do Exército, de pessoal militarizado e civil, exceto técnicos
superiores ou equivalente;
l) Visar os processos de falecimento a enviar ao Ministério da Defesa Nacional.
2 — Este despacho produz efeitos desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Diretor de Administração de Recursos Humanos, Henrique Augusto Fernandes de Melo
Gomes, Major-General.
Despacho n.º 9 247/2012
de 21 de maio de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 5 596/2012, de 28 de fevereiro de 2012, do
Tenente-General Ajudante-General do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 82, de
26 de Abril de 2012, subdelego no Coronel de Cavalaria (14359083) Francisco Xavier Ferreira de
Sousa, Chefe da Repartição de Pessoal Militar/DARH, a competência que em mim foi subdelegada, para
a prática dos seguintes atos:
a) Autorizar trocas de colocação e prorrogação de deslocamentos aos militares, até ao posto de
Major inclusive;
b) Autorizar requerimentos de mudança de guarnição militar de preferência;
c) Autorizar pedidos de demora na apresentação de militares, até ao posto de Capitão inclusive;
d) Nomear militares para a frequência de cursos, tirocínios e estágios nacionais, exceto para o
CPOG, curso de Cmdts e CEM;
e) Autorizar o adiamento da frequência de cursos de promoção dos Sargentos, nos termos do
artigo 197.º do EMFAR;
f) Nomear, colocar e transferir militares em RV/RC, em território nacional, exceto fora do
Exército;
g) Autorizar trocas e oferecimentos para efeitos de colocação de militares em RV/RC;
h) Autorizar requerimentos de mudança de área geográfica de prestação de serviço preferencial
a militares RV/RC, desde que não haja determinação especial em contrário;
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i) Autorizar a admissão de militares em RV/RC e, bem assim, a prorrogação e cessação da
prestação de serviço com exceção das situações previstas no artigo 300.º, n.º 3, alíneas e) e f), do EMFAR;
j) Equivalência de condições de promoção de Sargentos;
k) Promover e graduar militares por diuturnidade e antiguidade nas categorias de Sargentos do
QP e Oficiais, Sargentos e Praças em RV/RC;
l) Conceder licença registada aos Sargentos e Praças dos QP, nos termos do artigo 204.º do
EMFAR;
m) Autorizar a matrícula em cursos civis aos militares RV/RC, sem prejuízo para o serviço;
n) Autorizar o exercício de funções de natureza civil aos militares RV/RC, sem prejuízo para o serviço;
o) Autorizar o concurso e alistamento nas forças de segurança de militares em RV e RC;
p) Averbar cursos, estágios e especialidades normalizadas a militares;
q) Averbar aumentos de tempo de serviço;
r) Apreciar requerimentos solicitando a passagem de certificados;
s) Autorizar fotocópias de Atas e Pareceres do Conselho das Armas e Serviços, resumo das
FAMME e Listas de Promoção por Escolha, referentes ao universo estrito em apreciação do requerente,
até ao posto de Tenente-Coronel.
2 — Este despacho produz efeitos desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Diretor de Administração de Recursos Humanos, Henrique Augusto Fernandes de Melo
Gomes, Major-General.

Comando das Forças Terrestres
Brigada Mecanizada
Despacho n.º 9 245/2012
de 19 de abril de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é concedida pelo n.º 2 do Despacho n.º 4 057/2012, de
20 de março, do Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 57
de 20 de março de 2012, subdelego no Coronel de Infantaria (19888079), Elias Lopes Inácio, Adjunto
do Comandante da Brigada Mecanizada para o Campo Militar de Santa Margarida, sob minha direta
dependência, competência para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços
e com empreitadas de obras publicas, até ao limite de € 12 500.
2 — Delego ainda, no Adjunto do Comandante de Brigada Mecanizada para o Campo Militar de
Santa Margarida, a competência para, no âmbito deste Campo Militar, representar o Exercito Português
nos assuntos relacionados com o Ministério da Agricultura, em matérias agroflorestais, nomeadamente
ajudas anuais, projetos de investimento agrícolas e florestais e controlo dos mesmos.
3 — Este despacho produz efeitos desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio ratificado
todos os atos entretanto praticados por este oficial, que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
4 — O presente despacho vigora até a tomada de posse do titular do cargo de Comandante das
Forças Terrestres.
O Comandante da Brigada Mecanizada, José Manuel Picado Esperança da Silva,
Major-General.
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V — AVISOS
Direção de Administração de Recursos Humanos
Repartição de Pessoal Civil
Aviso (extrato) n.º 9 258/2012
de 26 de junho de 2012
Por despacho de 25 de junho de 2012 do Tenente-General Ajudante-General do Exército, proferido
no uso de competência delegada, subdelega no presidente do conselho coordenador da avaliação dos
enfermeiros civis do exército, Major TEDT Fernando Manuel Gaspar Lousa, a competência em si
delegada, sem prejuízo das demais competências previstas na lei, as competências previstas no artigo 10.º
da Portaria n.º 242/2011, de 21 de junho de 2011, que são as seguintes:
a) Proceder à fixação das normas de atuação e dos critérios de avaliação, quer dos objetivos
individuais, quer dos comportamentos profissionais, a aplicar nas diferentes unidades e de acordo com as
funções prosseguidas pelos enfermeiros, e tendo em consideração o conteúdo funcional legalmente fixado
para as diversas categorias;
b) Coordenar a elaboração e a aplicação dos parâmetros da avaliação no âmbito de cada
estabelecimento ou serviço e unidades de cuidados ajustados às especificidades das unidades;
c) Apreciar e decidir, mediante prévia audição da direção de enfermagem, sobre a revisão das
normas de atuação, critérios de avaliação e comportamentos profissionais a escolher, bem como as
respetivas ponderações;
d) Assegurar a aplicação das percentagens de diferenciação dos desempenhos previstas na lei;
e) Elaborar orientações e instruções consideradas necessárias para o desenvolvimento do
processo da avaliação do desempenho;
f) Emitir parecer sobre dúvidas ou questões suscitadas no âmbito das suas atribuições, quando
solicitado;
g) Emitir recomendações sobre a necessidade de formação em serviço e ou contínua para os
enfermeiros, de acordo com os projetos de desenvolvimento da qualidade dos cuidados de enfermagem
e objetivos do estabelecimento ou serviço e unidades;
h) Elaborar os diferentes impressos necessários ao desenvolvimento do processo de avaliação
do desempenho;
i) Elaborar o relatório anual da avaliação do desempenho dos enfermeiros;
j) Elaborar o seu regulamento interno.
Produção de efeitos — este despacho produz efeitos desde 10 de maio de 2012, ficando deste modo
ratificados todos os atos e despachos entretanto proferidos sobre as matérias ora objeto de delegação.
O Chefe da Repartição de Pessoal Civil, Nuno Correia Neves, Coronel de Infantaria.
Aviso (extrato) n.º 9 296/2012
de 26 de junho de 2012
Por despacho de 25 de junho de 2012 do Tenente-General Ajudante-General do Exército, proferido
no uso de competência delegada, subdelega no presidente do conselho coordenador da avaliação dos
médicos civis do exército, Major-General Esmeraldo Correia da Silva Alfarroba, a competência em
si delegada, sem prejuízo das demais competências previstas na lei, as competências previstas no artigo
17.º da Portaria n.º 209/2011, de 25 de maio de 2011, que são as seguintes:
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a) Estabelecer orientações gerais em matéria de fixação dos parâmetros da avaliação;
b) Estabelecer orientações gerais em matéria de escolha de indicadores de medida, em especial
os relativos à determinação da superação de objetivos individuais;
c) Aprovar a lista de «competências de desempenho»;
d) Emitir parecer relativamente a questões suscitadas no âmbito das suas atribuições, quando
solicitado;
e) Emitir recomendações sobre a necessidade de formação em serviço e ou contínua para os
trabalhadores médicos, de acordo com os projetos de desenvolvimento da qualidade dos cuidados de saúde
e objetivos do estabelecimento ou serviço e unidades;
f) Promover a elaboração dos diferentes formulários necessários ao desenvolvimento do
processo de avaliação do desempenho;
g) Elaborar o relatório anual da avaliação do desempenho dos trabalhadores médicos;
h) Elaborar o seu regulamento interno.
Produção de efeitos — este despacho produz efeitos desde 10 de maio de 2012, ficando deste modo
ratificados todos os atos e despachos entretanto proferidos sobre as matérias ora objeto de delegação.
O Chefe da Repartição de Pessoal Civil, Nuno Correia Neves, Coronel de Infantaria.
——————
VI — PROTOCOLOS
Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
ea
CRITICAL SOFTWARE, S.A.
Preâmbulo
O Exército Português (EP) e a Critical Software (CSW), considerando o interesse recíproco na
construção de uma parceria de actuação e colaboração técnica e científica, em domínios do conhecimento
comuns, pretendem celebrar, livremente e de boa fé, o presente protocolo de colaboração em actividades
de investigação, desenvolvimento e inovação (IDI).
Identificação das Partes
ENTRE:
O Exército Português, adiante designado por Exército, pessoa colectiva n.° 600 021 610, como
primeiro outorgante, representado neste acto pelo Major-General Director de Comunicações e Sistemas
de Informação, Rui Manuel Xavier Fernandes Matias, cujos poderes lhe foram conferidos por despacho
de 5 de Março de 2012, do General Chefe do Estado-Maior do Exército;
e
A CRITICAL SOFT ARE, S.A., pessoa colectiva n.º 505 002 692, com sede na Rua Alves Redol,
n.° 9, em Lisboa, Portugal, neste acto representada pelo Dr. Gonçalo Quadros, na qualidade de Presidente
do Conselho de Administração, adiante designada abreviadamente por CSW;
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É celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo de colaboração, que se rege pelas
cláusulas seguintes:
Cláusula Primeira
(Objecto e Fim)
1. O presente protocolo tem como finalidade estabelecer as linhas gerais de colaboração entre o
Exército e a CSW em acções, ou projectos, de concepção, desenvolvimento e experimentação de novos
Sistemas de Informação relacionados com a capacidade de comando e controlo, em geral, e com as
vertentes de conhecimento situacional terrestre, interoperáveis e integráveis com os sistemas existentes
e compatíveis com os standards e normas estabelecidas pelas organizações internacionais em que o
Exército se integra, nomeadamente a NATO e EDA.
2. São ainda objecto do presente protocolo os projectos futuros, que possam vir a ser considerados
relevantes por ambas as partes, inseridos no contexto da partilha de informação com Exércitos de outros
estados, bem como com outras agências ou organismos, nacionais e internacionais, públicos ou privados.
Cláusula Segunda
(Obrigações do Exército)
1. O Exército obriga-se a disponibilizar à CSW toda a informação necessária para levar a cabo o
desenvolvimento dos projectos comuns, de forma enquadrada pela legislação e doutrina ern vigor, quer ao
nível nacional, quer imposto pelas organizações internacionais de que é membro, em particular relativos
ao manuseamento da informação, que ambas as partes se obrigam a respeitar.
2. O Exército compromete-se a utilizar os sistemas desenvolvidos em parceria com a CSVV para
efeitos de obtenção dos financiamentos necessários para a execução dos trabalhos em causa e a autorizar
a divulgação dessa utilização, para efeitos comerciais.
Cláusula Terceira
(Obrigações da CSW)
1. A CSW obriga-se a coordenar administrativa e tecnicamente os projectos específicos de
colaboração que venham a ser estabelecidos.
2. A CSW obriga-se a cumprir todas as normas ou orientações relativas á segurança das instalações
e equipamentos que lhe sejam transmitidas pelo Exército Português.
Cláusula Quarta
(Produtos e serviços)
1. Todos os produtos e serviços desenvolvidos no âmbito do presente protocolo podem ser utilizados
pelo Exército, sem custos ou encargos, desde que resultem do desenvolvimento da CSW.
2. Sem prejuízo do número anterior, não estão incluídos o licenciamento de produtos adquiridos a
terceiros nem os equipamentos da camada de infraestrutura computacional que venham a ser necessários.
3. A CSW coloca à disposição do Exército as últimas versões dos produtos que resultem desta parceria.
Clausula Quinta
(Programas de Cooperação Técnica)
Os projectos específicos de cooperação são definidos pelas partes em Programas de Cooperação
Técnica (PCT), os quais fazem parte integrante do presente protocolo, na forma de aditamentos
celebrados para o efeito.
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2. O Exército poderá, quando for aplicável incluir na execução dos PCT atividades de ID&I,
envolver o Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar (CINAMIL).
Cláusula Sexta
(Termos de Cooperação)
1. Com vista á implementação da cooperação decorrente do presente protocolo, as partes propõem-se
realizar reuniões com a periodicidade necessária, de forma a identificar conjuntamente os projectos com
interesse em estabelecer PCT.
2. Os PCT devem considerar, sem prejuízo de outras matérias cujo interesse seja conjuntamente
validado, os seguintes pontos:
a. Âmbito e Objecto (deliverables) do PCT;
b. Clausulado jurídico e técnico aplicável (i.e. aspectos de propriedade intelectual);
c. Condições de participação de cada uma das entidades;
d. Cronograma dos trabalhos;
e. Meios a envolver;
f. Eventuais custos e/ou contrapartidas e potenciais fontes de financiamento.
Cláusula Sétima
(Comissão de acompanhamento e avaliação)
O acompanhamento e avaliação da execução dos PCT ficam a cargo de uma Comissão composta
para o efeito que, no mínimo, inclua dois representantes da CSW, um da área de gestão e um da área
técnica, e dois representantes do Exército, um da área técnica e outro da área operacional.
No prazo de 5 dias úteis, contados a partir da data de entrada em vigor do presente protocolo, cada
uma das partes notifica a outra, por escrito, com a identificação do(s) seus) representantes na Comissão.
3. A Comissão reúne mensalmente, ordinariamente, para controlo da execução dos programas ou,
extraordinariamente, sempre que convocada por qualquer das partes.
4. À Comissão compete, nomeadamente:
a. Elaborar os programas anuais de actividades e respectivos orçamentos e submetê-los á
apreciação do Exército e da CSW, nos termos da cláusula terceira;
b. Preparar e propor a celebração de acordos específicos em cumprimento dos programas anuais
de actividade aprovados;
c. Gerir a execução das actividades decorrentes dos acordos específicos que venham a ser
celebrados entre as partes, no âmbito do presente protocolo;
d. Assegurar os recursos humanos a envolver, as instalações e respectivos acessos, o
equipamento e outros meios materiais necessários á realização dos PCT.
Cláusula Oitava
(Execução do protocolo)
A execução do presente protocolo é feita pelo Exército e pela CSW, de acordo com o seguinte
calendário:
1. Até 31 de Março de cada ano, a aprovação do relatório de execução do plano de actividades
(e respectivo orçamento) do ano anterior.
2. Até 31 de Outubro de cada ano, a aprovação do programa anual de actividades (e respectivo
orçamento) para o ano seguinte.
3. Até 31 de Maio do ano em que o presente protocolo entre em vigor, a aprovação do plano de
actividades para esse ano e respectivo orçamento.
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Cláusula Nona
(Aditamentos para a celebração de PCT)
1. A Direcção de Comunicações e Sistemas de Informação (DCSI), do Comando das Forças
Terrestres, representa o Exército na negociação e celebração dos PCT.
2. Os PCT são celebrados sob a forma de aditamento ao presente protocolo e dele fazem parte
integrante, e devem ser submetidos aos serviços jurídicos do Exército e da CSW, antes da sua formalização.
3. Em caso de contradição, prevalece o disposto no documento protocolar mais recente.

Cláusula Décima
(Sigilo e Confidencialidade)
1. O termo “informação” no contexto desta cláusula refere-se a todo o conhecimento de natureza
técnico-científica, comercial, financeira ou outra; protegida/sensível, reservada, confidencial ou secreta;
partilhada1 na forma escrita, verbal ou electrónica, devidamente marcada com o grau de classificação ou
assinalada verbalmente. Não se considera abrangida nesta definição a informação já conhecida pela parte,
informação pública ou obtida de terceiros.
2. Toda a informação trocada entre as partes, no âmbito da execução do presente protocolo, está
sujeita a estrito sigilo e não pode ser divulgada a terceiros pela parte receptora, sem a obtenção da
competente autorização da parte emissora.
3. Para tal, todos aqueles que estiverem em contacto com a informação devem assinar um termo
de responsabilidade, obrigando-se a manter confidencialidade nos termos do número anterior.
4. A informação revelada pelas partes permanece propriedade das mesmas não se presumindo
que à outra assista qualquer direito sobre ela.
5. As partes reconhecem que:
a. Este protocolo não limita o direito de alterar a respectiva informação, sem disso dar prévio
conhecimento à outra parte;
b. As partes devem comunicar o conteúdo dessas alterações à outra parte,logo que possível e
desde que se considere que a informação é indispensável para a execução dos trabalhos a desenvolver.
6. As partes comprometem-se a utilizar a informação partilhada no âmbito desta cooperação,
somente e estritamente para esse efeito2, salvo se existir autorização da parte emissora.
7. A CSW obriga-se a:
a. Manter os graus de credenciação de segurança necessários, da empresa e dos seus
colaboradores, em estrita observância com as normas em vigor.
b. Manter o grau de classificação de segurança e as condições de acesso e vigilância necessários
à guarda nas suas instalações de eventual material classificado necessário ao desenvolvimento de cada
PCT em particular.
8. O dever de sigilo e confidencialidade mantém-se independentemente de cessação do presente
protocolo por qualquer causa.
___________________________________________________________________________
1

Tendo por base o princípio de segurança da "necessidade de conhecer" e em estrita observância das normas de segurança
militar e/ou outras aplicáveis.
2
Está estritamente vedado às partes encetarem projetos autónomos utilizando informação cedida pela outra parte no
quadro deste protocolo.
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Cláusula Décima Primeira
(Responsabilidade civil e penal)
Em caso de incumprimento dos deveres de sigilo e confidencialidade estabelecidos na cláusula
anterior em que se investe pelo presente protocolo, a parte infractora deve indemnizar a outra parte nos
termos da lei, sem prejuízo da responsabilidade penal que daí resulte.

Cláusula Décima Segunda
(Resolução de conflitos)
Os conflitos entre o Exército e a CSW resultantes de divergências relativas, designadamente, à
vigência, validade, interpretação ou execução do presente protocolo, são dirimidos exclusivamente por
decisão conjunta do responsável máximo da CSW e do representante do Exército.

Cláusula Décima Terceira
(Vigência)
1. O presente protocolo é válido por 1 (um) ano, a contar da data da assinatura, considerando-se
automaticamente renovado por iguais e sucessivos períodos até ao máximo de 5 anos, salvo se alterado
por comum acordo de ambas as partes, ou se a intenção de o não renovar for comunicada, por escrito à
outra parte por carta registada com aviso de receção, com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias
relativamente ao termo inicial ou das subsequentes renovações.
2. O presente protocolo pode ser revogado a todo o tempo por acordo das partes, mediante
comunicação escrita à outra parte por carta registada, com aviso de recepção, com a antecedência mínima
de 60 (sessenta) dias.
3. Se uma das partes manifestar a vontade de revogar o presente protocolo estando em curso um
PCT em que esteja envolvida, tem de cumprir as obrigações correspondentes ao acordado com a outra
parte.
Cláusula Décima Quarta
(Caducidade)
O presente protocolo caduca se, durante o período de um ano consecutivo, contado da data da sua
entrada em vigor, não tiver sido celebrado nenhum acordo específico, no âmbito do objecto definido na
cláusula primeira, excepto se ambas as partes expressamente, e por escrito, acordarem o contrário.
Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar.
Lisboa, 29 Maio 2012
Pelo Exército:
O Director de Comunicações e Sistemas de Informação, Rui Manuel Xavier Fernandes Matias,
Major-General.
Pela CSW:
O Presidente do Conselho de Administração, Manuel Gonçalo L. de Almeida Quadros, Doutor.
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Protocolo de Colaboração
Entre o Regimento de Cavalaria n.° 6
a Câmara Municipal de Vila Verde
e a Sociedade Tiro de Braga
1 - PREAMBULO
1. Mantendo o intuito de perpetuar e estreitar esta relação para um futuro ainda mais duradouro, a
Direcção da STB vem através da sua Direcção propor o Protocolo de Construção da Carreira de Tiro de
Precisão a 50 e 100 metros.
2. A prática desportiva, hoje em dia, mais que nunca, assume um carácter de actividade
quase obrigatória, muito por força dos inegáveis benefícios que acarreta, que vão desde a
possibilidade de desenvolvimento físico ao próprio desenvolvimento intelectual dos cidadãos.
Neste âmbito insere-se a sensibilização e captação de jovens para a prática da modalidade de
tiro desportivo.
3. Para que isso seja uma realidade, pretendemos desenvolver acções de divulgação junto das
Escolas do Concelho, com a colaboração da Associação Desportiva Escolar de Tiro Desportivo,
esclarecendo e incentivando à prática do tiro, de forma a assegurar a continuidade desta modalidade
desportiva pelos jovens da nossa região. Numa fase seguinte, far-se-ia a Iniciação ao Tiro Desportivo e
à Competição com armas de ar comprimido.
4. Perante esta evidência, a prática desportiva obteve mesmo expressão constitucional, concretizada
no art.º 79.° da Constituição da República Portuguesa, pela inclusão na lei fundamental desta norma
programática que faz incumbir ao Estado, em colaboração com outras instituições, a promoção, estímulo,
orientação e apoio na prática e difusão da cultura física.
5. Assim, em conformidade com os princípios da prossecução do interesse público, nos termos
do art.° 4.° do Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, se firma o presente protocolo, o Exército
Português - Regimento de Cavalaria n.º 6, a Câmara Municipal de Vila Verde e a Sociedade Tiro
de Braga.

2 - IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES
1. O Exército Português/Regimento de Cavalaria n.° 6, na qualidade de primeiro outorgante,
representado neste acto pelo Coronel de Cavalaria, Jocelino do Nascimento Bragança Rodrigues, cujos
poderes de representação foram conferidos por Despacho de 25 de Maio de 2012 de Sua Excelência o
Chefe de Estado-Maior General Artur Neves Pina Monteiro.
2. Câmara Municipal de Vila Verde, pessoa colectiva n.° 506 641 376, na qualidade de segundo
outorgante, representada neste acto pelo seu Presidente, Dr António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela.
3. Sociedade Tiro de Braga, Associação Desportiva, Recreativa e Turística, pessoa colectiva
n.° 504 978 799, na qualidade de terceiro outorgante, representada neste acto pelo Presidente da Direcção
José Manuel de Oliveira Gonçalves.
É celebrado o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas seguintes:
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3 - PARTE DISPOSITIVA
Cláusula 1.ª
Objecto
1. O presente protocolo tem por objecto o incremento da cooperação entre o Exército Português
e o Município de Vila Verde, no âmbito da actividade desportiva, a realizar através de uma colaboração
entre Regimento de Cavalaria n.º 6, a Câmara Municipal de Vila Verde e a Sociedade de Tiro de Braga.
2. Esta colaboração tem em vista a construção de uma Carreira de Tiro de 50-100 m, no Complexo
de Tiro de Cabanelas, em tempo útil para a organização do Campeonato de Tiro Desportivo Militar da
Brigada de Intervenção (fase II) na modalidade de espingarda de 05 a 09 de Março de 2012.
3. Na mesma Carreira de Tiro serão organizadas provas de Carabina do Calendário Oficial
da Federação Portuguesa de Tiro e Estágios de equipas, tiro, manutenção anual do Regimento
Cavalaria n.° 6, Técnicas de Intervenção Policial das Forças de Segurança, Cursos de Formação Técnica
e Cívica para renovação e concessão de uso e porte de arma de fogo do tipo B1 (defesa), tipo C (caça
grossa) e do tipo D (caça) e Exame de aptidão a Licença Federativa.
Cláusula 2.ª
Obrigações do Exército Português
1. Ao Exército Português, através do Regimento de Cavalaria n.º 6, compete facultar à Câmara
Municipal de Vila Verde e à Sociedade Tiro de Braga:
a. O apoio na dinamização da prática da equitação pelos jovens munícipes, através da presença de
militares qualificados no Centro Hípico, nomeadamente na condução de estágios e realização deprovas hípicas.
b. O apoio, através da presença em actividades promovidas pelo segundo e terceiro outorgante,
de militares qualificados na supervisão e condução de actividades lúdico-desportivas, como o rapell, slide,
escalada e orientação, apoio este que inclui a montagem e desmontagem dos diferentes equipamentos.
c. Apoio na candidatura da Sociedade Tiro de Braga, junto da Federação Portuguesa de
Tiro, na organização do Campeonato da Europa de Tiro Dinâmico a realizar em 2013, com a cedência
de 60 elementos para desempenharem a função de auxiliares de pista.
2. Os apoios referidos no número anterior deverão ser solicitados com uma antecedência mínima de trinta
dias e ficarão sempre dependentes de uma avaliação das capacidades do Regimento de Cavalaria n.º 6.
3. O Regimento de Cavalaria n.º 6 compromete-se igualmente a solicitar os apoios referidos na
cláusula 3.ª e cláusula 4.ª do presente protocolo, com uma antecedência mínima de trinta dias.
Cláusula 3.
Obrigações da Câmara Municipal de Vila Verde
1. A Câmara Municipal de Vila Verde obriga-se, no âmbito das suas competências, a:
a. Fornecimento dos meios necessários para aplanar/preparar o terreno necessário à construção
da Carreira de Tiro de precisão de 50-100 metros.
b. Construir a Carreira de Tiro de precisão de 50 - 100 metros no Complexo de Tiro de Cabanelas
para levar a efeito o Campeonato de Tiro Militar da Brigada de Intervenção de 05 a 09 de Março de 2012.
c. Possibilitar ao Exército Português a utilização gratuita de terrenos sob administração
camarária, para a realização de exercícios militares.
d. Interceder junto dos Conselhos Directivos de Baldios, para a realização de exercícios nos
terrenos que estão sob a sua administração.
e. Apoiar a realização dos exercícios referidos nas alíneas anteriores, dentro das suas possibilidades.
2. Os apoios referidos na presente cláusula devem ser solicitados com uma antecedência mínima
de trinta dias.

1.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 07/2012

447

Cláusula 4.ª
Obrigações da Sociedade Tiro de Braga
1. A Sociedade Tiro de Braga, compromete-se a disponibilizar o Complexo de Tiro de Cabanelas,
que vierem a ser solicitados para o desenvolvimento de acções de interesse mútuo, no âmbito do objectivo
do presente protocolo.
2. Elaboração do projecto da Carreira de Tiro de Precisão para 50 - 100 metros, de acordo com os
Regulamentos em vigor (Decreto Regulamentar n.º 06/2010 de 28 Dezembro).
3. Planeamento e execução das acções de divulgação, captação e formação dos jovens da
comunidade escolar.
4. Possibilitar ao Exército, a utilização gratuita do Complexo de Tiro de Cabanelas na organização
de campeonatos de tiro desportivo, estágios de equipas e no tiro de manutenção anual.
5. Cumpre ainda à Sociedade Tiro de Braga, no âmbito dos apoios solicitados ao Exército:
a. Suportar os encargos com o alojamento e alimentação dos militares envolvidos nas suas
actividades e dos combustíveis das viaturas militares empenhadas, encargos estes que podem ser em
géneros ou mediante ressarcimento ao Exército, a processar no final de cada apoio prestado.
b. Responsabilizar-se por eventuais danos que venham a ocorrer na realização e preparação das
actividades solicitadas ao primeiro outorgante, nos termos da cláusula 7.ª.
6. Os apoios referidos na presente cláusula devem ser solicitados com uma antecedência mínima
de trinta dias.
Cláusula 5.ª
Encargos Financeiros
1. Da execução do presente protocolo, nomeadamente nos apoios prestados pelo primeiro
outorgante, não decorrerão quaisquer encargos financeiros para o mesmo.
2. As relações com os patrocinadores, fornecedores e parceiros dos eventos a realizar, no âmbito
dos apoios pedidos ao Exército, são da total responsabilidade do segundo e terceiro outorgante.
Cláusula 6.ª
Regras de Segurança
1. O segundo e terceiro outorgante comprometem-se a respeitar e cumprir todas as normas e
instruções de segurança militar, que lhe sejam impostas pelas autoridades militares, nomeadamente no que
se refere às actividades previstas no ponto 1., da cláusula 2.ª.
2. A execução do presente protocolo não pode afectar, em nenhuma circunstância, a missão do
Regimento de Cavalaria n.° 6 e as actividades militares do Exército Português.
Cláusula 7.ª
Responsabilidade por danos
1. O Exército Português, não se responsabiliza por quaisquer danos que venham a ocorrer durante
a preparação e a realização das actividades que lhes sejam solicitadas, incluindo eventuais responsabilidades
contratuais com patrocinadores, colaboradores ou fornecedores.
2. Os eventuais danos resultantes das actividades a levar a efeito no Complexo de Tiro de Cabanelas,
pelos demais outorgantes, são da sua responsabilidade.
3. Os demais outorgantes são responsáveis pelos danos que venham a ocorrer durante a preparação
e a realização das actividades que solicitem ao Exército através do RC n.° 6.
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4. A responsabilidade referida no número anterior pode ser transferida para uma companhia de
seguro, através de contrato de seguro, com cobertura de acidentes pessoais e prejuízos para terceiros,
podendo neste caso o segundo e terceiro outorgantes contratualizar seguros de responsabilidade civil e
danos próprios para as viaturas militares que prestam o apoio solicitado.
5. A transferência de responsabilidade mediante a celebração de contratos de seguro, referida
no n.º anterior, é obrigatória, no caso da execução de actividades para as quais a lei os imponha, e ficará
na incumbência dos segundo e terceiro outorgantes, consoante os casos.
Cláusula 8.ª
Suspensão ou resolução unilateral do protocolo
1. O primeiro outorgante reserva-se o direito de suspender unilateralmente a execução do presente
protocolo, mediante simples declaração e com efeitos imediatos, se o interesse público e a defesa nacional
assim o exigirem, nomeadamente durante a ocorrência de exercícios, treinos, missões, preparações
operacionais, estados de segurança e outras actividades militares ou de protecção civil.
Cláusula 9.ª
Resolução
1. As partes outorgantes obrigam-se a cumprir pontualmente as obrigações assumidas, salvo motivo
alheio à sua vontade, devendo reciprocamente e por escrito, comunicar qualquer ocorrência susceptível
de influir na execução do presente protocolo.
2. A violação culposa, por qualquer das partes, das obrigações assumidas no protocolo constitui
fundamento de resolução, não havendo lugar ao pagamento de qualquer indemnização do Exército aos
segundo e terceiro outorgantes, seja a que título for.
Cláusula 10.ª
Prazo de Vigência
1. O Prazo da utilização é de um ano civil, renovando-se automaticamente por iguais períodos de tempo.
2. No ano de 2011, o presente protocolo só vigorará após a data da sua assinatura, renovando-se
a partir de 1 de Janeiro de 2012.
3. Qualquer das partes pode denunciar o presente protocolo, com trinta dias de antecedência à sua
renovação, sem prejuízo do disposto na cláusula 8.ª.
Este acordo foi feito em triplicado, contém oito (8) páginas, que irão ser rubricadas e assinadas pelos
Outorgantes ou representantes designados, ficando um exemplar na posse de cada um dos três outorgantes.
Assim o outorgaram, em Braga, a 10 de Novembro de 2011
Pelo primeiro outorgante:
O Comandante do Regimento de Cavalaria n.º 6, Jocelino do Nascimento Bragança Rodrigues,
Coronel de Cavalaria.
Pela segundo outorgante:
O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, António Fernando Nogueira Cerqueira
Vilela, Doutor.
Pela terceiro outorgante:
O Presidente da da Direcção da Sociedade Tiro de Braga, José Manuel de Oliveira Gonçalves.
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Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
ea
Câmara Municipal de Oliveira Do Bairro
1. Preâmbulo
Este protocolo insere-se na estratégia de recrutamento contínuo de voluntários, reclamada por um
sistema que visa assegurar a disponibilidade de recursos humanos qualificados e tem como finalidade
a divulgação da prestação de serviço militar nos regimes de voluntariado (RV) e de contrato (RC) nos
termos da Lei n.° 174/99, de 21 de Setembro (Lei do Serviço Militar) e do Decreto-Lei n.° 289/2000,
de 14 de Novembro (Regulamento da Lei do Serviço Militar), e a prestação de esclarecimentos militares
no âmbito das obrigações militares a efectuar, gratuitamente, no edifício dos Paços do Concelho.
2. Identificação das partes
Entre:
a) O EXÉRCITO PORTUGUÊS, como primeiro outorgante, adiante designado
abreviadamente por Exército, neste ato representado pelo Tenente-Coronel Augusto Cerdeira, Chefe do
Centro de Recrutamento de Viseu, cujos poderes de representação foram conferidos pelo Chefe do
Estado-Maior do Exército; e
b) O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO - CÂMARA MUNICIPAL DE
OLIVEIRA DO BAIRRO, como segundo outorgante, adiante designada abreviadamente por CMOB,
neste ato representada pelo Dr. Mário João Ferreira da Silva Oliveira, na qualidade de Presidente da
Câmara Municipal de Oliveira Do Bairro;
É celebrado o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas seguintes:

3. Parte dispositiva
Cláusula 1.ª
Objecto
O presente protocolo estabelece o quadro de uma colaboração profícua entre a Câmara Municipal
de Oliveira do Bairro e o Exército, no âmbito de acções de divulgação da prestação de Serviço Militar em
RV/RC, no município, bem como da prestação de esclarecimentos e cooperação relativa a assuntos de
natureza militar.
Cláusula 2..ª
Objectivo
O presente protocolo visa:
a) Divulgar as condições de prestação de serviço militar, nomeadamente, em Regime de
Voluntariado (RV) e em Regime de Contrato (RC);
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b)Prestar os esclarecimentos relativos a assuntos militares, no edifício dos Paços do Concelho
da CMOB, nomeadamente aquelesque dizem respeito a:
(1) Recenseamento Militar;
(2) Dia da Defesa Nacional;
(3) Certidões Militares;
(4) 2.as vias de Cédulas Militares;
(5) Contagens de Tempo de Serviço;
(6) Requerimentos para Complemento de Pensão e Reforma (Ex-Combatentes);
(7) Outros requerimentos.

Cláusula 3.ª
Obrigações do Exército
O Exército compromete-se a:
a) Dar formação aos recursos humanos da CMOB sobre a divulgação do serviço militar em RV
e RC e os assuntos relacionados com as obrigações militares dos cidadãos.
b) Disponibilizar à CMOB todos os meios de divulgação (pósteres/cartazes, trípticos e flyers)
do serviço militar em RV e RC e demais informação relativa às obrigações militares dos cidadãos, assim
como facultar os modelos de requerimento necessários ao cabal cumprimento dos objectivos preconizados.
c) Definir os circuitos de articulação, para o que deve ser nomeado um interlocutor directo para
apoio ao esclarecimento, de forma a conferir eficácia e qualidade desejável no atendimento ao cidadão.
d) Colaborar com a CMOB, na realização de eventos de carácter cultural, recreativo e
desportivo que contribuam para a divulgação do serviço militar em RV e RC.

Cláusula 4.ª
Obrigações da CMOB
A CMOB compromete-se a:
a) Divulgar, a título gratuito e com recurso aos seus meios humanos, a prestação do serviço militar
em RV e RC.
b) Prestar os esclarecimentos a que for solicitado no âmbito das obrigações e outros assuntos
de cariz militar no edifício dos Paços do Concelho.
c) Elaborar o registo dos destinatários das acções de divulgação, bem como dos esclarecimentos
prestados no atendimento ao cidadão.

Cláusula 5.ª
Encargos financeiros
1. Os encargos financeiros decorrentes das deslocações para efeitos de formação e participação
em eventos de carácter cultural, recreativo e desportivo que contribuam para a divulgação do serviço
militar em RV e RC são suportados, na sua totalidade, pelo Exército.
2. Os encargos relativos a envio de requerimentos, prestação de esclarecimentos no local a designar
serão suportados pela CMOB.
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Cláusula 6.ª
Prazo de vigência
1. O presente protocolo entra em vigor na data da assinatura e vigora a título experimental por 3 (três)
meses;
2. Findo o período experimental o protocolo será sujeito a uma avaliação no sentido de aferir o
interesse pela sua manutenção das partes outorgantes, caso em que se considera renovado pelo período
subsequente de um ano;
3. Transcorrido este período o protocolo renovar-se-á por iguais períodos, salvo se for denunciado
por qualquer das partes mediante comunicação escrita à contra-parte, com a antecedência de 60 dias.

Cláusula 7.ª
Resolução e denúncia
A violação por um dos outorgantes de qualquer das obrigações assumidas, no presente protocolo,
confere ao outro outorgante o direito à resolução do mesmo, não havendo lugar ao pagamento de qualquer
indemnização.
Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgaram, em Oliveira do Bairro, em 03 de maio de 2012.
Pelo primeiro outorgante:
O Chefe do Centro de Recrutamento de Viseu, Augusto Cerdeira, Tenente-Coronel.
Pela segundo outorgante:
O Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Mário João Ferreira da Silva Oliveira,
Doutor.

——————

VII — DECLARAÇÕES
Assembleia da República
Declaração de Retificação n.º 38/2012
de 10 de julho de 2012

Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 5.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, republicada
pela Lei n.º 42/2007, de 24 de agosto, declara-se que a Lei n.º 23/2012, de 25 de junho de 2012, «Procede
à terceira alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro», foi publicada
no Diário da República, 1.ª série, n.º 121, de 25 de junho de 2012, com a seguinte incorreção, que assim
se retifica:
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Na alínea a) do artigo 385.º do Código do Trabalho, onde se lê:
«Não cumprir o disposto no n.º 3 do artigo 374.º ou nos n.os 1 a 3 do artigo 375.º;»
deve ler-se:
«Não cumprir o disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 374.º ou nos n.os 1 a 3 do artigo 375.º;»
O Secretário-Geral da Assembleia da República, J. Cabral Tavares.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Artur Neves Pina Monteiro, General.

Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
1.ª SÉRIE
N.º 08/31 DE AGOSTO DE 2012
Publica-se ao Exército o seguinte:

SUMÁRIO
LEIS

DESPACHOS

Assembleia da República

Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional
Despacho n.º 10 786/2012:

Lei n.º 47/2012:

Autoriza o EMGFA a adquirir uma ambulância
Procede à quarta alteração ao CT, aprovado pela

blindada para apoio ao CN na ISAF............. 469

Lei n.º 7/2009, de 12fev, por forma a adequá-lo à
Lei n.º 85/2009, de 27ago, que estabelece o regime da escolaridade obrigatória para as crianças e
jovens que se encontram em idade escolar e consagra a universalidade da educação pré-escolar
para as crianças a partir dos 5 anos de idade ...... 455
——————

Despacho n.º 10 840/2012:
Aquisição de serviços de alimentação prestados
ao Contingente Nacional no Kosovo ................... 470
Ministério da Defesa Nacional
Despacho n.º 10 447/2012:
Estrutura Coordenadora de Assuntos Ambientais
do Ministério da Defesa Nacional ....................... 470

DECRETOS-LEIS
Ministério da Defesa Nacional

Despacho n.º 10 448/2012:
Projetos I&D - Agência Europeia de Defesa
(EDA) .................................................................... 472

Decreto-Lei n.º 187/2012:
Cria o Polo de Lisboa do Hospital das Forças
Armadas ................................................................. 457
Decreto-Lei n.º 193/2012:
Aprova a orgânica do IASFA, I. P. ...................... 462
——————

Despacho n.º 10 449/2012:
Aprova o Protocolo entre o MDN a Faculdade
de Ciências a Universidade de Lisboa e o
Governo Regional dos Açores .............................. 473
Despacho n.º 11 250/2012:
Polo de Lisboa do Hospital das FA - Criação de
um Grupo de Trabalho ......................................... 474

PORTARIAS
Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional
Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional
Portaria n.º 264/2012:
Fixa a estrutura nuclear do IDN ........................... 467

Despacho n.º 10 515/2012:
Prorrogação do mandato da equipa técnica dos
Estabelecimentos Fabris do Exército ................... 475
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Declaração de Retificação n.º 1 042/2012:

Despacho n.º 10 790/2012:
Fixa o número de vagas para admissão aos cursos,

Retifica o despacho n.º 3 502/2012, relativo ao

tirocínios ou estágios para ingresso nas várias

STANAG 1444, por ter saído com inexatidão

categorias dos QP para o ano de 2012 ................ 476

Declaração de Retificação n.º 1 043/2012:

Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas

Retifica o despacho n.º 4 289/2012, relativo ao

de Defesa

STANAG 1472, por ter saído com inexatidão

Despacho n.º 10 791/2012:

480

480

Declaração de Retificação n.º 1 044/2012:

Ratifica e implementa o STANAG 4175 (Edition 5)

Retifica o despacho n.º 4 288/2012, relativo ao

(Ratification Draft 1) — (Volume I and Volume II)

STANAG 1364, por ter saído com inexatidão

481

Original, Technical Characteristics of the Multifunctional Information Distribution System (MIDS) 477
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I — LEIS
Assembleia da República
Lei n.º 47/2012
de 29 de agosto de 2012
Procede à quarta alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de
12 de fevereiro, por forma a adequá-lo à Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto, que estabelece o
regime da escolaridade obrigatória para as crianças e jovens que se encontram em idade escolar
e consagra a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 5 anos de
idade.
A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o
seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
A presente lei procede à quarta alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de
12 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 105/2009, de 14 de setembro, 53/2011, de 14 de outubro, e
23/2012, de 25 de junho, por forma a adequá-lo à Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto, que estabelece o regime
da escolaridade obrigatória para as crianças e jovens que se encontram em idade escolar e consagra a
universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 5 anos de idade.
Artigo 2.º
Alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro
O artigo 3.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 105/2009, de 14 de setembro,
53/2011, de 14 de outubro, e 23/2012, de 25 de junho, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 3.º
[…]
1 — O menor com idade inferior a 16 anos não pode ser contratado para realizar uma atividade
remunerada prestada com autonomia, exceto caso tenha concluído a escolaridade obrigatória ou esteja
matriculado e a frequentar o nível secundário de educação e se trate de trabalhos leves.
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — ......................................................................................................................................... »
Artigo 3.º
Alteração ao Código do Trabalho
Os artigos 68.º, 69.º, 70.º e 82.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro,
alterada pelas Leis n.os 105/2009, de 14 de setembro, 53/2011, de 14 de outubro, e 23/2012, de 25 de junho,
passam a ter a seguinte redação:
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«Artigo 68.º
[…]
1 — Só pode ser admitido a prestar trabalho o menor que tenha completado a idade mínima de
admissão, tenha concluído a escolaridade obrigatória ou esteja matriculado e a frequentar o nível
secundário de educação e disponha de capacidades físicas e psíquicas adequadas ao posto de trabalho.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — O menor com idade inferior a 16 anos que tenha concluído a escolaridade obrigatória ou esteja
matriculado e a frequentar o nível secundário de educação pode prestar trabalhos leves que consistam em
tarefas simples e definidas que, pela sua natureza, pelos esforços físicos ou mentais exigidos ou pelas
condições específicas em que são realizadas, não sejam suscetíveis de o prejudicar no que respeita à
integridade física, segurança e saúde, assiduidade escolar, participação em programas de orientação ou
de formação, capacidade para beneficiar da instrução ministrada, ou ainda ao seu desenvolvimento físico,
psíquico, moral, intelectual e cultural.
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
Artigo 69.º
Admissão de menor sem escolaridade obrigatória, frequência do nível secundário de
educação ou sem qualificação profissional
1 — O menor com idade inferior a 16 anos que tenha concluído a escolaridade obrigatória ou esteja
matriculado e a frequentar o nível secundário de educação mas não possua qualificação profissional, ou
o menor com pelo menos 16 anos de idade mas que não tenha concluído a escolaridade obrigatória, não
esteja matriculado e a frequentar o nível secundário de educação ou não possua qualificação profissional
só pode ser admitido a prestar trabalho desde que frequente modalidade de educação ou formação que
confira, consoante o caso, a escolaridade obrigatória, qualificação profissional, ou ambas.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — Em caso de admissão de menor com idade inferior a 16 anos e sem que tenha concluído a
escolaridade obrigatória ou esteja matriculado e a frequentar o nível secundário de educação, é aplicada
a sanção acessória de privação do direito a subsídio ou benefício outorgado por entidade ou serviço público,
por período até dois anos.
Artigo 70.º
[…]
1 — É válido o contrato de trabalho celebrado por menor que tenha completado 16 anos de idade
e tenha concluído a escolaridade obrigatória ou esteja matriculado e a frequentar o nível secundário de
educação, salvo oposição escrita dos seus representantes legais.
2 — O contrato celebrado por menor que não tenha completado 16 anos de idade, não tenha
concluído a escolaridade obrigatória ou não esteja matriculado e a frequentar o nível secundário de
educação só é válido mediante autorização escrita dos seus representantes legais.
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
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Artigo 82.º
[…]
1 — .........................................................................................................................................
2 — No caso de o menor não ter completado a idade mínima de admissão, não ter concluído a
escolaridade obrigatória ou não estar matriculado e a frequentar o nível secundário de educação, os limites
das penas são elevados para o dobro.
3 — ........................................................................................................................................ »
Artigo 4.º
Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor no 1.º dia útil do mês seguinte ao da sua publicação.
Aprovada em 25 de julho de 2012.
A Presidente da Assembleia da República, Maria da Assunção A. Esteves.
Promulgada em 17 de agosto de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 21 de agosto de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

——————

II — DECRETOS-LEIS
Ministério da Defesa Nacional
Decreto-Lei n.º 187/2012
de 16 de agosto de 2012
A Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, aprovada pela Lei Orgânica
n.º 1-A/2009, de 7 de julho, e a Lei Orgânica do Estado-Maior-General das Forças Armadas, aprovada
pelo Decreto-Lei n.º 234/2009, de 15 de setembro, consagraram a criação do Hospital das Forças Armadas
(HFAR) enquanto hospital militar único, devendo o mesmo ficar organizado em dois polos hospitalares, um
em Lisboa e outro no Porto, como corolário do processo de reestruturação hospitalar nas Forças Armadas
preconizado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2008, de 28 de fevereiro.
Tendo em vista a substituição dos quatro estabelecimentos hospitalares militares existentes na
região Sul do País pelo Polo de Lisboa do HFAR, o grupo de trabalho criado pelo despacho n.º 10 825/2010,
de 16 de junho, do Ministro da Defesa Nacional, concebeu e apresentou superiormente uma proposta de
programa funcional, identificando a população a servir pelo referido polo hospitalar, assim como os serviços
a prestar e os recursos materiais imprescindíveis ao seu pleno funcionamento.
Posteriormente, através do despacho n.º 16 437/2011, de 4 de novembro, do Ministro da Defesa
Nacional, foi assumida a decisão política de criar e implementar, numa primeira fase, o Polo de Lisboa do
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HFAR, mediante algumas alterações ao referido programa funcional consideradas necessárias, no espaço
físico ocupado pelo Hospital da Força Aérea, recentemente designado por Unidade Hospitalar do Lumiar,
por esta se afigurar a solução mais adequada e exequível na atual conjuntura das contas públicas, atentos
os critérios de eficácia e eficiência, consubstanciando um ponto ótimo de equilíbrio entre as capacidades
técnica, médica, logística e financeira.
Em momento posterior será criado e implementado o Polo do Porto do HFAR, cujos estudos estão
em curso.
O processo de implementação do Polo de Lisboa do HFAR deverá obedecer ao regime geral que,
de forma sistematizada, enquadra os processos de reorganização de serviços da Administração Pública,
previsto no Decreto-Lei n.º 200/2006, de 25 de outubro, e na Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro, alterada
pelas Leis n.os 11/2008, de 20 de fevereiro, 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro,
sem prejuízo de contemplar soluções que em concreto se adaptem às características específicas inerentes
a um hospital militar.
Com o presente diploma arranca em definitivo o processo de fusão que deverá estar concluído no
prazo máximo de 24 meses.
Este processo de reestruturação hospitalar é um eixo essencial da política de saúde a desenvolver
no âmbito militar, naturalmente que sob a dependência direta do Ministro da Defesa Nacional durante a
fase transitória de concretização da fusão, terminada a qual e criado o novo Hospital das Forças Armadas
o mesmo será colocado na dependência direta do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
O presente decreto-lei cria o Polo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas (HFAR), previsto
na Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho, que aprovou a Lei Orgânica de Bases da Organização
das Forças Armadas, e no Decreto-Lei n.º 234/2009, de 15 de setembro, que aprovou a orgânica do
Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Artigo 2.º
Natureza do Polo de Lisboa do HFAR
1 — O Polo de Lisboa do HFAR constitui um serviço deste hospital militar e localiza-se no espaço
físico atualmente ocupado pelo Hospital da Força Aérea, em Lisboa.
2 — O Polo de Lisboa do HFAR resulta da fusão entre o Hospital da Marinha, o Hospital Militar
Principal, o Hospital Militar de Belém e o Hospital da Força Aérea, nos termos do disposto, nomeadamente,
nos n.os 2, 6 e 7 do artigo 3.º e no artigo 5.º, ambos do Decreto-Lei n.º 200/2006, de 25 de outubro.
Artigo 3.º
Missão e atribuições
1 — O Polo de Lisboa do HFAR tem por missão prestar cuidados de saúde diferenciados aos
militares das Forças Armadas e à família militar, bem como aos deficientes militares, podendo, na
sequência de acordos que venha a celebrar, prestar cuidados de saúde a outros utentes.
2 — São atribuições do Polo de Lisboa do HFAR, nomeadamente:
a) Prestar cuidados de saúde aos beneficiários da Assistência na Doença aos Militares das
Forças Armadas (ADM);
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b) Colaborar no aprontamento sanitário dos militares que integram as Forças Nacionais
Destacadas;
c) Colaborar nos processos de seleção, inspeção e revisão dos militares das Forças
Armadas;
d) Promover a cooperação e articulação com o Serviço Nacional de Saúde (SNS);
e) Assegurar as condições necessárias ao treino e ensino pós-graduado dos profissionais de
saúde;
f) Apoiar ações de formação e de investigação e cooperar com instituições de ensino nestes
domínios;
g) Articular com as estruturas do SNS e com as autoridades de proteção civil as modalidades
de resposta às situações de acidente grave ou catástrofe.
Artigo 4.º
Órgãos
1 — Até à completa criação do HFAR, com a criação e implementação do Polo do Porto, o Polo
de Lisboa do HFAR é dirigido por um diretor, coadjuvado por quatro membros da direção.
2 — O diretor e restantes membros referidos no número anterior são nomeados, em comissão de
serviço, por despacho do membro do Governo responsável pela área da defesa nacional, no prazo de
15 dias contados a partir da data de entrada em vigor do presente decreto-lei.
3 — O cargo de diretor é exercido por um militar, médico, com o posto de Contra-Almirante ou
Major-General.
4 — Os restantes cargos de direção são exercidos por três militares e por um membro não militar,
tendo este direito ao estatuto remuneratório correspondente a titular de cargo de direção superior do
2.º grau, sem prejuízo do direito de opção previsto no artigo 72.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro.
5 — No âmbito da coordenação técnica da atividade de enfermagem, a direção é coadjuvada por
um enfermeiro militar, nomeado por despacho do membro do Governo responsável pela área da defesa
nacional.
6 — Nos casos a que se referem os n.os 2, 4 e 5 não há lugar ao pagamento de quaisquer acréscimos
remuneratórios.
Artigo 5.º
Diretor
1 — Compete ao diretor dirigir e orientar a ação do Polo de Lisboa do HFAR em função da missão
que lhe está cometida e nos termos das competências que lhe sejam conferidas por lei ou que nele sejam
delegadas ou subdelegadas.
2 — São atribuídas ao diretor do Polo de Lisboa do HFAR as competências previstas no artigo 7.º
do Estatuto do Pessoal Dirigente.
3 — Os restantes membros da direção exercem as competências que lhe sejam delegadas ou
subdelegadas pelo diretor, devendo este identificar a quem compete substituí-lo nas suas faltas e
impedimentos.
Artigo 6.º
Regulamentos
1 — Os princípios de gestão, a estrutura orgânica e a estrutura funcional do Polo de Lisboa do HFAR
são aprovados por decreto regulamentar, sob proposta da direção, no prazo de 90 dias a contar da data
de entrada em vigor do presente decreto-lei.
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2 — As normas relativas à composição, competências e funcionamento dos órgãos e serviços do
Polo de Lisboa do HFAR constam de regulamento interno, que deve ser submetido pelo diretor a
homologação do membro do Governo responsável pela área da defesa nacional, no prazo de 30 dias a
contar da data de entrada em vigor do decreto regulamentar a que se refere o número anterior.
Artigo 7.º
Extinção e sucessão
1 — Na data de entrada em vigor do presente decreto-lei são extintos o Hospital da Marinha, o
Hospital Militar Principal, o Hospital Militar de Belém e o Hospital da Força Aérea, sendo as respetivas
atribuições e competências transferidas para o Polo de Lisboa do HFAR, nos termos do processo de fusão
estabelecido no n.º 2 do artigo 2.º.
2 — Todas as referências legais ou regulamentares aos hospitais referidos no número anterior
consideram-se como feitas ao Polo de Lisboa do HFAR, com as necessárias adaptações.
3 — O Polo de Lisboa do HFAR sucede, sem necessidade de quaisquer outras formalidades, na
universalidade dos direitos e obrigações de que sejam titulares os hospitais referidos no n.º 1.
Artigo 8.º
Recursos humanos
1 — Ao pessoal dos hospitais extintos que seja titular de relação jurídica de emprego público,
bem como ao pessoal de outros serviços ou entidades que exerça funções naqueles hospitais, é aplicável
o disposto na Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro, alterada pelas Leis n. os 11/2008, de 20 de fevereiro,
64-A/2008, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, o exercício de funções nos hospitais ali referidos
que corresponda às atribuições e competências transferidas para o Polo de Lisboa do HFAR constitui o
critério geral e abstrato de seleção do pessoal a reafetar a este serviço.
3 — O pessoal militar em funções nos hospitais a que se refere o n.º 1 é reafeto ao Polo de Lisboa
do HFAR nos termos do respetivo regime estatutário.
Artigo 9.º
Gestão orçamental
1 — Com a entrada em vigor do presente decreto-lei é criado, como divisão do capítulo 1 do
orçamento do Ministério da Defesa Nacional, o Serviço Hospital das Forças Armadas — Polo de Lisboa.
2 — Mediante alterações orçamentais a aprovar pelo Ministro da Defesa Nacional, aquele Serviço
é dotado das verbas necessárias ao seu funcionamento, tendo por base as inscrições orçamentais
realizadas no âmbito dos diferentes capítulos do orçamento da defesa nacional, em especial as realizadas
pelos ramos das Forças Armadas com o mesmo fim.
3 — Durante o período em que decorre o processo de fusão as despesas com o pessoal que se
mantenha em funções nos hospitais extintos ou no Polo de Lisboa do HFAR continuam a ser suportadas
pelos ramos a que aquele pessoal pertença.
Artigo 10.º
Manutenção em funções
1 — Com a entrada em vigor do presente decreto-lei cessa o mandato dos titulares dos órgãos de
direção do Hospital da Marinha, do Hospital Militar Principal, do Hospital Militar de Belém e do Hospital
da Força Aérea, mantendo-se os mesmos em gestão corrente até à nomeação dos órgãos de direção
previstos no artigo 4.º.
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2 — Os chefes dos serviços hospitalares mantêm-se em funções até que ocorram novas
nomeações.
Artigo 11.º
Coordenação do processo de fusão
O processo de fusão previsto no presente decreto-lei decorre, num prazo máximo de 24 meses
contados a partir da data da sua entrada em vigor, sob a responsabilidade e coordenação da direção do
Polo de Lisboa do HFAR, competindo-lhe assegurar a entrada em pleno funcionamento daquele serviço
e, em especial:
a) Nomear os chefes dos serviços hospitalares do Polo de Lisboa do HFAR;
b) Planear e conduzir o processo de transferência dos recursos humanos e materiais afetos aos
hospitais extintos para o Polo de Lisboa do HFAR;
c) Proceder ao levantamento das necessidades inerentes à fusão e estimar a totalidade dos
custos envolvidos;
d) Elaborar as propostas de regulamentos do Polo de Lisboa do HFAR previstas no artigo 6.º,
bem como o respetivo mapa de pessoal;
e) Assegurar a direção dos hospitais objeto do processo de fusão e coordenar as atividades
inerentes ao respetivo processo de extinção.
Artigo 12.º
Colaboração de outras entidades
1 — O processo de fusão previsto no presente decreto-lei realiza-se com a colaboração do EstadoMaior-General das Forças Armadas, dos ramos das Forças Armadas e dos serviços centrais do MDN,
nos termos a definir pelo membro do Governo responsável pela área da defesa nacional.
2 — Durante o processo de fusão, o Ministério da Saúde presta à direção do Polo de Lisboa do
HFAR a necessária assessoria técnica especializada, nos termos a acordar entre os membros do Governo
responsáveis pelas áreas da defesa nacional e da saúde.
Artigo 13.º
Regime transitório
1 — Durante o processo de fusão previsto no presente decreto-lei, o órgão de direção previsto no
artigo 5.º exerce as suas funções na dependência direta do membro do Governo responsável pela área da
defesa nacional.
2 — O pessoal afeto em 1 de janeiro de 2012 aos hospitais extintos transita provisoriamente para
o Polo de Lisboa do HFAR.
3 — Durante o período em que decorre o processo de fusão, o pessoal a que se refere o número
anterior fica na dependência funcional da direção do Polo de Lisboa do HFAR.
Artigo 14.º
Norma revogatória
É revogado o Decreto Regulamentar n.º 37/94, de 1 de setembro, com exceção dos artigos 13.º a 18.º.
Artigo 15.º
Entrada em vigor
O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
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Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 17 de maio de 2012. — Pedro Passos
Coelho — Vítor Louçã Rabaça Gaspar — Paulo Frederico Agostinho Braga Lino — Miguel Bento
Martins Costa Macedo e Silva — Paulo José de Ribeiro Moita de Macedo.
Promulgado em 25 de julho de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 27 de julho de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

Decreto-Lei n.º 193/2012
de 23 de agosto de 2012
No âmbito do Compromisso Eficiência, o XIX Governo Constitucional determinou as linhas gerais
do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), afirmando que o primeiro e mais
importante impulso do Plano deveria, desde logo, ser dado no processo de preparação das leis orgânicas
dos ministérios e dos respetivos serviços.
Trata-se de algo absolutamente estruturante, por um lado, para o início de uma nova fase da reforma
da Administração Pública, no sentido de a tornar eficiente e racional na utilização dos recursos públicos
e, por outro, para o cumprimento dos objetivos de redução da despesa pública a que o país está vinculado.
Com efeito, mais do que nunca, a concretização simultânea dos objetivos de racionalização das estruturas
do Estado e de melhor utilização dos seus recursos humanos é crucial no processo de modernização e de
otimização do funcionamento da Administração Pública.
Importava decididamente repensar e reorganizar a estrutura do Estado, no sentido de lhe dar uma
maior coerência e capacidade de resposta no desempenho das funções que deverá assegurar, eliminando
redundâncias e reduzindo substancialmente os seus custos de funcionamento.
O Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. (IASFA, I. P.), sucedeu aos Serviços
Sociais das Forças Armadas, integrando no seu âmbito o Cofre de Previdência das Forças Armadas,
bem como incorporando nos seus equipamentos sociais o Lar de Veteranos Militares, o Complexo
Social de Oeiras e o Centro Médico e Educativo do Alfeite, que passaram a designar-se, respetivamente,
por Centro de Apoio Social de Runa, Centro de Apoio Social de Oeiras e Centro de Apoio Social do
Alfeite.
O IASFA, I. P., resultou da reorganização das estruturas às quais cabiam a ação social
complementar dos militares, concretizada pelo Decreto-Lei n.º 284/95, de 30 de outubro, que também
aprovou o seu estatuto.
Atualmente, a missão do IASFA, I. P., consiste em garantir e promover a ação social complementar
dos seus beneficiários, e gerir o sistema de assistência na doença aos militares das Forças Armadas,
correspondendo à fusão dos subsistemas de assistência na doença aos militares da Armada (ADMA),
assistência na doença aos militares do Exército (ADME) e assistência na doença aos militares da Força
Aérea (ADMFA).
Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, e nos termos da
alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
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Artigo 1.º
Natureza
1 — O Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P., abreviadamente designado por IASFA,
I. P., é um instituto público integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia
administrativa e financeira e património próprio.
2 — O IASFA, I. P., prossegue atribuições do Ministério da Defesa Nacional (MDN), sob
superintendência e tutela do respetivo ministro.
Artigo 2.º
Jurisdição territorial e sede
1 — O IASFA, I. P., é um organismo central com jurisdição sobre todo o território nacional.
2 — O IASFA, I. P., tem sede em Lisboa.
Artigo 3.º
Missão e atribuições
1 — O IASFA, I. P., tem por missão garantir e promover a ação social complementar dos seus
beneficiários e gerir o sistema de assistência na doença aos militares das Forças Armadas.
2 — São atribuições do IASFA, I. P.:
a) Assegurar ações de bem-estar social dos beneficiários;
b) Assegurar a gestão do sistema de assistência na doença aos militares das Forças Armadas
(ADM);
c) Promover a satisfação de necessidades sociais não cobertas por outros sistemas de
assistência social;
d) Promover, em colaboração com outras entidades ou serviços, a articulação e harmonização
dos esquemas de prestações de ação social complementar;
e) Assegurar uma adequada gestão das receitas, designadamente as provenientes de quotizações;
f) Recolher e manter permanentemente atualizada informação sobre o universo de beneficiários
e de benefícios concedidos;
g) Promover a realização de estudos conducentes à melhoria da ação social complementar
desenvolvida e propor as medidas ou os instrumentos legais necessários.
3 — A ação social complementar dos beneficiários do IASFA, I. P. (ASC), concretiza-se,
nomeadamente, através dos seguintes meios:
a) Equipamentos sociais;
b) Apoio domiciliário;
c) Comparticipações financeiras;
d) Concessão de empréstimos;
e) Apoio à habitação.
4 — O apoio à habitação previsto na alínea e) do número anterior concretiza-se, nomeadamente,
através da promoção do arrendamento social.
5 — Compete ainda ao IASFA, I. P., garantir as ações de âmbito social consagradas no estatuto
do extinto Cofre de Previdência das Forças Armadas, nomeadamente:
a) Assegurar o pagamento do subsídio pecuniário a que se refere o artigo 3.º do Estatuto do Cofre
de Previdência das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 42 945, de 26 de abril de 1960;
b) Assegurar o processamento dos empréstimos hipotecários que foram concedidos ao abrigo
da alínea d) do parágrafo 1.º do artigo 35.º do Estatuto referido na alínea anterior.
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Artigo 4.º
Beneficiários titulares da ASC
1 — São beneficiários titulares da ASC do IASFA, I. P., os militares dos quadros permanentes, nas
situações de ativo, reserva e reforma, e o pessoal militarizado das Forças Armadas.
2 — Podem ainda ser admitidos como beneficiários titulares, desde que o requeiram:
a) Os alunos dos estabelecimentos de ensino destinados à formação dos militares dos quadros
permanentes;
b) Os deficientes das Forças Armadas, nos termos do Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 de janeiro;
c) Os grandes deficientes das Forças Armadas, nos termos do Decreto-Lei n.º 314/90, de
13 de outubro;
d) Os deficientes civis das Forças Armadas abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 319/84, de
1 de outubro;
e) Os grandes deficientes do serviço efetivo normal a que se refere o Decreto-Lei n.º 250/99,
de 7 de julho.
3 — Mantêm-se como beneficiários titulares da ASC os que possuíam a qualidade de beneficiário
dos Serviços Sociais das Forças Armadas à data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 284/95, de
30 de outubro, bem como os que se tenham inscrito como tal ao abrigo do n.º 2 do artigo 4.º do mesmo
decreto-lei.
4 — Os beneficiários titulares são obrigados ao pagamento de uma quota de valor a fixar por
despacho do membro do Governo responsável pela área da defesa nacional, sob proposta do presidente
do conselho diretivo do IASFA, I. P., e ouvido o respetivo conselho consultivo.
Artigo 5.º
Beneficiários familiares da ASC
1 — São beneficiários familiares da ação social complementar do IASFA, I. P.:
a) Os membros do agregado familiar do beneficiário titular;
b) As pessoas que tenham direito a alimentos a prestar pelo beneficiário titular.
2 — A qualidade de beneficiário familiar das pessoas referidas na alínea a) do número anterior não
se perde pelo falecimento do beneficiário titular.
Artigo 6.º
Órgãos
São órgãos do IASFA, I. P.:
a) O conselho diretivo;
b) O fiscal único;
c) O conselho consultivo.
Artigo 7.º
Conselho diretivo
1 — O conselho diretivo é composto por um presidente e por um vogal.
2 — O presidente pode ser designado de entre vice-almirantes ou tenentes-generais e o vogal pode
ser designado de entre contra-almirantes e majores-generais dos ramos das Forças Armadas.
3 — Nos casos previstos no número anterior, os membros do conselho diretivo são designados por
despacho do membro do Governo responsável pela área da defesa nacional, sendo a designação apenas
precedida de audição do Conselho de Chefes de Estado-Maior.
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4 — Sem prejuízo das competências que lhe forem conferidas por lei, ou que nele sejam delegadas
ou subdelegadas, compete ao conselho diretivo no âmbito da gestão do sistema ADM:
a) Celebrar acordos com outras entidades, públicas ou privadas, que tenham por objeto a
prestação de cuidados de saúde aos beneficiários, quando autorizado pelo ministro da tutela e em
conformidade com as condições e cláusulas tipo fixadas por portaria dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças e da defesa nacional;
b) Confirmar a suspensão e a perda da qualidade de beneficiário.
5 — O conselho diretivo pode delegar, com ou sem faculdade de subdelegação, competências num
ou em ambos os seus membros, estabelecendo os respetivos limites e condições.
6 — A atribuição de um pelouro implica a delegação das competências necessárias para dirigir e
fiscalizar os serviços respetivos e para praticar os atos de gestão corrente das unidades orgânicas
envolvidas.
Artigo 8.º
Fiscal único
O fiscal único é designado e tem as competências previstas na Lei-Quadro dos Institutos Públicos.
Artigo 9.º
Conselho consultivo
1 — O conselho consultivo é o órgão de consulta, apoio e participação na definição das linhas gerais
de atuação do IASFA, I. P., e nas tomadas de decisão do conselho diretivo.
2 — O conselho consultivo é composto por:
a) Presidente do conselho diretivo, que preside;
b) Dois representantes do MDN;
c) Um representante do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) e de cada um
dos ramos das Forças Armadas;
d) Um representante de cada associação profissional de militares legalmente constituída.
3 — Os membros do conselho consultivo referidos nas alíneas b) a d) do número anterior são
designados, respetivamente, por despacho do membro do Governo responsável pela área da defesa
nacional, pelo respetivo chefe de estado-maior e por cada uma das associações.
4 — A indicação dos representantes referidos no n.º 2, bem como a dos seus substitutos, deve ser
comunicada ao presidente nos 30 dias anteriores ao termo do mandato dos membros cessantes ou nos 30 dias
subsequentes à respetiva vacatura.
5 — A designação dos membros do conselho consultivo é feita por um período de três anos,
renovável, sem prejuízo de poderem ser substituídos a qualquer momento pelas entidades que os
nomeiam.
6 — Podem participar nas reuniões do conselho consultivo, por convite do respetivo presidente, sem
direito a voto, quaisquer pessoas ou entidades cuja presença seja considerada necessária na discussão e
análise de matérias específicas.
Artigo 10.º
Vinculação do IASFA, I. P.
O IASFA, I. P., obriga-se mediante as assinaturas do presidente do conselho diretivo, ou de quem
o substituir, e do vogal.
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Artigo 11.º
Organização interna
A organização interna do IASFA, I. P., é a prevista nos respetivos estatutos.
Artigo 12.º
Pessoal
Ao desempenho de funções no IASFA, I. P., por militares e por pessoal militarizado, aplica-se o regime
estabelecido para o desempenho de funções por pessoal não dirigente do Ministério da Defesa Nacional.
Artigo 13.º
Receitas
1 — O IASFA, I. P., dispõe das receitas provenientes de dotações que lhe forem atribuídas no
Orçamento do Estado.
2 — O IASFA, I. P., dispõe ainda das seguintes receitas próprias:
a) O produto das quotas pagas pelos beneficiários;
b) As importâncias cobradas por serviços prestados, incluindo as resultantes do arrendamento
de imóveis e da cessão de exploração de estabelecimentos ou da concessão de exploração de
serviços;
c) O rendimento de bens próprios e, bem assim, o produto da sua alienação e da constituição de
direitos sobre eles, nos termos da lei;
d) O produto da alienação de material obsoleto, nos termos da lei;
e) Os saldos das contas de anos findos;
f) Os descontos efetuados pelos beneficiários da ADM, nos termos da lei;
g) As doações, heranças e legados concedidos por quaisquer entidades públicas ou
privadas;
h) As comparticipações ou subsídios concedidos por quaisquer entidades;
i) Quaisquer outras receitas que lhe sejam atribuídas por lei, contrato ou outro título.
3 — Os saldos das receitas referidas no número anterior, verificados no final de cada ano, transitam
para o ano seguinte, nos termos previstos no decreto-lei de execução orçamental anual.
Artigo 14.º
Despesas
Constituem despesas do IASFA, I. P., as que resultem de encargos decorrentes da prossecução das
respetivas atribuições.
Artigo 15.º
Património
1 — O património do IASFA, I. P., é constituído pela universalidade de bens, direitos e obrigações
de que seja titular.
2 — O património adquirido pelo IASFA, I. P., a partir da integração neste do Cofre de
Previdência das Forças Armadas mantém-se sujeito às reservas estabelecidas no enquadramento legal
de origem.
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Artigo 16.º
Responsabilidade pelo pagamento
O pagamento da prestação de cuidados de saúde previstos em diploma próprio, na parte excedente
ao pagamento devido pelo beneficiário, é da responsabilidade exclusiva do Estado Português.
Artigo 17.º
Regulamentação
1 — O regime dos beneficiários da ASC é aprovado por portaria do membro do Governo responsável
pela área da defesa nacional.
2 — O regime dos beneficiários da ADM é o previsto em diploma próprio.
Artigo 18.º
Norma revogatória
É revogado o Decreto-Lei n.º 215/2009, de 4 de setembro.
Artigo 19.º
Entrada em vigor
O presente diploma entra em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 28 de junho de 2012. — Pedro Passos
Coelho — Vítor Louçã Rabaça Gaspar — Paulo Frederico Agostinho Braga Lino.
Promulgado em 9 de agosto de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 14 de agosto de 2012.
Pelo Primeiro-Ministro, Vítor Louçã Rabaça Gaspar, Ministro de Estado e das Finanças.

——————

III — PORTARIAS
Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional
Portaria n.º 264/2012
de 30 de agosto de 2012
O Decreto Regulamentar n.º 41/2012, de 16 de maio, definiu a missão, atribuições e tipo de
organização interna do Instituto da Defesa Nacional (IDN). Importa agora, no desenvolvimento daquele
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decreto regulamentar, determinar a estrutura nuclear e as competências das respetivas unidades orgânicas
e estabelecer a dotação máxima de chefes de equipas multidisciplinares.
Assim:
Ao abrigo dos n.os 4 e 5 do artigo 21.º e 3 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, manda
o Governo, pelos Ministros de Estado e das Finanças e da Defesa Nacional, o seguinte:
Artigo 1.º
Estrutura nuclear do Instituto da Defesa Nacional
O Instituto da Defesa Nacional (IDN) estrutura-se numa unidade orgânica nuclear designada por
Direção de Serviços de Planeamento e Gestão de Recursos.
Artigo 2.º
Direção de Serviços de Planeamento e Gestão de Recursos
À Direção de Serviços de Planeamento e Gestão de Recursos, abreviadamente designada por
DSPGR, compete:
a) Assegurar os procedimentos de coordenação, programação e divulgação dos cursos
ministrados no IDN;
b) Acompanhar o planeamento dos atos necessários ao desenvolvimento de projetos de
investigação, estudos e trabalhos nos domínios científicos;
c) Apoiar a produção de artigos científicos nos domínios da atividade do IDN;
d) Elaborar o plano e relatório anual de atividades;
e) Assegurar os procedimentos de candidatura adequados a pedidos de financiamento e à
participação em programas de financiamento das atividades do IDN;
f) Orientar a realização das atividades de formação e de debate no âmbito das atribuições do
Instituto;
g) Coordenar os procedimentos de implementação dos sistemas de avaliação de desempenho
dos recursos humanos do IDN, nos termos legais;
h) Assegurar o planeamento e a gestão dos recursos humanos e financeiros, bem como
implementar as medidas de política definidas para os serviços do Ministério da Defesa Nacional;
i) Assegurar o funcionamento e gestão patrimonial, documental e logística dos serviços e
equipamentos;
j) Proceder à gestão do Centro Editorial, Arquivo e Biblioteca do IDN;
k) Assegurar a coordenação da produção, recolha, difusão e depósito das publicações e qualquer
outro material de apoio às atividades do IDN;
l) Acompanhar o estabelecimento de protocolos de cooperação com organismos e instituições
nacionais, estrangeiras e internacionais com competência específica congéneres;
m) Promover a edição de monografias, revistas, livros e outros meios de divulgação;
n) Definir e executar um plano de classificação e manter atualizado o catálogo documental e
bibliográfico.
Artigo 3.º
Chefes de equipas multidisciplinares
A dotação máxima de chefes de equipas multidisciplinares é fixada em uma.
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Artigo 4.º
Revogação
É revogada a Portaria n.º 1272/2009, de 19 de outubro.
Artigo 5.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Em 9 de agosto de 2012. O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça
Gaspar. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

——————

IV — DESPACHOS
Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional
Despacho n.º 10 786/2012
de 20 de junho de 2012
Considerando que a consolidação da participação nacional no Teatro de Operações do Afeganistão
(TO), através do empenhamento de militares em atividades que promovem a manutenção da paz naquele
país, é uma das prioridades atuais no contexto da participação de Portugal em forças multinacionais de
imposição e manutenção da paz;
Considerando que o TO do Afeganistão enferma de um conjunto de riscos que configuram uma
probabilidade elevada de incidentes de que poderão resultar feridos em áreas exteriores aos perímetros
de segurança das bases de apoio;
Considerando a instabilidade existente no TO do Afeganistão em que as forças multinacionais são
frequentemente confrontadas com situações de comportamentos hostis, aconselha a que seja garantido
um nível de proteção adequado aos militares que compõem o Contingente Nacional Português (CN) na
International Security Assistance Force (ISAF), designadamente, através da disponibilidade de meio de
transporte de emergência com capacidade de estabilização e sustentação de vida, necessidade que tem
vindo a ser assegurada através de acordos com outros Aliados presentes neste TO, no quadro da doutrina
logística da NATO;
Considerando, ainda, que se antecipa, no âmbito da retração de forças dos países participantes na
ISAF, a retração de países que desempenham papéis de «lead nation» no âmbito dos diversos elementos
funcionais logísticos, designadamente no da saúde;
Assim, atendendo que a natureza das missões do CN, essencialmente ligadas à assessoria e
formação das forças afegãs e à segurança de infraestruturas críticas, potenciam situações de maior
vulnerabilidade, impõe-se a garantia da autonomia do CN no domínio da evacuação sanitária, através de
uma ambulância blindada, cujo custo se estima em 100 000 € (cem mil euros);
Nestes termos, ao abrigo do n.º 2 do artigo 7.º, conjugado com a alínea d) do n.º 1 do artigo 8.º, ambos
do Decreto-Lei n.º 170/2008, de 26 de agosto, os Ministros de Estado e das Finanças e da Defesa Nacional
determinam o seguinte:
1 — Autorizar o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA) a adquirir uma
ambulância blindada para apoio do CN na ISAF;
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2 — O EMGFA deve dar conhecimento ao Gabinete do Ministro da Defesa Nacional do
desenvolvimento do processo de aquisição do veículo referido no ponto anterior;
3 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura.
Pelo Ministro de Estado e das Finanças, Luís Filipe Bruno da Costa de Morais Sarmento,
Secretário de Estado do Orçamento. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de
Aguiar-Branco.
Despacho n.º 10 840/2012
de 13 de abril de 2012
Considerando o processo de contratação a desenvolver pelo Exército Português tendo em vista a
aquisição de serviços de alimentação prestados ao Contingente Nacional que opera no Kosovo;
Considerando que a concretização de tal processo de contratação dará origem a encargos
orçamentais em mais de um ano económico;
Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, a
abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano
económico ou em ano que seja o da sua realização, designadamente com a aquisição de serviços e bens
através de locação com opção de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com
encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização conferida em portaria conjunta do Ministro das
Finanças e do respetivo ministro;
Considerando que, nos termos do n.º 7 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, pode
ser excecionado da prévia autorização referida no considerando anterior determinado tipo de contratos que
se revelem imprescindíveis ao funcionamento do Estado e que sejam incompatíveis com as regras relativas
às despesas plurianuais, mediante despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da tutela;
Considerando que se trata de um serviço imprescindível para o cumprimento da missão da Força
Nacional Destacada (FND), a operar no Kosovo, e que se insere no normal e eficaz funcionamento dos
serviços do Exército Português;
Considerando que se torna difícil que a aquisição destes serviços apresente um escalonamento
plurianual de encargos associado ao respetivo enquadramento orçamental, na medida em que os encargos
associados a este tipo de contratos são valores estimados, que dependem do número real de efetivos
apoiados logisticamente pela FND:
Determina-se que se considere excecionada do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de junho, a contratação a desenvolver pelo Exército Português tendo em vista a aquisição de serviços de
alimentação prestados ao Contingente Nacional que opera no Kosovo, por ser imprescindível ao seu
funcionamento e ser incompatível com as regras relativas às despesas plurianuais.
O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça Gaspar. — O Ministro da Defesa
Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Ministério da Defesa Nacional
Despacho n.º 10 447/2012
de 11 de julho de 2012
Considerando que:
Em 1993, tendo em vista o suprimento das necessidades de gestão das questões ambientais, em
interdependência com as atividades desenvolvidas no âmbito da defesa nacional, através Despacho
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n.º 23/MDN/93, de 22 de fevereiro, foi criado o Núcleo de Estudo de Assuntos Ambientais (NEAA), na
dependência do Conselho de Ciência e Tecnologias de Defesa;
Em 1995, considerou-se que as atribuições de coordenação dos assuntos ambientais deveriam passar
a ser asseguradas pela «Direção-Geral de Infraestruturas» (DGIE), criada pelo Decreto-Lei n.º 47/93, de
26 de fevereiro, potenciando todo o conhecimento e experiência adquiridos no âmbito do NEAA;
Assim, foi desenvolvida na DGIE, nos termos do despacho n.º 30/MDN/95, de 6 de janeiro, uma
estrutura que incluía elementos de cada uma das Direções-Gerais, do Estado-Maior-General das Forças
Armadas e de cada um dos Ramos das Forças Armadas, no sentido de dar coerência às atividades e
iniciativas que, de uma forma não integrada, foram surgindo nos diferentes organismos da defesa nacional
e também pela especificidade e particular interação das atividades das Forças Armadas nos diversos
domínios ambientais;
Nesta sequência, tendo por finalidade o estabelecimento de linhas orientadoras para a inclusão de
preocupações ambientais no planeamento e na atividade dos Ramos das Forças Armadas, em 2001, foi
promulgado o Despacho n.º 77/MDN/2001;
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 154-A/2009, de 6 de julho, foi extinta a DGIE, sucedendo-lhe
a Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa (DGAIED), tendo o Decreto Regulamentar
n.º 23/2009, de 4 de setembro, contemplado, entre outras atribuições, nesta nova orgânica, as atividades
de caráter ambiental, no âmbito da defesa nacional;
Neste contexto, através do despacho n.º 6 484/2011, de 23 de março, foi publicada a Diretiva
Ambiental para a Defesa Nacional, que tem como finalidade definir as linhas de orientação, prioridades
e objetivos para operacionalizar a estratégia a adotar pelo Ministério da Defesa Nacional em matéria de
ambiente e que prevê a constituição e regulamentação da Estrutura Coordenadora de Assuntos
Ambientais, a que se dá corpo no presente despacho;
Também neste sentido, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 122/2011, de 29 de dezembro, que
estabelece a missão e atribuições do Ministério da Defesa Nacional, a nova estrutura orgânica da
DGAIED prevista e disciplinada no Decreto Regulamentar n.º 5/2012, de 18 de janeiro, prevê igualmente
na alínea j) do n.º 2 do seu artigo 2.º, que é atribuição desta Direção-Geral, «Propor, implementar, coordenar
e dinamizar as atividades de caráter ambiental e de gestão de energia e dos recursos naturais, no âmbito
da defesa nacional»;
Deste modo, face às alterações orgânicas enunciadas e aos novos desafios que se apresentam nos
domínios do ambiente e afins, verifica-se a necessidade de continuar a garantir o diálogo e a cooperação
permanente em assuntos de natureza ambiental, entre as diversas estruturas do Ministério da Defesa Nacional;
Assim, em conformidade com o primeiro parágrafo da alínea a) do n.º 5 do Despacho n.º 6 484/2011, de
23 de março, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de abril de 2011, e na sequência da
proposta apresentada pela Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, determino o seguinte:
1 — É criada a Estrutura Coordenadora de Assuntos Ambientais (ECAA), que terá a
composição, atribuições e normas de funcionamento constantes dos pontos seguintes.
2 — A ECAA referida no número anterior será constituída pelos representantes das seguintes
entidades:
a) Gabinete do Ministro da Defesa Nacional;
b) Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA);
c) Marinha;
d) Exército;
e) Força Aérea;
f) Secretaria-Geral (SG);
g) Inspeção-Geral da Defesa Nacional (IGDN);
h) Direção-Geral de Política de Defesa Nacional (DGPDN);
i) Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar (DGPRM);

472

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 08/2012

1.ª Série

j) Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa (DGAIED);
k) Instituto da Defesa Nacional (IDN);
l) Polícia Judiciária Militar (PJM);
m) Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA).
2.1 — A ECAA será presidida pelo representante da Direção-Geral de Armamento e
Infraestruturas de Defesa.
2.2 — O representante de cada uma das entidades com assento na ECAA será o ponto de
contacto para os assuntos ambientais da entidade que representa.
3 — A ECAA terá as seguintes atribuições:
a) Pesquisar, organizar e tratar a informação de caráter ambiental, privilegiando processos de
partilha e troca da mesma, tendo em vista a sua adaptação e aplicação à área da defesa nacional;
b) Estabelecer e promover o estudo regular dos programas ambientais, ou neles participar,
identificando as áreas de interesse e a sua aplicabilidade à realidade da defesa nacional;
c) Identificar as tendências de evolução tecnológica com incidência no ambiente, com especial
relevância nas instalações, equipamentos, modernização e treino das Forças Armadas;
d) Acompanhar os projetos e atividades de caráter ambiental realizados no seio da defesa
nacional, designadamente no que respeitar à gestão eficiente da água, da energia e de outros recursos
naturais, bem como à gestão de resíduos e preservação da biodiversidade;
e) Acompanhar os estudos de impacte ambiental, designadamente os relativos aos novos
meios, às infraestruturas e às áreas de treino militares;
f) Contribuir para a elaboração do relatório de sustentabilidade, previsto na Diretiva Ambiental
para a Defesa Nacional;
g) Promover a colaboração e a cooperação na vertente ambiental entre os organismos da
defesa nacional e outras entidades públicas e privadas.
4 — A ECAA reunirá ordinariamente duas vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que
for convocada pelo respetivo presidente, por sua iniciativa ou a pedido dos seus membros.
5 — A participação dos respetivos membros na ECAA não lhes confere o direito a qualquer
retribuição adicional.
6 — O apoio logístico e administrativo às atividades da ECAA é assegurado pela DGAIED.
7 — São revogados os Despachos n.os 23/MDN/93, de 23 de fevereiro, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 56, de 8 de março de 1993, e 30/MDN/95, de 6 de março, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 64, de 16 de março de 1995.
8 — O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua assinatura.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Despacho n.º 10 448/2012
de 17 de abril de 2012
Considerando que incumbe ao Ministério da Defesa Nacional (MDN), no âmbito das suas
atribuições, promover e dinamizar o estudo, a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a divulgação
das matérias com interesse para a defesa nacional que decorrem nos diferentes fóruns cooperativos
internacionais, nomeadamente no âmbito da Agência Europeia de Defesa (EDA);
Considerando que a Direção Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa (DGAIED) tem por
missão conceber, propor, coordenar, executar e apoiar as atividades relativas ao armamento e equipamento
de defesa necessários ao cumprimento das missões da defesa nacional prosseguindo as suas atribuições

1.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 08/2012

473

no domínio da investigação e desenvolvimento na área das ciências e tecnologias de defesa e da base
tecnológica e industrial de defesa;
Considerando que a participação nacional nos projetos The Reduced Sensitivity Energetic
Materials for Higher Performance of Inertial Confinement (RSEM), Military Disruption Tolerant
Networks (MIDNET) e Combat Equipment for Dismounted Soldier (CEDS) já havia sido aprovada
e autorizada conforme despachos constantes nos ofícios n.º 4 623/CG, de 7 de outubro de 2010,
n.º 4 427/CG, de 23 de setembro de 2009 e n.º 4 255/CG de 8 de setembro de 2010, respetivamente, do
Ministro da Defesa Nacional;
Considerando que o financiamento das despesas relacionadas com a participação naqueles projetos
pressupõe um contributo nacional de € 350 000, € 300 000 e € 350 000 para os projetos RSEM, MIDNET
e CEDS, respetivamente, a serem suportados nos anos de 2012 a 2016 e cabimentados na Lei de
Programação Militar — Projetos I&D através de inscrição na Medida de Modernização da Base Industrial
e Tecnológica de Defesa;
Considerando que com a tomada de posse do XIX Governo Constitucional e, posteriormente,
também com a nomeação de um novo titular do cargo de diretor-geral de Armamento e Infraestruturas
de Defesa, a delegação de competências prevista no acima mencionado despacho extinguiu-se por
mudança do titular do órgão delegante e ou delegado, nos termos da alínea b) do artigo 40.º do referido
Código do Procedimento Administrativo, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de
31 de janeiro, inviabilizando dessa forma que o diretor-geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa
pudesse prosseguir com a aprovação dos respetivos «Project Arrangement»;
Considerando as atribuições do Ministério da Defesa Nacional a que se refere a alínea h) do
artigo 2.º da Lei Orgânica do Ministério da Defesa Nacional, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 122/2011, de
29 de dezembro, e as competências atribuídas ao Ministro da Defesa Nacional, constantes do artigo 14.º
da Lei de Defesa Nacional, aprovada pela Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, e nos termos do disposto
no artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação conferida pelo artigo 2.º da Lei n.º 51/2005,
de 30 de agosto, e nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento Administrativo:
Delego no diretor-geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Major-General Manuel de Matos
Gravilha Chambel, as competências para, em nome do MDN, proceder à aprovação e assinatura dos «Project
Arrangement» dos projetos RSEM, MIDNET e CEDS bem como os subsequentes protocolos com as
entidades nacionais responsáveis pela realização da quota-parte nacional da execução do projeto, bem como
os subsequentes atos administrativos que vierem a ocorrer no âmbito da execução destes projetos.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Despacho n.º 10 449/2012
de 17 de abril de 2012
Considerando que:
A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) e o Governo Regional dos Açores
(GRA) solicitaram ao Exército (EXE) autorização para instalar um recetor GPS no destacamento do
regimento de guarnição n.º 2 (RG 2), cuja utilização, estacionamento e subsequente funcionamento exige
a construção de um pequeno pilar em cimento para colocação de uma antena de 50 cm de diâmetro por
60 cm de altura, a instalação de uma eventual caixa plástica para albergar o recetor, o acesso à rede elétrica
da Unidade, e uma linha ADSL da PT Prime, sendo os custos suportados pela FCUL;
O projeto surgiu no âmbito do projeto científico nos arquipélagos dos Açores e da Madeira
denominado «Controlo Geodinâmico nos Arquipélagos dos Açores e da Madeira, utilizando estações
permanentes GPS» (COGEAM)
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A instalação do mencionado recetor no destacamento do RG 2 tem como objetivo uma melhor
caracterização do comportamento geodinâmico da Região Açores-Gibraltar, dada a importância sísmica
existente na zona;
O EXE pronunciou-se favoravelmente e viabilizou a pretensão formulada pela FCUL e pelo GRA;
O PM010/Vila do Porto — «Terreno junto ao Aeroporto de Santa Maria» integra o domínio público
militar, afeto ao Ministério da Defesa Nacional, em utilização pelo EXE;
Nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, é possível a cedência de
utilização a título precário dos imóveis do domínio público a outras entidades públicas (GRA e FCUL);
De acordo com o disposto no artigo 14.º, n.º 3, alínea h), da Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho,
determino o seguinte:
1 — Aprovo o texto da minuta do Protocolo a celebrar entre o Ministério da Defesa Nacional,
a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e o Governo Regional dos Açores, que me foi
submetida pela Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, e que vai por mim rubricada;
2 — Delego, ao abrigo dos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro,
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e Lei n.º 30/2008, de 10 de julho, no General-Chefe do Estado-Maior
do Exército, com a faculdade de subdelegação, a competência para a assinatura do Protocolo referido no
número anterior.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Despacho n.º 11 250/2012
de 31 de julho de 2012
Considerando que foi aprovada em Conselho de Ministros a criação do Polo de Lisboa do Hospital
das Forças Armadas, resultante da fusão entre o Hospital da Marinha, o Hospital Militar Principal, o
Hospital Militar de Belém e o Hospital da Força Aérea;
Considerando que a localização do Polo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas foi decidida
através do meu Despacho n.º 16 437/2011, de 4 de novembro, tendo a opção recaído sobre o Prédio Militar
sito na Azinhaga dos Ulmeiros, freguesia do Lumiar, espaço ainda ocupado pelo Hospital da Força Aérea,
recentemente designado por Unidade Hospitalar do Lumiar;
Considerando que a referida localização permite a instalação na sua área de influência de outras
estruturas de saúde militar, possibilitando a constituição nesse espaço de um Campus de Saúde Militar que
assegure uma utilização comum e sinérgica de serviços por parte dessas estruturas, conduzindo a uma
maior rentabilização de recursos, com previsíveis proveitos de eficácia e eficiência;
Considerando a extinção do Hospital da Marinha e a consequente necessidade de transferência do
Centro de Medicina Subaquática e Hiperbárica para o prédio militar onde será instalado o Polo de Lisboa
do Hospital das Forças Armadas, de forma a beneficiar de todo o apoio multidisciplinar resultante da
integração numa área hospitalar, potenciando um aproveitamento mais eficiente de recursos e capacidades
médicas, necessárias ao seu pleno funcionamento;
Determino o seguinte:
1 — É criado um Grupo de Trabalho com os seguintes objetivos:
a) Identificar as adaptações a realizar no Prédio Militar onde será criado o Polo de Lisboa do
Hospital das Forças Armadas com vista a ali ser instalado o Centro de Medicina Subaquática e
Hiperbárica;
b) Elaborar o projeto de instalação que deverá contemplar o tempo necessário para as obras
de adaptação e os custos inerentes a esses trabalhos;
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c) Planear a transferência do equipamento atualmente afeto ao Centro de Medicina Subaquática
e Hiperbárica;
d) Identificar uma alternativa à Câmara Hiperbárica, durante o período em que esta tenha de
permanecer desativada.
2 — O Grupo de Trabalho referido no número anterior terá a seguinte composição:
a) Dr. Óscar Ferraz Camacho, que coordenará os trabalhos;
b) CFR MN Francisco Manuel Gamito Ferreira Quaresma Guerreiro;
c) Dr.ª Isabel Maria Neves Madeira;
d) Cor ENG Joaquim Veloso;
e) Cor ADMIL José Maria Monteiro Varela.
3 — O Coordenador do referido Grupo de Trabalho deve apresentar-me um relatório final dos
respetivos trabalhos até 30 de setembro de 2012.
4 — A Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar assegura ao Grupo de Trabalho o apoio
técnico, logístico e administrativo necessário.
5 — Os encargos com as deslocações decorrentes do desenvolvimento dos trabalhos necessários
ao cumprimento dos objetivos estabelecidos no presente despacho são suportados pelo Ministério da
Defesa Nacional, através da Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional
Despacho n.º 10 515/2012
de 06 de julho de 2012
Através do Despacho n.º 4 649/2012, de 7 de março, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 66, de 2 de abril de 2012, foi criada uma equipa técnica para analisar a situação dos Estabelecimentos
Fabris do Exército — Manutenção Militar, Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento e Oficinas
Gerais de Material de Engenharia, com vista à sua reestruturação.
Nos termos do n.º 1 do mesmo despacho, o mandato da equipa técnica deveria terminar no dia
31 de maio de 2012.
Considerando o trabalho realizado no período estabelecido e o aprofundamento e tratamento do mesmo,
será de toda a utilidade e relevância ampliar o âmbito do estudo inicialmente estabelecido e, em consequência:
a) Realizar uma análise de maior detalhe, devidamente quantificada quanto aos ganhos de
eficiência estimados com este processo;
b) Identificar potenciais custos e benefícios decorrentes da reorganização das atividades e dos
recursos dos estabelecimentos fabris.
Determino:
1 — É prorrogado até 31 de julho de 2012, o mandato da equipa técnica para analisar a situação
dos Estabelecimentos Fabris do Exército — Manutenção Militar, Oficinas Gerais de Fardamento e
Equipamento e Oficinas Gerais de Material de Engenharia com vista à sua reestruturação.
2 — Mantêm-se, no demais, em vigor as disposições constantes do Despacho n.º 4 649/2012,
de 7 de março.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 31 de maio de 2012.
O Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Paulo Frederico Agostinho Braga Lino.
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Despacho n.º 10 790/2012
de 30 de julho de 2012
Nos termos do n.º 2 do artigo 195.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de junho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 12-A/2000,
de 24 de junho, Lei n.º 25/2000, de 23 de agosto, Decreto-Lei n.º 66/2001, de 22 de fevereiro,
Decreto-Lei n.º 197-A/2003, de 30 de agosto, Decreto-Lei n.º 70/2005, de 17 de março, Decreto-Lei
n.º 166/2005, de 23 de setembro, Decreto-Lei n.º 310/2007, de 11 de setembro, e Decreto-Lei n.º 330/2007,
de 9 de outubro, o número de vagas para admissão aos cursos, tirocínios ou estágios para ingresso nas
várias categorias dos quadros permanentes é fixado, anualmente, por despacho do Ministro da Defesa
Nacional, sob proposta dos Chefes de Estado-Maior dos ramos das Forças Armadas.
Em conformidade com a alínea a), do n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro,
o presente despacho mereceu parecer prévio favorável do Ministro de Estado e das Finanças.
Assim, observadas as formalidades exigidas, determino que:
1 — O número de vagas para admissão, durante o ano de 2012, aos cursos, tirocínios ou estágios
para ingresso nas várias categorias dos quadros permanentes é o constante do quadro anexo ao presente
despacho do qual faz parte integrante.
2 — O quadro referido no número anterior inclui as vagas aos cursos de Medicina, estando estas
dentro dos limites fixados nos protocolos estabelecidos entre as universidades e os estabelecimentos
militares de ensino superior, ao abrigo da Portaria n.º 1380/2009, de 2 de novembro.
3 — Os encargos financeiros resultantes dos cursos, tirocínios ou estágios para ingresso nas
várias categorias dos quadros permanentes são suportados pelos orçamentos dos respetivos ramos.
4 — As propostas relativas ao ano de 2013 serão remetidas pelos ramos ao Ministério da Defesa
Nacional até 30 de setembro de 2012, devidamente fundamentadas, nomeadamente quanto à totalidade
dos encargos associados ao preenchimento das vagas.
O Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Paulo Frederico Agostinho Braga Lino.
ANEXO
Número de vagas para admissão, durante o ano de 2012, aos cursos, tirocínios ou estágios
para ingresso nas várias categorias dos quadros permanentes
Ramo

Cursos

Vagas

Marinha .............................. Oficiais ....................................................................................................................

59

1.º ano da Escola Naval — ensino universitário ............................................
Ensino superior público politécnico ...............................................................
A admitir por concurso ...................................................................................

45
7
7

Sargentos .................................................................................................................
Praças .......................................................................................................................

102
197

Exército .............................. Oficiais ....................................................................................................................

80

1.º ano da Academia Militar — ensino universitário ....................................

80

Sargentos .................................................................................................................

100

Oficiais ....................................................................................................................

39

1.º ano da Academia da Força Aérea — ensino universitário .......................
1.º ano do curso de Medicina ..........................................................................
A admitir por concurso ...................................................................................

20
3
16

Sargentos .................................................................................................................

79

Força Aérea .......................
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Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa
Despacho n.º 10 791/2012
de 09 de julho de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea k) do n.º 1 do Despacho
n.º 6 864/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 19 de abril, que Portugal ratifique o
STANAG 4 175 (Edition 5) (Ratification Draft 1) — (Volume I and Volume II) Original, Technical
Characteristics of the Multifunctional Information Distribution System (MIDS), com implementação no Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
Despacho n.º 10 793/2012
de 24 de julho de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea k) do n.º 1 do Despacho
n.º 6 864/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 19 de abril, que Portugal ratifique o
STANAG 4579 C3 (EDITION 1) Battlefield target identification device (BTIDs), com implementação,
com reservas, na Marinha e no Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
Despacho n.º 10 923/2012
de 23 de julho de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, abrigo da competência delegada nos termos da alínea k) do n.º 1 do Despacho

478

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 08/2012

1.ª Série

n.º 6 864/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 19 de abril, que Portugal ratifique o
STANAG 4 670 JCGUAV (Edition 1) — Recommended Guidance for the Training of Designated
Unmanned Aerial Vehicle Operator (DUO), com implementação futura na Marinha e na Força Aérea,
e de imediato no Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

Estado-Maior do Exército
Despacho n.º 11 540/2012
de 17 de agosto de 2012

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 1.º e no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar
n.º 70/94, de 21 de dezembro, determino o seguinte:
1 — É extinta a Secção Logística do Hospital Militar Principal.
2 — É nomeada uma comissão liquidatária com a missão de proceder à regularização dos
assuntos de natureza administrativo-financeira do referido hospital pendentes à data da extinção,
com a seguinte composição:
a) TCor MED (01676082) Paulo Jorge Monteiro da Silva Lúcio (presidente);
b) TCor ADMIL (18242886) João Paulo Ferreira Colaço;
c) Ten ADMIL (12497103) André Miguel Maroco Carvalho;
d) Alf ADMIL (08914704) Miguel Carlos do Vale Santos;
e) 1Sarg AM (08611599) David Manuel Calado Braga (tesoureiro).
3 — O apoio administrativo - logístico ao funcionamento da comissão prevista no número
anterior é prestado pela Secção Logística da Repartição de Apoio Geral do Comando da Logística.
4 — O presente despacho produz efeitos desde 17 de agosto de 2012.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, em exercício de funções, António Campos de Sá
Campos Gil, Tenente-General.

Academia Militar
Despacho n.º 11 253/2012
de 28 de julho de 2012
1 — Ao abrigo da delegação de competências que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho
n.º 3 831/2012, do General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República,
2.ª serie, n.º 54, de 15 de março de 2012, subdelego no Diretor dos Serviços Gerais da Academia Militar,
Coronel de Infantaria (01144182) João Luís da Silva Loureiro, a competência conferida pelo artigo 109.º
do Código de Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, para autorizar
e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras publicas,
bem como para praticar todos os demais atos decisórios previstos naquele mesmo diploma, até ao limite
de € 99 759,58.
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2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados pelo diretor dos Serviços Gerais da Academia Militar que
se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Comandante da Academia Militar, Vítor Manuel Amaral Vieira, Tenente-General.

Comando do Pessoal
Direção de Administração de Recursos Humanos
Despacho n.º 10 470/2012
de 24 de julho de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no despacho n.º 5 596/2012, de 28 de fevereiro, do Tenente-General
Ajudante-General do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 82, de 26 de abril de 2012,
subdelego no Coronel de Artilharia (08692982) José Domingos Sardinha Dias, chefe da Repartição de
Pessoal Militar/DARH, a competência que em mim foi subdelegada, para a prática dos seguintes atos:
a) Autorizar trocas de colocação e prorrogação de deslocamentos aos militares, até ao posto de
major, inclusive;
b) Autorizar requerimentos de mudança de guarnição militar de preferência;
c) Autorizar pedidos de demora na apresentação de militares, até ao posto de capitão, inclusive;
d) Nomear militares para a frequência de cursos, tirocínios e estágios nacionais, exceto para o
CPOG, curso de Cmdts e CEM;
e) Autorizar o adiamento da frequência de cursos de promoção dos sargentos, nos termos do
artigo 197.º do EMFAR;
f) Nomear, colocar e transferir militares em RV/RC, em território nacional, exceto fora do Exército;
g) Autorizar trocas e oferecimentos para efeitos de colocação de militares em RV/RC;
h) Autorizar requerimentos de mudança de área geográfica de prestação de serviço preferencial
a militares RV/RC, desde que não haja determinação especial em contrário;
i) Autorizar a admissão de militares em RV/RC e, bem assim, a prorrogação e cessação da
prestação de serviço com exceção das situações previstas no artigo 300.º, n.º 3, alíneas e) e f), do EMFAR;
j) Promover e graduar militares por diuturnidade e antiguidade nas categorias de sargentos do
QP e sargentos e praças em RV/RC;
k) Conceder licença registada aos sargentos e praças dos QP, nos termos do artigo 204.º do EMFAR;
l) Autorizar a matrícula em cursos civis aos militares RV/RC, sem prejuízo para o serviço;
m) Autorizar o exercício de funções de natureza civil aos militares RV/RC, sem prejuízo para o serviço;
n) Autorizar o concurso e alistamento nas forças de segurança de militares em RV e RC;
o) Averbar cursos, estágios e especialidades normalizadas a militares;
p) Averbar aumentos de tempo de serviço;
q) Apreciar requerimentos solicitando a passagem de certificados;
r) Autorizar fotocópias de atas e pareceres do Conselho das Armas e Serviços, resumo das
FAMME e listas de promoção por escolha, referentes ao universo estrito em apreciação do requerente,
até ao posto de Tenente-Coronel.
2 — Este despacho produz efeitos desde 23 de julho de 2012, inclusive, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Diretor de Administração de Recursos Humanos, Henrique Augusto Fernandes de Melo
Gomes, Major-General.
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V — RETIFICAÇÕES
Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa
Declaração de Retificação n.º 1 036/2012
de 17 de maio de 2012
STANAG 3778
Por ter saído com inexatidão o Despacho n.º 4 330/2012, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 62, de 27 de março de 2012, a p. 10938, retifica-se que onde se lê «com implementação na
Marinha com reservas, no Exército e na Força Aérea» deve ler-se «com implementação no Exército e na
Força Aérea».
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

Declaração de Retificação n.º 1 042/2012
de 17 de maio de 2012
STANAG 1444
Por ter saído com inexatidão o Despacho n.º 3 502/2012, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 50, de 9 de março de 2012, a p. 8895, retifica-se que onde se lê «com implementação na
Marinha e na Força Aérea com reservas e no Exército» deve ler-se «com implementação na
Marinha».
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

Declaração de Retificação n.º 1 043/2012
de 17 de maio de 2012
STANAG 1472
Por ter saído com inexatidão o Despacho n.º 4 289/2012, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 61, de 26 de março de 2012, a p. 10843, retifica-se que onde se lê «com implementação na
Marinha e no Exército» deve ler-se «com implementação na Marinha com reservas».
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
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Declaração de Retificação n.º 1 044/2012
de 17 de maio de 2012
STANAG 1364
Por ter saído com inexatidão o Despacho n.º 4 288/2012, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 61, de 26 de março de 2012, a p. 10843, retifica-se que onde se lê «com implementação na
Marinha com reservas, no Exército sem reservas e na Força Aérea com reservas» deve ler-se «com
implementação na Marinha».
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
——————
VI — REGULAMENTOS
Estado-Maior do Exército
Regulamento n.º 326/2012
Regulamento Geral dos Mestrados da Academia Militar
O Decreto-Lei n.º 27/2010, de 31 de março, que aprovou o Estatuto dos Estabelecimentos de
Ensino Superior Público Militar, qualifica a Academia Militar (AM) como um estabelecimento de ensino
superior público universitário militar, reconhecendo-lhe a faculdade de conferir os graus académicos de
licenciado e de mestre, desde que verificados dos requisitos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 74/2006,
de 24 de março, alterado pelos Decretos-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, e n.º 230/2009, de
14 de setembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 81/2009, de 27 de outubro.
O Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, com as referidas alterações, veio impor a existência
de normas regulamentares relativas aos ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre, identificando
e clarificando as matérias previstas no seu artigo 26.º.
O Regulamento da Academia Militar acautela, por sua vez, o previsto no n.º 5 do artigo 19.º do
mesmo diploma legal, referente aos ciclos de estudos integrados conducentes ao grau de mestre.
O presente Regulamento Geral dos Mestrados pretende dar cumprimento, por um lado, às referidas
exigências legais e, por outro, regular de forma geral, coerente e tendencialmente uniformizadora, o
funcionamento dos ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre da responsabilidade da AM, que, por
sua vez, serão objeto de normalização específica.
Assim, o Regulamento Geral dos Mestrados estabelece um conjunto de normas e procedimentos, de
natureza genérica e matriz orientadora, enquadrante das necessárias normas específicas para cada mestrado,
correspondendo, cumulativamente, às diretrizes emanadas pelo Comandante da Academia Militar.
Artigo 1.º
Objeto
O presente Regulamento Geral dos Mestrados, sem prejuízo do disposto no artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, e respetivas alterações, constitui-se como um conjunto de normas
de natureza geral, que pretende propiciar o enquadramento global e consequentes orientações necessárias
à elaboração de normas regulamentares específicas relativas a cada ciclo de estudos conducente ao grau
de mestre, nas especialidades ministradas e da responsabilidade da Academia Militar.
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Artigo 2.º
Âmbito
O presente regulamento aplica-se aos ciclos de estudos não integrados conducentes ao grau de
mestre previstos no Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de
25 de junho.
Artigo 3.º
Criação
1 — A criação dos ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre da Academia Militar, doravante
designados por mestrados, está sujeita à aprovação do Ministro da Defesa Nacional, com base em proposta
efetuada pelo General Chefe do Estado-Maior do Exército, sendo a referida aprovação precedida de
parecer do Conselho do Ensino Superior Militar.
2 — A proposta a que se refere no número anterior é materializada através de despacho exarado
numa informação-proposta do Comandante da Academia Militar, onde deverão constar, obrigatoriamente:
os objetivos, a estrutura curricular, o plano de estudos, as condições de ingresso e de acesso, os critérios
de seriação, a identificação das deliberações tomadas em Conselho Científico, a identificação do(s)
docente(s) responsável(eis) pela implementação do curso (incluindo curriculum vitae), a adequação dos
objetivos ao projeto educativo, científico e cultural da AM, a organização do ciclo de estudos por áreas
científicas, a identificação do corpo docente (incluindo curriculum vitae) e unidades curriculares
correspondentes, a descrição e fundamentação de outros recursos humanos e materiais envolvidos, bem
como a associação, quer com atividade de formação e investigação, quer com atividades de desenvolvimento
profissional de alto nível.
3 — A informação-proposta a que se alude no número anterior considera os pareceres do Conselho
Científico e do Conselho Pedagógico da Academia Militar.
Artigo 4.º
Normas regulamentares específicas dos cursos de mestrado
1 — Todos os cursos de mestrado, independentemente da especialidade, são objeto de normas
regulamentares específicas.
2 — As normas a que se refere no número anterior, sem prejuízo das disposições legais aplicáveis,
devem considerar as orientações preconizadas no presente regulamento.
3 — As normas regulamentares específicas deverão contemplar, obrigatoriamente, as matérias
constantes no artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 107/2008, de 25 de junho, e no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 37/2008, de 5 de março, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 27/2010, de 31 de março.
Artigo 5.º
Departamento de Estudos Pós-Graduados
1 — O Departamento de Estudos Pós-Graduados (DEPG) é o Departamento da Direção de Ensino
responsável pela realização dos ciclos de estudos não integrados conducentes ao grau de mestre
ministrados na AM, bem como pelos apoios e propostas relativas a outros cursos e ações de formação,
preconizados no Regulamento da Academia Militar.
2 — Todas as matérias relativas à condução e realização dos cursos de mestrado a que se refere
o número anterior são tratadas e encaminhadas para o Diretor de Ensino da AM, através do Chefe do
Departamento de Estudos Pós-Graduados.
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Artigo 6.º
Comissão Executiva
1 — A Comissão Executiva de cada mestrado é nomeada pelo Comandante da Academia Militar,
mediante proposta do Diretor de Ensino, com base em informação efetuada pelo Departamento de Estudos
Pós-Graduados.
2 — A Comissão Executiva, que integra o Chefe de Departamento de Estudos Pós-Graduados,
inclui ainda o Diretor de Curso e, no mínimo, mais um elemento, professor doutorado militar ou civil
pertencente à Academia Militar.
3 — O Diretor de Curso é um professor militar ou civil que exerça atividade docente na AM, sendo
nomeado pelo Comandante da Academia Militar, mediante proposta do Diretor de Ensino, encaminhada
através do Chefe do Departamento de Estudos Pós-Graduados.
4 — Os diretores de curso dos mestrados, que integram as respetivas comissões executivas, estão,
para efeitos da coordenação dos cursos, na direta dependência funcional do Chefe de Departamento de
Estudos Pós-Graduados.
Artigo 7.º
Competências da Comissão Executiva
Compete à Comissão Executiva:
a) Assegurar o normal funcionamento do curso e das inerentes atividades letivas;
b) Colaborar na gestão administrativa dos cursos;
c) Elaborar propostas de seleção dos candidatos;
d) Apresentar as propostas de orientadores das dissertações/trabalhos de projeto;
e) Preparar e formalizar as propostas de júris de provas públicas de mestrado, considerando o
parecer escrito da Comissão Científica;
f) Conduzir o processo de fixação e divulgação das vagas, preparando proposta relativa ao
número de vagas e aos prazos e local de apresentação das candidaturas;
g) Organizar eventuais propostas relativas a equivalências de unidades curriculares;
h) Preparar propostas de alteração do ciclo de estudos, se assim for entendido;
i) Fornecer todos os elementos necessários à Secção de Avaliação e de Qualidade, de forma
a garantir, quer as boas práticas no que à qualidade respeita, quer a autoavaliação dos cursos de
mestrado;
j) Elaborar o relatório final do curso, de acordo com o preconizado pela Secção de Avaliação
e de Qualidade;
k) Efetuar o acompanhamento pedagógico do ciclo de estudos.
Artigo 8.º
Comissão Científica
1 — A Comissão Científica existente para cada mestrado é nomeada pelo Comandante da
Academia Militar, mediante proposta do Diretor de Ensino, com base em informação efetuada pelo
Departamento de Estudos Pós-Graduados.
2 — A Comissão Científica é composta por 3 elementos e deve integrar um professor militar.
3 — A Comissão Científica deve integrar pelo menos um professor com o grau académico de
doutor.
4 — Os elementos constituintes da Comissão Científica que não possuam o grau de doutor são
detentores de currículo académico, científico ou profissional de mérito comprovado numa das áreas
científicas integrantes do mestrado em causa.
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Artigo 9.º
Competências da Comissão Científica
Compete à Comissão Científica:
a) Garantir a qualidade científica dos cursos;
b) Elaborar parecer sobre propostas de seleção dos candidatos;
c) Elaborar parecer sobre a qualidade dos projetos de dissertação de mestrado submetidos ao
Departamento de Estudos Pós-Graduados, pronunciando-se, de forma clara, quanto à sua aceitabilidade;
d) Pronunciar-se, por escrito, sobre as propostas relativas, quer aos orientadores das dissertações
de mestrado, quer à constituição dos júris de mestrado;
e) Pronunciar-se, por escrito, sobre propostas de alteração do ciclo de estudos e de concessão
de equivalências de unidades curriculares;
f) Pronunciar-se, por escrito, sobre propostas de alteração do corpo docente, tendo por base,
obrigatoriamente, uma análise dos currículos apresentados e, quando aplicável, relatórios de avaliação;
g) Colaborar, com a Comissão Executiva, na elaboração do Relatório Final do Curso;
h) Efetuar o acompanhamento científico do ciclo de estudos.
Artigo 10.º
Ciclo de estudos conducente ao grau de mestre
1 — Os ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre na Academia Militar têm, em regra,
120 créditos (ECTS) e uma duração normal de 4 semestres curriculares de trabalho dos alunos.
2 — Os ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre integram um curso de especialização,
entendido como o conjunto organizado e aprovado das unidades curriculares que o constituem, designado
«curso de mestrado».
3 — Ao «curso de mestrado» correspondem um mínimo de 50 % do total de créditos (ECTS)
atribuídos a cada ciclo de estudos.
4 — Os ciclos a que alude o n.º 1 contemplam, ainda, uma dissertação de natureza científica ou um
trabalho de projeto, originais e elaborados para a obtenção do respetivo grau académico, a que corresponde
um mínimo de 35 % do total dos créditos do ciclo de estudos, materializando uma componente de trabalho
autónomo, mas supervisionado.
5 — Desejavelmente, o início dos trabalhos a que se refere o parágrafo anterior, deve ter lugar,
formalmente, no 3.º semestre curricular, em unidade curricular específica destinada, sem prejuízo de outras
finalidades, à elaboração do projeto de dissertação/trabalho de projeto.
Artigo 11.º
Regras sobre a admissão
1 — Podem candidatar-se ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre:
a) Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal;
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um primeiro
ciclo de estudos organizado de acordo com o Processo de Bolonha;
c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo
os objetivos do grau de licenciado;
d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional reconhecido, pelo Conselho
Científico da Academia Militar, como atestando capacidade para a realização do ciclo de estudos
conducente ao grau de mestre.
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2 — As condições de natureza académica e profissional a satisfazer pelos candidatos à
frequência do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre encontram-se estabelecidas no artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho,
conjugadas com o artigo 26.º do mesmo diploma, que orienta para a existência de normas regulamentares
específicas para cada ciclo de estudos.
Artigo 12.º
Candidatura
1 — As candidaturas são dirigidas ao Comandante da Academia Militar e efetuadas no
Departamento de Estudos Pós-Graduados.
2 — Do processo de candidatura constam os seguintes documentos:
a) Requerimento de candidatura/inscrição;
b) Certificado de habilitações, contendo a classificação obtida nas diferentes unidades curriculares
e certidão de licenciatura;
c) Certidão/certificado comprovativo da atribuição de uma equivalência/reconhecimento de
habilitações, no caso de obtenção de grau académico no estrangeiro;
d) Fotocópia do bilhete de identidade ou documento equivalente;
e) Fotocópia do cartão de contribuinte;
f) Duas fotografias, a cores, tipo passe;
g) Curriculum Vitae (1 exemplar).
3 — Deve ser paga a taxa de inscrição no momento da candidatura, a qual não será devolvida,
independentemente do resultado relativo à admissão ao ciclo de estudos.
Artigo 13.º
Seleção e seriação
1 — Os candidatos serão selecionados considerando os seguintes critérios:
a) Currículo académico e científico, incluindo eventual componente de investigação;
b) Classificação da licenciatura;
c) Experiência profissional;
d) Fatores de motivação relativos à frequência do ciclo de estudos, evidenciados em entrevista,
se considerada necessária e como complemento à apreciação dos parâmetros anteriores.
2 — A Comissão Científica elabora parecer escrito sobre as propostas de seleção dos candidatos,
entretanto preparadas pela Comissão Executiva.
3 — A lista definitiva dos candidatos admitidos à frequência do ciclo de estudos conducente ao grau
de mestre é homologada pelo Comandante da Academia Militar.
4 — A lista a que se refere o número anterior é objeto de publicação na Ordem de Serviço da
Academia Militar e afixada no Departamento de Estudos Pós-Graduados, sendo considerada também para
os efeitos tidos como resultantes das atribuições de cada órgão, pelas Secções de Segurança e de
Informática da Direção dos Serviços Gerais e de Administração, pela Secção de Avaliação e de Qualidade
do Gabinete de Apoio ao Comando e pelo Departamento de Coordenação Escolar. A mesma lista, depois
de homologada também é objeto de divulgação na rede académica da AM.
5 — Os candidatos são ordenados por ordem decrescente de pontuação, utilizando uma escala
de 0-20 valores, resultante da aplicação de fórmula que integre os parâmetros identificados em 1 — a),
b) e c), e tendo como orientação geral, na eventual ponderação, a importância decrescente dos mesmos.
6 — A eventual entrevista preconizada apresentará valor qualitativo a ponderar, em caso de
igualdade entre candidatos.
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Artigo 14.º
Matrícula
1 — A matrícula nos ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre é efetuada pelos alunos no
Departamento de Estudos Pós-Graduados.
2 — Do processo de matrícula, para além da documentação já entregue no momento da candidatura,
deverá também constar o boletim de matrícula, a preencher pelos alunos.
3 — No momento da matrícula, deverão ser pagos:
a) Seguro escolar (obrigatório);
b) Montante da propina estabelecido.
4 — O pagamento é efetuado na Secção Financeira da Secção de Logística da Academia Militar.
Artigo 15.º
Inscrição em unidades curriculares de ciclos de estudos subsequentes
Os alunos inscritos num ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado poderão inscrever-se,
mediante pagamento de emolumento em vigor na AM (unidade curricular avulsa), em unidades
curriculares de ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre, que só serão creditadas, no caso da
aprovação, quando e se o aluno se inscrever no ciclo de estudos em causa, conforme disposto no artigo
46.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho.
Artigo 16.º
Inscrição em unidades curriculares
1 — A Academia Militar faculta, nos termos da lei, a inscrição nas unidades curriculares que
ministra, no âmbito dos ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre, a alunos inscritos no ensino
superior e a outros interessados.
2 — A inscrição pode ser efetuada em regime sujeito a avaliação ou não; no caso das unidades
curriculares em que o aluno se inscreva na situação de sujeição a avaliação, de acordo com o disposto no
artigo 46.º-A do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de
25 de junho, essas unidades curriculares:
a) São objeto de certificação;
b) São obrigatoriamente creditadas, nos termos do artigo 45.º da legislação identificada, caso o
seu titular tenha ou venha a adquirir o estatuto de aluno de um ciclo de estudos de ensino superior;
c) São incluídas em suplemento ao diploma que venha a ser emitido.
3 — A frequência nas aludidas unidades curriculares (avulsas) é sujeita ao pagamento do
emolumento em vigor na Academia Militar.
Artigo 17.º
Condições de funcionamento
1 — O número de vagas e prazos de candidatura para os ciclos de estudos conducentes ao grau de
mestre será definido anualmente e tornado público atempadamente, pelo Comandante da Academia
Militar, mediante proposta do Diretor de Ensino, ouvido o Conselho Científico.
2 — As vagas a que se refere o número anterior, definidas anualmente pelo Comandante da
Academia Militar, incluem as vagas institucionais, a ocupar por candidatos designados/nomeados por
instituições (designadamente, a Marinha, o Exército, a Força Aérea, a Guarda Nacional Republicana); a
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existência de candidatos institucionais não significa isenção de pagamento de taxas pela instituição que os
designa/nomeia à Academia Militar.
3 — A situação a que alude o número anterior, relativa a eventual isenção, total ou parcial, de propina,
é definida nas normas específicas de cada curso de mestrado.
4 — O funcionamento de cada ciclo de estudos está condicionado à existência de um número mínimo
de candidatos, definido nas normas específicas de cada curso.
Artigo 18.º
Propinas e taxas
1 — São devidas taxas de inscrição, matrícula e propinas (taxa de frequência) nos ciclos de estudos
conducentes ao grau de mestre, cujo valor é enquadrado pelo referido no n.º 3 do artigo 27.º do
Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, e fixado
anualmente de acordo com o preconizado nos artigos 16.º e 17.º da Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto.
2 — Os valores respeitantes às taxas a que se refere o número anterior serão fixados, para cada
ciclo de estudos, por despacho do Comandante da Academia Militar, sob proposta do Diretor de Ensino,
ouvido o Conselho Científico.
3 — Os valores a que se alude no número anterior incluem os relativos aos candidatos à ocupação
de vagas institucionais, estabelecidos pelo Comandante da Academia Militar, com base em proposta do
Diretor do Ensino, ouvido o Conselho Científico.
4 — O não pagamento da propina a que se alude em 1, implica a nulidade de todos os atos curriculares
praticados no ano letivo a que o incumprimento da obrigação reporta, bem como a suspensão da matrícula
e da inscrição inicial.
Artigo 19.º
Dissertação e trabalho de projeto
1 — A dissertação constitui-se como um trabalho de índole científica a propósito de temática que
se insira numa das áreas científicas do ciclo de estudos em causa. Assim sendo, e sem prejuízo de demais
aspetos tidos como fulcrais no seu âmbito, deverá incluir, uma definição muito clara do seu objetivo, uma
síntese do estado da arte afim à temática e objetivo considerados, os aspetos da metodologia utilizada com
o grau de detalhe adequado, descrição de modelos de análise ou de procedimentos concebidos, a
referenciação bibliográfica necessária e representativa, e identificada como tal no projeto de dissertação,
o exercício de índole teórica e ou experimental que potencie eventuais aproximações inovadoras,
conclusões, incluindo referência à verificação de hipóteses e, desejavelmente, identificação de linhas de
reflexão a seguir, em trabalhos futuros.
2 — O trabalho de projeto é, fundamentalmente, de natureza aplicada, fazendo uso dos diferentes
saberes, situacionalmente traduzidos em competências, tem como principal finalidade identificar soluções
ou efetuar recomendações/sugestões a propósito de problemas práticos, contextualizados nas diferentes
áreas científicas do curso. Pese embora a índole prática, não pode ser esquecido, nem o necessário
enquadramento teórico, nem a obrigatória justificação metodológica.
3 — A dissertação/trabalho de projeto deverá obedecer à formatação constante do Anexo I ao
presente regulamento.
4 — Antes de dar início à preparação propriamente dita da dissertação/trabalho de projeto, o aluno
terá que submeter ao Departamento de Estudos Pós-Graduados um projeto de dissertação/trabalho de
projeto, onde refletirá a correta aplicação da metodologia de investigação, incluindo, no mínimo, a
justificação da temática escolhida, o objeto e os objetivos do estudo, a formulação do problema de
investigação, as questões de investigação, as hipóteses, uma revisão da literatura, os procedimentos
metodológicos, como a indicação dos instrumentos a utilizar na recolha de dados e inerente metodologia
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de análise, critérios utilizados na seleção de determinada amostra, o cronograma ou instrumento
equivalente que revele a calendarização prevista, a bibliografia.
5 — Com o projeto a que se alude no parágrafo anterior, deverá ser entregue uma declaração de
aceitação, que inclui parecer fundamentado do orientador e, se for o caso, dos coorientadores, do trabalho.
6 — O projeto de dissertação/trabalho de projeto será objeto de aprovação ou reprovação por parte
do Comandante da Academia Militar, ouvido o Conselho Científico, sem prejuízo de avaliações futuras,
incluindo-se as provas públicas. A aprovação significa, automaticamente, autorização para início da
elaboração da dissertação/trabalho de projeto.
7 — O projeto a que se alude no parágrafo anterior será objeto de parecer por parte da Comissão
Científica do mestrado, antes de ser submetido ao Comandante da Academia Militar e da consulta ao
Conselho Científico.
8 — A data de entrega do projeto deve ter como referência o final do semestre curricular que
antecede aquele dedicado exclusivamente à elaboração da dissertação/trabalho de projeto, sendo definida
pela Comissão Executiva nomeada para cada curso de mestrado.
Artigo 20.º
Orientação da dissertação/trabalho de projeto
1 — A elaboração da dissertação deve ser orientada por doutor ou por especialista de mérito na
respetiva área científica reconhecido pelo Conselho Científico que, preferencialmente, exerça funções de
docência na Academia Militar. Caso o orientador seja externo, é obrigatória a existência de um
coorientador docente na Academia Militar.
2 — Admite-se a orientação em regime de coorientação, por doutor ou por especialista de mérito
na respetiva área científica reconhecido pelo Conselho Científico, nacional ou estrangeiro, da Academia
Militar ou externo.
3 — Os orientadores são designados pelo Comandante da Academia Militar, sob proposta do Diretor
de Ensino, ouvido o Conselho Científico.
4 — No caso de ciclos de estudos efetuados em associação com outros estabelecimentos de ensino
superior, sem desrespeito pelo previsto no n.º 1, o orientador, preferencialmente, deverá exercer funções
de docência num dos estabelecimentos.
Artigo 21.º
Entrega da dissertação/trabalho de projeto
1 — A entrega da dissertação/trabalho de projeto é efetuada no secretariado do Departamento de
Estudos Pós-Graduados em 7 exemplares impressos e 8 exemplares em formato PDF, gravados em CD,
acompanhados de:
a) Requerimento para prestação de provas públicas, dirigido ao Comandante da Academia Militar;
b) Curriculum Vitae atualizado;
c) Resumo/Abstrato em Português e Inglês, não excedendo as 200 palavras, incluindo
5 palavras-chave, escritas a negrito;
d) Parecer do orientador e coorientadores, se existirem;
e) Comprovativo do pagamento de propinas e emolumentos necessários;
f) Um CD com a Capa, os Resumos e o Curriculum Vitae.
2 — A data de entrega da dissertação/trabalho de projeto deverá considerar duas orientações:
o tempo correspondente aos ECTS atribuídos à fase da dissertação/trabalho de projeto e o Calendário
Anual de Atividades da Academia Militar, não devendo ser definida data para além do final do segundo
semestre por este prevista, sempre que não coloque em causa o respeito pela primeira orientação.
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3 — No caso do incumprimento da data que tiver sido estipulada de acordo com 2, os alunos poderão
ainda fazer a entrega da dissertação/trabalho final de projeto até ao dia 30 de Setembro do mesmo ano,
mediante pagamento do emolumento correspondente a época especial.
4 — O aluno que não efetuar a entrega da dissertação/trabalho de projeto dentro dos prazos
aludidos nos dois parágrafos anteriores, no caso de pretender continuar os trabalhos, tem que se
inscrever até ao dia 30 de Setembro do mesmo ano na unidade curricular — dissertação, pagando o
emolumento previsto.
5 — Caso o aluno não efetue a entrega dentro dos prazos previstos, não haverá lugar à realização
de provas públicas nesse ano letivo, pelo que, para completar o ciclo de estudos e obter o grau
correspondente, terá que se inscrever no ano seguinte.
6 — O secretariado do Departamento de Estudos Pós-Graduados envia um exemplar impresso e
um em formato PDF das dissertações de mestrado/trabalhos de projeto discutidos em provas públicas e
aprovados, para a biblioteca da Academia Militar.
Artigo 22.º
Suspensão da contagem de prazos
1 — A contagem dos prazos de entrega da dissertação/trabalho de projeto pode ser suspensa quando
ocorram, no decurso do prazo de entrega, as seguintes situações:
a) Maternidade;
b) Doença grave e ou prolongada do aluno ou acidente grave;
c) Imposições legais.
2 — Pode ser solicitada a suspensão da contagem de prazos a que alude o parágrafo anterior,
sustentada na ocorrência de outras situações, através de requerimento do aluno segundo modelo
fornecido pelo Secretariado de Estudos Pós-Graduados, dirigido ao Chefe de Departamento de Estudos
Pós-Graduados, que deve ser acompanhado de parecer fundamentado do orientador.
3 — A decisão tomada na sequência do requerimento a que se alude no parágrafo anterior adquire
sempre caráter de excecionalidade, consubstanciando uma análise efetuada caso a caso.
Artigo 23.º
Metodologias de ensino e de avaliação
1 — As metodologias de ensino e os instrumentos de avaliação a aplicar devem considerar o
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, que traduz o significado da obtenção do grau de mestre, os objetivos
e as competências preconizados para cada unidade curricular.
2 — Para além do mencionado no número anterior, as metodologias de ensino empregues devem,
ainda, ter em atenção a natureza dos conteúdos das unidades curriculares, a interatividade entre docentes,
discentes e entre estes, a utilização das tecnologias de informação e comunicação.
Artigo 24.º
Provas públicas
1 — A dissertação/trabalho de projeto, para além da apreciação efetuada pelo júri, é objeto de
discussão pública.
2 — Após a nomeação do júri, este, na sua primeira reunião, decide sobre eventual sugestão
de alterações ou reformulação que a dissertação/trabalho de projeto mereça ou a/o aceite como
definitiva/definitivo. Qualquer que seja o caso, é obrigatória a elaboração de parecer, no prazo máximo de
30 dias, a seguir à nomeação.
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3 — No caso da aceitação definitiva da dissertação/trabalho de projeto, o júri decidirá, logo na
primeira reunião, sobre a data de realização das provas públicas, bem como sobre a sua organização, dando
conta da proposta de data ao Departamento de Estudos Pós-Graduados.
4 — Na situação da necessidade de reformulação ou de alterações, o aluno tem o prazo de 60 dias
e 30 dias, respetivamente, para o fazer ou declarar, por escrito, que pretende manter a dissertação
conforme a apresentou. Os prazos definidos não são prorrogáveis. Após a entrega do trabalho reformulado
ou alterado, ou ainda da declaração a manter aquele que foi entregue, o júri reúne de novo para a marcação
e organização de provas públicas.
5 — Caso o aluno não apresente a dissertação/trabalho de projeto reformulado ou alterado, ou não
declare manter o trabalho sem ter em conta as recomendações do júri, dentro dos prazos previstos,
considera-se ter havido desistência do discente.
6 — Os alunos têm que requerer a admissão a provas públicas, de acordo com modelo fornecido
pelo Secretariado do Departamento de Estudos Pós-Graduados. Só o podem fazer, desde que concluída
com aproveitamento, a frequência em todo o conjunto organizado de unidades curriculares preconizado
no ciclo de estudos, com exceção, da «dissertação/trabalho de projeto».
7 — O secretariado do Departamento de Estudos Pós-Graduados publicita a realização das provas
públicas, quer na rede interna académica da Academia Militar, quer afixando em local público edital que,
entre outra, deverá conter a seguinte informação: identificação do autor, título da dissertação/trabalho de
projeto, identificação dos membros do júri, a data de realização das provas, assim como o respetivo local.
8 — As provas públicas deverão ter lugar num prazo máximo de 60 dias, após o parecer do júri, a
que se alude em 3 (a contagem do tempo é suspensa durante o mês de Agosto) ou após o parecer a que
se alude em 4.
9 — As provas públicas não podem exceder os 90 minutos de duração, cabendo ao presidente do
júri efetuar a gestão desse tempo.
10 — As provas públicas iniciam-se com uma exposição oral do aluno, com a duração máxima de
20 minutos. Segue-se uma fase de discussão, com tempo repartido igualmente entre o aluno e o júri.
11 — As provas públicas só podem ter lugar com a presença efetiva, de pelo menos, três elementos
do júri.
Artigo 25.º
Constituição do júri
1 — O júri é constituído por três a cinco membros doutorados ou especialistas de mérito reconhecido
pelo Conselho Científico no domínio em que se integra a dissertação/trabalho de projeto, incluindo o
orientador ou os orientadores.
2 — O júri é designado pelo Comandante da Academia Militar, mediante proposta do Diretor de
Ensino, aprovada pelo Conselho Científico, no prazo máximo de 30 dias após a data limite prevista para
a entrega das dissertações/trabalhos de projeto.
3 — A proposta a que se alude no parágrafo anterior tem a sua origem em propostas do orientador
ou orientadores da dissertação/trabalho de projeto, e é encaminhada através do Departamento de Estudos
Pós-Graduados.
Artigo 26.º
Deliberação do júri
1 — Concluídas as provas públicas, a deliberação do júri, poderá assumir uma das seguintes formas:
a) Aprovação. Neste caso, o júri deve atribuir uma classificação numérica final, na escala de 10
a 20, obtida à custa da média das classificações propostas por cada um dos membros do júri.
b) Reprovação. O júri deverá atribuir uma classificação numérica final, na escala de 0 a 9.
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2 — As deliberações do júri são tomadas por maioria dos seus membros, através de votação nominal
fundamentada, sendo que o presidente do júri, em caso de empate, dispõe de voto de qualidade. Não são
permitidas abstenções.
3 — As deliberações do júri são sempre lavradas em ata, onde deverão constar os votos de cada
um dos membros do júri, a respetiva fundamentação e a classificação final. A fundamentação pode ser
comum a todos os membros do júri.
Artigo 27.º
Classificação final
1 — O grau de mestre é conferido aos alunos que através da aprovação em todas as unidades
curriculares que integram o ciclo de estudos e da aprovação nas provas públicas da dissertação/trabalho
de projeto, tenham obtido o número de créditos definido, conforme estipulado no artigo 23.º do Decreto-Lei
n.º 74/2006, de 24 de março.
2 — Ao grau académico de mestre é atribuída uma classificação final expressa no intervalo de 10-20
da escala numérica inteira de 0 a 20, bem como no seu equivalente na escala europeia de comparabilidade
de classificações, nos termos do n.º 1, do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, e no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 42/2005, de
22 de fevereiro.
3 — A classificação final do ciclo de estudos conducentes ao grau de mestre será a média aritmética
ponderada, arredondada às unidades, das classificações das unidades curriculares em que o aluno obteve
os créditos necessários para a obtenção do grau.
4 — Os coeficientes de ponderação utilizados devem considerar, exclusivamente, o número de
ECTS atribuído a cada unidade curricular, salvo disposição contrária, devidamente fundamentada pela
Comissão Científica designada para o curso de mestrado; aquela disposição terá que merecer a aprovação
do Conselho Científico.
5 — As classificações finais, para além da vertente quantitativa, também merecerão uma menção
qualitativa, conforme o disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro:
a) 10 a 13 — Suficiente;
b) 14 e 15 — Bom;
c) 16 e 17 — Muito Bom;
d) 18 a 20 — Excelente.
Artigo 28.º
Reprovação na unidade curricular de dissertação
1 — No caso de reprovação na(s) unidade(s) curricular(es) de dissertação ou trabalho de projeto,
o aluno pode proceder a nova inscrição, com o correspondente pagamento do emolumento preconizado,
sem desrespeito dos limites de prescrição fixados para o ciclo de estudos.
2 — Na situação a que se alude no parágrafo anterior, o aluno pode escolher nova temática e novo
orientador, quer da dissertação, quer do trabalho de projeto.
Artigo 29.º
Diplomas e certificados
1 — Aos alunos que completem com aproveitamento o Curso de Mestrado, cuja designação não
pode ser confundida com a da obtenção do grau de mestre, é atribuído um diploma de mestrado emitido
pela Repartição de Administração Escolar do Departamento de Coordenação Escolar, no prazo máximo
de 60 dias úteis, desde que o aluno tenha a situação regularizada.
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2 — No caso previsto no número anterior, o documento é acompanhado de um suplemento ao
diploma, emitido pela Repartição de Administração Escolar do Departamento de Coordenação Escolar,
de acordo com o estipulado no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, e no artigo 40.º
do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março.
3 — Os alunos que obtiverem o grau de mestre são titulados, também, desde que o requeiram, por uma
carta de curso emitida pela Repartição de Administração Escolar do Departamento de Coordenação Escolar,
no prazo máximo de 60 dias úteis, após a solicitação, desde que o aluno tenha a situação regularizada.
4 — No caso previsto no número anterior, o documento é acompanhado de um suplemento de
diploma, emitido pela Repartição de Administração Escolar do Departamento de Coordenação Escolar,
de acordo com o estipulado no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, e no artigo 49.º
do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março.
5 — Os certificados serão emitidos pela Repartição de Administração Escolar do Departamento
de Coordenação Escolar, no prazo máximo de 10 dias úteis após o pedido, desde que o aluno tenha a
situação regularizada.
6 — Os certificados, diplomas e cartas de curso que se referem nos parágrafos anteriores são objeto
de pagamento dos respetivos emolumentos em vigor na Academia Militar.
Artigo 30.º
Regime de prescrições e reinscrições
1 — A prescrição da matrícula é fixada em três anos após a 1.ª inscrição, salvo os casos de
suspensão de contagem de prazos previstos.
2 — Os alunos que não finalizaram o curso de mestrado (curso de especialização), podem
reinscrever-se no ano letivo seguinte, para a frequência das unidades curriculares em falta, sem
necessidade de formalizarem nova candidatura.
3 — As situações a que se alude no artigo 22.º, justificativas da suspensão da contagem de prazos,
são consideradas no que se refere ao deferimento ou não de solicitação de adiamento de inscrição para
os terceiro e quarto semestres curriculares.
Artigo 31.º
Depósito legal
1 — A Repartição de Administração Escolar do Departamento de Coordenação Escolar envia para
a Biblioteca Nacional um exemplar das dissertações de mestrado impresso e um exemplar em formato PDF.
2 — A Repartição de Administração Escolar do Departamento de Coordenação Escolar envia um
exemplar das dissertações de mestrado em formato PDF para o Observatório da Ciência e do Ensino
Superior.
Artigo 32.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor após aprovação pelo Chefe do Estado-Maior do Exército,
seguido de publicação no Diário da República.
Artigo 33.º
Casos omissos
As situações não contempladas neste Regulamento seguem o disposto no Decreto-Lei n.º 74/2006,
de 24 de março, alterado pelos Decretos-Lei n.os 107/2008, de 25 de junho, e 230/2009, de 14 de setembro,
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retificado pela Declaração de Retificação n.º 81/2009, de 27 de outubro, e demais legislação aplicável,
sendo os casos omissos ou dúvidas de interpretação decididos pelo Comandante da Academia Militar,
ouvido o Conselho Científico.
Aprovado por despacho de 26 de setembro de 2011 do Chefe do Estado-Maior do Exército, na
sequência de proposta do Comandante da Academia Militar.

ANEXO I
Normas de elaboração das dissertações/trabalhos de projeto
1 — MS Word;
2 — Tipo de letra: Times New Roman;
3 — Dimensão da letra: 12;
4 — Espaçamento entre linhas: 1,5;
5 — Margens: superior e inferior com 2,5 cm, esquerda, com 3,0 cm e direita, com 2,5 cm;
6 — Notas de pé de página: espaçamento simples; tipo e dimensão da letra, Times New Roman 10;
7 — Numeração das páginas dos índices até à introdução: algarismos romanos, em baixo
exterior;
8 — Numeração das páginas do corpo do trabalho, incluindo a introdução, anexos e apêndices, que
continua a do corpo: algarismos árabes, em baixo centrado;
9 — Todas as páginas do corpo da dissertação/trabalho de projeto deverão integrar a inserção do
título no cabeçalho, exterior;
10 — O texto é justificado (alinhado nas 2 margens), e os capítulos iniciam sempre numa nova página.
A palavra “Capítulo” seguida do número árabe correspondente à sua ordem, é redigido em letra Times New
Roman, dimensão 14 a negrito, centrado, seguido na linha abaixo pelo título do capítulo redigido de modo igual.
Deixam-se duas linhas em branco antes da palavra «Capítulo» e duas linhas em branco após o título;
11 — O trabalho deve conter um índice geral, com os títulos dos capítulos/secções a negrito.
De igual forma, a existência de figuras, de gráficos, de quadros e de tabelas obriga à elaboração de
índice;
12 — O trabalho deve conter ainda um resumo/abstrat, a figurar depois dos índices e antes da lista
de abreviaturas/siglas, quando exista; o resumo/abstrat, que inclui 5 palavras-chave escritas a negrito, não
deve exceder as 200 palavras;
13 — No caso de existência de abreviaturas, siglas ou acrónimos, é obrigatória uma lista de
abreviaturas, siglas ou acrónimos, ordenada por ordem alfabética;
14 — A introdução ou o capítulo introdutório, que deve incluir referências à metodologia e
procedimentos, corresponde a cerca de 10 % do número de páginas do trabalho, excluindo a bibliografia
e anexos.
A parte ou capítulo dedicado às conclusões ocupa, de igual maneira, cerca de 10 % do número total
de páginas, excluindo a bibliografia e os anexos.
15 — A impressão do texto, na cor preta, deverá ser efetuada em papel A4 branco de 80 gramas
ou reciclado equivalente. A impressão de figuras, gráficos, quadros e quadros de resultados pode ser
efetuada a cores. É admitida a impressão em frente e verso;
16 — Constituem-se como elementos pré-textuais obrigatórios a capa, que deve ser de cartolina
branca, impressa a preto, encadernada, preferencialmente, a cola, com lombada; e a folha de rosto.
Como elemento eventual, a dedicatória.
A capa deve conter o logótipo da Academia Militar, localizado no seu terço superior e centrado,
sem prejuízo da utilização de outras imagens, o nome «Academia Militar», o título completo da
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dissertação/trabalho de projeto, a finalidade do mesmo, com recurso à frase «Dissertação/Trabalho de
Projeto para a obtenção do grau de mestre», o nome do mestrando e o ano de entrega. A folha de rosto
deve conter o logótipo da Academia Militar, sem prejuízo da utilização de outras imagens, o nome
«Academia Militar», o título completo da dissertação/trabalho de projeto, a finalidade do mesmo, com
recurso à frase «Dissertação/Trabalho de Projeto para a obtenção do grau de mestre», o nome do
orientador e, caso exista, do coorientador, o nome do mestrando e o ano de entrega.
17 — A dissertação/trabalho de projeto deverá possuir uma dimensão mínima de 80 páginas e uma
dimensão máxima de 120 páginas, excluindo índices e anexos;
18 — As Normas Portuguesas de Referências Bibliográficas (NP 405), do Instituto Português da
Qualidade são de utilização obrigatória.

——————

VII — PROTOCOLOS
Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
eo
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
Preâmbulo
Considerando:
a) Que a cooperação institucional constitui um factor determinante no progresso do conhecimento;
b) A necessidade de proporcionar aos militares do Exército a possibilidade de obterem formação
específica nas áreas ligadas à Arquivística, Biblioteconomia e Museologia, tendo em vista desenvolver
e manter competências nestes domínios, contribuindo para os níveis de excelência que no Exército se
procuram atingir;
c) A vocação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa, enquanto entidade pública de ensino superior de excelência, no domínio da formação
graduada e pós-graduada, assim como o seu interesse em colaborar com parceiros que possam contribuir
para a formação dos seus alunos;
d) Verificando-se que, sem prejuízo das missões que estão primariamente cometidas ao Exército,
é possível estabelecer uma relação institucional profícua com a FCSH-UNL.
Entre:
a) O Exército Português, através da Direcção de História e Cultura Militar (DHCM), como
primeiro outorgante, adiante abreviadamente designado por EP, representada neste acto pelo seu Director,
Major-General Hugo Eugénio dos Reis Borges, cujos poderes de representação foram conferidos por
despacho do Chefe do Estado-Maior do Exército, e
b) A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, como
segundo outorgante, adiante abreviadamente designada por FCSH/UNL, representada neste acto pelo
seu Director, Professor-Doutor João Sáàgua.
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É celebrado o presente protocolo de colaboração que se regerá pelas cláusulas seguintes:
Cláusula 1.ª
Âmbito e Objecto
O presente protocolo visa estabelecer as bases de colaboração entre o Exército e a FCSH-UNL,
nos domínios da arquivística, da biblioteconomía e da museologia, mediante a possibilidade de realização
de estágios dos alunos da FCSH-UNL e da frequência de cursos de nível pós-graduado por militares do
Exército e funcionários civis do Quadro de Pessoal do Exército (QPCE), nas áreas de conhecimento acima
mencionadas.
Cláusula 2.ª
Obrigações do Exército português
1. O Exército compromete-se a:
a. Aceitar a realização de estágios por alunos indicados pela FCSH-UNL, nas áreas de
Arquivística, Biblioteconomia e Museologia, até ao limite de quatro, por cada uma das áreas indicadas.
b. Integrar institucionalmente as actividades e a efectuar o seu enquadramento.
c. Indicar um orientador que deverá, em colaboração com o orientador indicado pela
FCSH/UNL, acompanhar os estágios e as actividades abrangidas nos mesmos.
Cláusula 3.ª
Obrigações da FCSH-UNL
1. A FCSH-UNL compromete-se a:
a.Indicar os alunos/estagiários e um orientador que deverá, em colaboração com o orientador
indicado pelo Exército/EP, acompanhar os estágios e as actividades abrangidas nos mesmos.
b.Reservar, anualmente, no Mestrado de Ciências da Informação e da Documentação, duas
vaga nas especializações de Arquivística e/ou de Biblioteconomia e no Mestrado de Museologia, uma vaga,
para militares do Exército e funcionário civis do QPCE, indicados pelo Exército, desde que preencham as
condições de ingresso definidas para a generalidade dos candidatos.
c.Isentar os alunos indicados no número anterior do pagamento da propina do curso.
Cláusula 4.ª
Actas Adicionais
1. A efectivação dos estágios por alunos da FCSH/UNL depende da elaboração e assinatura de
actas adicionais específicas que constituirão anexos ao presente protocolo, dele fazendo parte integrante,
nas quais será acordado, designadamente, a organização, planificação e as obrigações das partes e dos
alunos, relativamente a cada áera de estágio.
2. Os estágios reger-se-ão pelo regulamento próprio dos mestrados da FCSH-UNL, no âmbito dos
quais se inserem.
3. A produção, disponibilização, utilização, cópia e divulgação dos trabalhos obtidos no âmbito do
presente Protocolo, bem como a sua cedência a terceiros, sob a forma onerosa, são reguladas pelas
disposições da lei portuguesa e internacional sobre direitos de autor.
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Cláusula 5.ª
Disposições Gerais
1. O presente Protocolo só poderá ser alterado por acordo escrito entre as partes.
2. As dúvidas e omissões relacionadas com a interpretação e aplicação do presente protocolo serão
solucionadas mediante acordo entre as partes signatárias.
Cláusula 6.ª
(Encargos Financeiros)
O Primeiro Outorgante não fica responsável por quaisquer encargos financeiros decorrentes da
execução do presente protocolo.
Cláusula 7.ª
Resolução
1. As partes outorgantes obrigam-se a cumprir pontualmente as obrigações assumidas, salvo motivo
alheio à sua vontade, devendo reciprocamente e por escrito, comunicar qualquer ocorrência susceptível
de influir na execução do presente acordo.
2. Salvo motivo de força maior, a situação prescrita no número anterior deverá ser comunicada com
a antecedência de 30 (trinta) dias.
3. A violação culposa, por qualquer das partes, das obrigações assumidas constitui fundamento de
resolução do protocolo, não havendo lugar ao pagamento de qualquer indemnização.
Cláusula 8.ª
Vigência e Entrada em vigor
1. O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura, é válido para o corrente
ano lectivo, sendo automática e sucessivamente renovado por anos lectivos sucessivos, salvo denúncia por
qualquer das partes, com a antecedência míníma de três meses, em relação à data estabelecida para o fim
do ano lectivo, mediante carta registada.
2. A denúncia não confere o direito ao pagamento de qualquer indemnização.
Feito em duplicado, ficando cada goma das entidades subscritoras com um exemplar em seu
poder.
Lisboa, aos 11 dias do mês de Julho de 2012
Pelo primeiro outorgante:
O Diretor de História e Cultura Militar, Hugo Eugénio dos Reis Borges, Major-General.
Pela segundo outorgante:
O Diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, João
Sáàgua, Professor-Doutor.

1.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 08/2012

497

ACTA ADICIONAL AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O EXÉRCITO
PORTUGUÊS E A UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Entre:
a) O Exército Português, através da Direcção de História e Cultura Militar (DHCM), adiante
abreviadamente designado por EP, como 1.º outorgante, representado pelo Major-General Hugo Eugénio
dos Reis Borges, na qualidade de Director;
e
b) A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,
adiante designada abreviadamente por FCSH-UNL, como 2.º outorgante, neste acto representada pelo
Professor-Doutor João Sàágua, na qualidade de Director, o qual tem poderes para outorgar o presente
acordo;
É estabelecida uma acta adicional que consubstancia um anexo e passa a integrar o protocolo de
cooperação celebrado entre o Exército Português/EP e a FCSH-UNL, tendo em vista a formação em
contexto de trabalho dos alunos: (nome dos alunos e áreas de actividade) que se regerá pelas seguintes
cláusulas:
Cláusula 1.ª
(Disposições Gerais)
A acta adicional visa efectivar a colaboração entre o EP e a FCSH-UNL e estabelecer as condições
de realização de estágios no âmbito do acordo firmado entre as entidades.
1. O estágio visa:
a) Desenvolver e consolidar os conhecimentos científicos e tecnológicos adquiridos ao longo do
curso;
b) Adquirir e desenvolver competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para
o desempenho à saída do curso;
c) Proporcionar experiências de carácter sócio-profissional que facilitem a futura integração
do(s) alunos) no mercado do trabalho.
2. O estágio deve possuir uma natureza trans e interdisciplinar íntegradora de todos os saberes e
capacidades desenvolvidos ao longo da formação, promovendo a aproximação do(s) alunos) ao mercado
do trabalho.
3. O estágio pode desenvolver-se em parceria e adoptar diferentes modalidades, nomeadamente,
experiências de trabalho pontuais; podendo, ainda, assumir a forma de simulação de um conjunto de
actividades profissionais relevantes para o perfil de saída do curso a desenvolver em condições similares
às do contexto real de trabalho integrada na disciplina.
4. O estágio é supervisionado pelos orientadores
5. O(s) aluno(s) não tem direito a qualquer tipo de remuneração.
Cláusula 2.ª
(Organização)
1. A FCSH-UNL compromete-se a efectuar o acompanhamento pedagógico, cientifico e a
validação das actividades desenvolvidas no(s) estágio(s).
2. O EP compromete-se a proceder à integração do(s) alunos) e ministrar-lhe(s) formação prática
na(s) área(s)... (a preencher em função da área do estágio e se assim for entendido).
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3. A formação tem a duração global prevista no plano curricular, podendo estender-se no máximo
ao longo de (X) meses, com início em (Z), devendo a planificação ser efectuada em (Y).
4. A formação corresponde, em média, à carga horária semanal de (X) horas, e as actividades são
desenvolvidas nos cinco dias úteis de cada semana.
Cláusula 3.ª
(Planificação)
1. O plano de trabalho é supervisionado e homologado pelos orientadores, cabendo a realização deste
plano de trabalho ao(s) professores) orientador(es) do projecto e ao representante nomeado pelo EP.
2. No plano de trabalho devem ser identificados:
a) Os objectivos do estágio;
b) Os conteúdos a abordar;
c) A Programação das actividades;
d) O período em que a formação se realiza, fixando o respectivo calendário;
e) O horário a cumprir pelo(s) aluno(s);
f) As formas de acompanhamento e de avaliação;
g) Outros elementos.
Cláusula 4.ª
(Obrigações da FCSH-UNL)
A FCSH-UNL, através do representante nomeado, compromete-se a:
a) Acompanhar a execução do plano de trabalho e, quando necessário, efectuar deslocações
periódicas aos locais de realização do estágio;
b) Supervisionar e homologar o plano de trabalho definido em conjunto.
Cláusula 5.ª
(Obrigações do EP)
O EP compromete-se a:
a) Designar o representante que acompanhará o estágio (o representante é oficial com formação
de base licenciatura, podendo, em caso de impossibilidade, ser técnico superior);
b) Colaborar na elaboração do plano de trabalho.
c) Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do(s) aluno(s).
d) Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento do trabalho.
e) Atribuir ao(s) alunos) tarefas que permitam a execução do plano de trabalho.
f) Controlar a assiduidade do(s) aluno(s).
g) Assegurar, em conjunto com a FCSH-UNL e o(s) aluno(s), as condições logísticas
necessárias à realização e ao acompanhamento do trabalho.
Cláusula 6.ª
(Obrigações do(s) Aluno(s))
O(s) aluno(s) compromete(m)-se a:
a) Colaborar na elaboração do plano de trabalho;
b) Conceber, desenvolver e avaliar um projecto ou conjunto de projectos integrados no estágio
sob orientação e acompanhamento de um ou mais professores e do representante nomeado pelo EP;
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c) Cumprir, no que lhe compete, o plano de trabalho;
d) Respeitar a organização do trabalho no Exército e utilizar com zelo os bens, equipamentos e
instalações;
e) Cumprir as regras de higiene e de segurança no trabalho;
f) Cumprir os prazos definidos;
g) Não utilizar, sem prévia autorização, a informação a que tiver acesso durante o estágio;
h) Ser assíduo e pontual e estabelecer boas relações de trabalho;
i) Zelar pelos dados relativos ao seu projecto ou conjunto de projectos integrados no estágio.
Cláusula 7.ª
(Regras de Segurança)
1. Os alunos ficam sujeitos ao rigoroso cumprimento dos regulamentos de segurança em vigor no
Exército e no local de realização dos estágios, competindo ao 2.º Outorgante, designadamente, cumprir e
fazer cumprir a todos os alunos e corpo docente envolvido, as normas de segurança e de acesso a
instalações militares.
2. O 1.º Outorgante não é responsável por quaisquer acidentes que venham a ocorrer, com alunos
e professores, durante a realização do estágio.
Cláusula 8.ª
(Seguro)
A FCSH-UNL assegura que, quando as actividades de formação decorram em instalações
militares, os alunos se encontrem a coberto de um seguro que abranja os riscos das deslocações a que
estiverem obrigados, bem como das actividades a desenvolver.
Cláusula 9.ª
(Resolução e denúncia do acordo)
1. As parte outorgantes obrigam-se a cumprir pontualmente as obrigações assumidas, salvo motivo
alheio à sua vontade, devendo reciprocamente e por escrito, comunicar qualquer ocorrência susceptível
de influir na execução do presente acordo.
2. A formação ou o trabalho pode ser interrompido, a qualquer momento, durante o período do
estágio, se surgirem razões de segurança ou restrições operacionais que impeçam a utilização de
instalações, não podendo ser imputada culpa ao 1.º Outorgante.
3. A violação culposa, por qualquer das partes, das obrigações assumidas no presente acordo
constitui fundamento de resolução do mesmo, não havendo lugar ao pagamento de qualquer indemnização.
4. A não renovação do acordo não confere ao 2.º Outorgante o direito a qualquer indemnização.
Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgaram, em Lisboa, aos 11 de Julho de 2012.
Pelo primeiro outorgante:
O Diretor de História e Cultura Militar, Hugo Eugénio dos Reis Borges, Major-General.
Pela segundo outorgante:
O Diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, João
Sáàgua, Professor-Doutor.
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Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português/Regimento de Artilharia N.º 4
eo
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.
Aos dezasseis dias do mês de Julho de dois mil e doze, em Leiria, entre:
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P., com sede na Rua de
Xabregas, n.° 52, em Lisboa, titular do cartão de pessoa colectiva de direito público n.° 501 442 600,
devidamente representado neste acto, por:
PEDRO MIGUEL MARTINS MIGUENS AMARO, natural de Sé Nova - Coimbra, portador
do Bilhete de Identidade n.° 7 753 705, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Coimbra,
em 23/06/2003, residente na Rua dos Linhares, Lote 21, Carvalhais de Baixo, 3040-668 Assafarge
Coimbra, na qualidade de Delegado Regional do Centro, do IEFP, IP, conforme deliberação de
31/05/2012 do Conselho Diretivo do IEFP, IP, como Primeiro Outorgante
e
EXÉRCITO PORTUGUÊS - REGIMENTO DE ARTILHARIA N.° 4, com sede em Cruz
da Areia, 2410-139 Leiria, titular do cartão de pessoa colectiva n.° 600 021 610, devidamente
representado por:
CORONEL DE ARTILHARIA LUÍS MIGUEL GREEN DIAS HENRIQUES, portador do
Bilhete de Identidade n.° 19 734 783, emitido pelo Exercito Português, em 12/01/2011, na qualidade
de legal representante e com poderes para o acto, como segundo outorgante
É celebrado o presente Acordo de Colaboração entre o Exército Português - Regimento
de Artilharia n° 4, de Cedência Temporária de Equipamento e Instalações para a realização
de acções de formação diversa (laboral e pós laboral) em 2012, nos termos definidos e
constantes da proposta do segundo Outorgante, anexo ao presente contrato, que dele fazem
parte integrante e que aqui se dão por integralmente reproduzidos, adjudicado por despacho
do Sr. Delegado Regional do Centro do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP,
datado de 14/02/2012 ao EXÉRCITO PORTUGUÉS - REGIMENTO DE ARTILHARIA N° 4
pelo valor de € 39 394 (trinta e nove mil trezentos e noventa e quatro euros), acrescido do
Imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor e cujas celebração e despesa
também foram autorizadas pelo referido despacho, que igualmente aprovou a respectiva
minuta, sujeito ao seguinte clausulado:
Cláusula Primeira
(Responsabilidade)
1. As ações de formação profissional são da iniciativa e responsabilidade do Centro de
Formação Profissional de Leiria.
2. Toda a gestão financeira das respectivas ações de formação será da responsabilidade do
Centro de Formação Profissional de Leiria, de acordo com o seu plano de actividades para o
corrente ano de 2012.
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Cláusula Segunda
(Início da Prestação de Serviços e Prazo de Execução)
A prestação de serviços será por um período de 12 meses e produz efeitos de 01-01-2012
a 31-12-2012.
Cláusula Terceirda
(Horário da Formação)
O horário das formações verificar-se-á entre as nove horas e as vinte e duas horas e trinta
. minutos de cada dia útil.
Cláusula Quarta
(Caracterização Específica do Serviço)
1. As acções de formação profissional decorrerão nas instalações do Segundo Outorgante,
que por este acto, se obriga a disponibilizar, em perfeito e constante estado de segurança e higiene,
composto por:
1. Três salas teóricas (equipadas para desenvolver formação com grupos de 18 a 20
formandos, em horário laboral e pós laboral);
2. Duas salas de informática (equipadas para 18 formandos, em horário laboral e pós laboral);
3. Uma secção de eletricidade (em horário laboral e pós laboral).
2. Além do supramencionado, o Segundo Outorgante garante o fornecimento de água, luz,
limpeza, vigilância das instalações utilizadas.
3. O prazo máximo entre o pedido de assistência por parte do Centro de Formação Profissional
de Leiria de alguma reparação ou substituição do material danificado que não permita o funcionamento
normal da formação, não poderá exceder os 5 dias úteis.
4. A utilização do equipamento e a sua conservação é da responsabilidade dos formandos,
seus utilizadores e será controlada pelo Primeiro Outorgante que possui meios adequados
para intervir e responsabilizar quem o utilizar de forma não adequada, pelos prejuízos daí
decorrentes.
Cláusula Quinta
(Obrigações)
No âmbito do presente Acordo, o primeiro outorgante compromete-se a:
a) Cumprir todas as normas ou orientações relativas à segurança interna, aquando da
utilização das instalações militares;
b) Entregar os referenciais de formação dos curso e respectivos horários onde conste o
total de horas de formação a ministrar;
c) Elaborar e entregar uma lista dos formadores e formandos autorizados a aceder e
utilizar as instalações militares;
d) Informar, alterar e entregar novas listas, sempre que submetidas a necessárias alterações;
e) Utilizar as instalações militares, apenas no horário previsto da cláusula terceira do
presente acordo;
f) Assumir a responsabilidade por quaisquer danos patrimoniais e/ou pessoais decorrentes
da comprovada utilização das instalações militares;
g) Respeitar o bom nome, a imagem e o modus vivendi da instituição militar;
h) Providenciar pela conservação e regular utilização dos equipamentos e instalações militares.

502

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 08/2012

1.ª Série

Cláusula Sexta
(Condições de Pagamento, Preço e Prazo de Pagamento))
1. Como pagamento pelos serviços a prestar, o Primeiro Outorgante pagará ao Segundo um
montante global de € 39 394 (trinta e nove mil, trezentos e noventa e quatro euros), acrescido do
imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.
2. O pagamento deste montante efectuar-se-á mensal, conforme a seguir mencionado:
Jan/Fev/Mar/Abr/Mai/Jun/Jul/Set/Out/Nov/Dez

€ 3 380,00 x 11

Ago

€ 2 214,00 x 1
Cláusula Sétima
(Cessação da Posição Contratual)

1. As partes comprometem-se a cumprir pontual e integralmente o prescrito no clausulado;
2. Qualquer dos Outorgantes poderá rescindir o presente acordo, a qualquer momento e sem
dever de indemnização, desde que se verifique alguma das seguintes situações:
a) Incumprimento deste clausulado;
b) Incumprimento doloso ou meramente culposo das obrigações dele decorrente;
c) Interrupção, sem comunicação por escrito, da prestação de trabalhos a que se obrigam
com o presente acordo.
3. Exceptuam-se os casos de aplicação do número anterior, situações fundadas em motivos
de força maior e imprevistos, nomeadamente, alterações ao Estado de Segurança ou ao cumprimento
de outras missões de interesse público reconhecidas e justificadas perante a contraparte, com a
antecedência mínima de cinco dias úteis, que permitam o cumprimento dos referenciais de formação
das acções de formação profissional em questão.
4. Em caso algum a rescisão poderá ser declarada sem prévia audição da contraparte.
5. A rescisão será comunicada à contraparte mediante carta registada com aviso de recepção.
6. Quaisquer dúvidas ou omissões que resultem da interpretação do presente acordo são
solucionadas por acordo entre as partes outorgantes.
Neste ato foram presentes os documentos seguintes:
a) Fotocópia dos Bilhete de Identidade do representante legal do Segundo Outorgante;
b) Fotocópia do cartão de pessoa colectiva;
c) Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social ouautorização
de consulta electrónica;
d) Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Fazenda Pública ou autorização
de consulta electrónica.
O presente acordo está escrito em cinco folhas de papel timbrado deste Instituto, sendo todas
rubricadas pelos representantes dos Outorgantes, à excepção da última por conter as assinaturas,
assim como os demais documentos que o integram.
E por assim terem acordado vão assinar:
Pelo primeiro outorgante:
O Delegado Regional do Centro, do IEFP, IP, Pedro Miguel Martins Miguens Amaro.
Pela segundo outorgante:
O Comandante do Regimento de Artilharia n.º 4, Luís Miguel Green Dias Henriques, Coronel de
Artilharia.
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Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
ea
Câmara Municipal de Águeda
1. Preâmbulo
Este protocolo insere-se na estratégia de recrutamento contínuo de voluntários, reclamada por um
sistema que visa assegurar a disponibilidade de recursos humanos qualificados e tem como finalidade
a divulgação da prestação de serviço militar nos regimes de voluntariado (RV) e de contrato (RC) nos
termos da Lei n.° 174/99, de 21 de Setembro (Lei do Serviço Militar) e do Decreto Lei n.° 289/2000,
de 14 de Novembro (Regulamento da Lei do Serviço Militar), e a prestação de esclarecimentos militares
no âmbito das obrigações militares a efectuar, gratuitamente, no edifício dos Paços do Concelho.
2. Identificação das partes
Entre:
a) O EXÉRCITO PORTUGUÊS, como primeiro outorgante, adiante designado abreviadamente
por Exército, neste ato representado pelo Tenente-Coronel Augusto Cerdeira, Chefe do Centro de
Recrutamento de Viseu, cujos poderes de representação foram conferidos pelo Chefe do Estado-Maior
do Exército; e
b) O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA, como
segundo outorgante, adiante designada abreviadamente por CMÁgueda, neste ato representada pelo
Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Águeda;
É celebrado o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas seguintes:

3. Parte dispositiva
Cláusula 1.ª
Objecto
O presente protocolo estabelece o quadro de uma colaboração profícua entre a Câmara Municipal
de Águeda e o Exército, no âmbito de acções de divulgação da prestação de Serviço Militar em RV/RC,
no município, bem como da prestação de esclarecimentos e cooperação relativa a assuntos de natureza
militar.
Cláusula 2.ª
Objectivo
O presente protocolo visa:
a) Divulgar as condições de prestação de serviço militar, nomeadamente, em Regime de
Voluntariado (RV) e em Regime de Contrato (RC);
b) Prestar os esclarecimentos relativos a assuntos militares, no edifício dos Paços do Concelho
da CMÁgueda, nomeadamente aqueles que dizem respeito a:
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(1) Recenseamento Militar;
(2) Dia da Defesa Nacional;
(3) Certidões Militares;
(4) 2.as vias de Cédulas Militares;
(5) Contagens de Tempo de Serviço;
(6) Requerimentos para Complemento de Pensão e Reforma (Ex-Combatentes);
(7) Outros requerimentos.
Cláusula 3.ª
Obrigações do Exército
O Exército compromete-se a:
a) Dar formação aos recursos humanos da CMÁgueda sobre a divulgação do serviço militar em
RV e RC e os assuntos relacionados com as obrigações militares dos cidadãos.
b) Disponibilizar à CMÁgueda todos os meios de divulgação (pósteres/cartazes, trípticos e
flyers) do serviço militar em RV e RC e demais informação relativa às obrigações militares dos cidadãos,
assim como facultar os modelos de requerimento necessários ao cabal cumprimento dos objectivos
preconizados.
c) Definir os circuitos de articulação, para o que deve ser nomeado um interlocutor direto
para apoio ao esclarecimento, de forma a conferir eficácia e qualidade desejável no atendimento ao
cidadão.
d) Colaborar com a CMÁgueda, na realização de eventos de carácter cultural, recreativo e
desportivo que contribuam para a divulgação do serviço militar em RV e RC.
Cláusula 4.ª
Obrigações da CMÁgueda
A CMÁgueda compromete-se a:
a) Divulgar, a título gratuito e com recurso aos seus meios humanos, a prestação do serviço militar
em RV e RC.
b) Prestar os esclarecimentos a que for solicitado no âmbito das obrigações e outros assuntos
de cariz militar no edifício dos Paços do Concelho.
c) Elaborar o registo dos destinatários das acções de divulgação, bem como dos esclarecimentos
prestados no atendimento ao cidadão.
Cláusula 5.ª
Encargos financeiros
1. Os encargos financeiros decorrentes das deslocações para efeitos de formação e participação
em eventos de carácter cultural, recreativo e desportivo que contribuam para a divulgação do serviço
militar em RV e RC são suportados, na sua totalidade, pelo Exército.
2. Os encargos relativos a envio de requerimentos, prestação de esclarecimentos no local a designar
serão suportados pela CMÁgueda.
Cláusula 6.ª
Prazo de vigência
1. O presente protocolo entra em vigor na data da assinatura e vigora a título experimental por 3 (três)
meses;
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2. Findo o período experimental o protocolo será sujeito a uma avaliação no sentido de aferir o
interesse pela sua manutenção das partes outorgantes, caso em que se considera renovado pelo período
subsequente de um ano;
3. Transcorrido este período o protocolo renovar-se-á por iguais períodos, salvo se for denunciado
por qualquer das partes mediante comunicação escrita à contra-parte, com a antecedência de 60 dias.
Cláusula 7.ª
Resolução e denúncia
A violação por um dos outorgantes de qualquer das obrigações assumidas, no presente protocolo,
confere ao outro outorgante o direito à resolução do mesmo, não havendo lugar ao pagamento de qualquer
indemnização.
Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgaram, em Águeda, em 10 de julho de 2012.
Pelo primeiro outorgante:
O Chefe do Centro de Recrutamento de Viseu, Augusto Cerdeira, Tenente-Coronel.
Pela segundo outorgante:
O Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Gil Nadais Resende da Fonseca, Doutor.

Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
ea
Câmara Municipal do Sabugal
1. Preâmbulo
Este protocolo insere-se na estratégia de recrutamento contínuo de voluntários, reclamada por um
sistema que visa assegurar a disponibilidade de recursos humanos qualificados e tem como finalidade
a divulgação da prestação de serviço militar nos regimes de voluntariado (RV) e de contrato (RC) nos
termos da Lei n.° 174/99, de 21 de Setembro (Lei do Serviço Militar) e do Decreto Lei n.° 289/2000,
de 14 de Novembro (Regulamento da Lei do Serviço Militar), e a prestação de esclarecimentos militares
no âmbito das obrigações militares a efectuar, gratuitamente, no edifício dos Paços do Concelho.
2. Identificação das partes
Entre:
a) O EXÉRCITO PORTUGUÊS, como primeiro outorgante, adiante designado abreviadamente
por Exército, neste ato representado pelo Tenente-Coronel Augusto Cerdeira, Chefe do Centro de
Recrutamento de Viseu, cujos poderes de representação foram conferidos pelo Chefe do Estado-Maior
do Exército; e
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b) O MUNICÌPIO DO SABUGAL - CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL, como
segundo outorgante, adiante designada abreviadamente por CMSabugal, neste ato representada pelo
Sr. Engenheiro António dos Santos Robalo, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal do Sabugal;
É celebrado o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas seguintes:

3. Parte dispositiva
Cláusula 1.ª
Objecto
O presente protocolo estabelece o quadro de uma colaboração profícua entre a Câmara Municipal
do Sabugal e o Exército, no âmbito de acções de divulgação da prestação de Serviço Militar em RV/RC,
no município, bem como da prestação de esclarecimentos e cooperação relativa a assuntos de natureza
militar.
Cláusula 2 .ª
Objectivo
O presente protocolo visa:
a) Divulgar as condições de prestação de serviço militar, nomeadamente, em Regime de
Voluntariado (RV) e em Regime de Contrato (RC);
b) Prestar os esclarecimentos relativos a assuntos militares, no edifício dos Paços do Concelho
da CMSabugal, nomeadamente aqueles que dizem respeito a:
(1) Recenseamento Militar;
(2) Dia da Defesa Nacional;
(3) Certidões Militares;
(4) 2.as vias de Cédulas Militares;
(5) Contagens de Tempo de Serviço;
(6) Requerimentos para Complemento de Pensão e Reforma (Ex-Combatentes);
(7) Outros requerimentos.
Cláusula 3.ª
Obrigações do Exército
O Exército compromete-se a:
a) Dar formação aos recursos humanos da CMSabugal sobre a divulgação do serviço militar em
RV e RC e os assuntos relacionados com as obrigações militares dos cidadãos.
b) Disponibilizar à CMSabugal todos os meios de divulgação (pósteres/cartazes, trípticos e
flyers) do serviço militar em RV e RC e demais informação relativa às obrigações militares dos cidadãos,
assim como facultar os modelos de requerimento necessários ao cabal cumprimento dos objectivos
preconizados.
c) Definir os circuitos de articulação, para o que deve ser nomeado um interlocutor directo para
apoio ao esclarecimento, de forma a conferir eficácia e qualidade desejável no atendimento ao cidadão.
d) Colaborar com a CMSabugal, na realização de eventos de carácter cultural, recreativo e
desportivo que contribuam para a divulgação do serviço militar em RV e RC.
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Cláusula 4.ª
Obrigações da CMSabugal
A CMSabugal compromete-se a;
a) Divulgar, a título gratuito e com recurso aos seus meios humanos, a prestação do serviço militar
em RV e RC.
b) Prestar os esclarecimentos a que for solicitado no âmbito das obrigações e outros assuntos
de cariz militar no edifício dos Paços do Concelho.
c) Elaborar o registo dos destinatários das acções de divulgação, bem como dos esclarecimentos
prestados no atendimento ao cidadão.
Cláusula 5.ª
Encargos financeiros
1. Os encargos financeiros decorrentes das deslocações para efeitos de formação e participação
em eventos de carácter cultural, recreativo e desportivo que contribuam para a divulgação do serviço
militar em RV e RC são suportados, na sua totalidade, pelo Exército.
2. Os encargos relativos a envio de requerimentos, prestação de esclarecimentos no local a designar
serão suportados pela CMSabugal.
Cláusula 6.ª
Prazo de vigência
1. O presente protocolo entra em vigor na data da assinatura e vigora a título experimental por 3 (três)
meses;
2. Findo o período experimental o protocolo será sujeito a uma avaliação no sentido de aferir o
interesse pela sua manutenção das partes outorgantes, caso em que se considera renovado pelo período
subsequente de um ano;
3. Transcorrido este período o protocolo renovar-se-á por iguais períodos, salvo se for denunciado
por qualquer das partes mediante comunicação escrita à contra-parte, com a antecedência de 60 dias.
Cláusula 7.ª
Resolução e denúncia
A violação por um dos outorgantes de qualquer das obrigações assumidas, no presente protocolo,
confere ao outro outorgante o direito à resolução do mesmo, não havendo lugar ao pagamento de qualquer
indemnização.
Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgaram, em Sabugal, em 11 de julho de 2012.
Pelo primeiro outorgante:
O Chefe do Centro de Recrutamento de Viseu, Augusto Cerdeira, Tenente-Coronel.
Pela segundo outorgante:
O Presidente da Câmara Municipal do Sabugal, António dos Santos Robalo, Engenheiro.
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VIII — AVISOS
Presidência da República
Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas
Aviso (extrato) n.º 9 091/2012
de 27 de junho de 2012
O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 316/2002,
de 27 de dezembro, o seguinte:
É concedida à 19.ª Companhia de Comandos a Medalha da Cruz de Guerra - 1.ª Classe.
O Secretário-Geral das Ordens, Arnaldo Pereira Coutinho.
(Diário da República, 2.ª série n.º 128, de 04 de julho de 2012)

Aviso (extrato) n.º 9 092/2012
de 27 de junho de 2012
O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 316/2002,
de 27 de dezembro, o seguinte:
É concedida à 30.ª Companhia de Comandos a Medalha da Cruz de Guerra - 1.ª Classe.
O Secretário-Geral das Ordens, Arnaldo Pereira Coutinho.
(Diário da República, 2.ª série n.º 128, de 04 de julho de 2012)

Aviso (extrato) n.º 9 093/2012
de 27 de junho de 2012
O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 316/2002,
de 27 de dezembro, o seguinte:
É concedida ao Batalhão de Comando do Extinto Comando Territorial Independente da
Guiné, a Medalha da Cruz de Guerra - 1.ª Classe.
O Secretário-Geral das Ordens, Arnaldo Pereira Coutinho.
(Diário da República, 2.ª série n.º 128, de 04 de julho de 2012)

Aviso (extrato) n.º 9 094/2012
de 27 de junho de 2012
O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 316/2002,
de 27 de dezembro, o seguinte:
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É concedida à 33.ª Companhia de Comandos a Medalha da Cruz de Guerra - 1.ª Classe.
O Secretário-Geral das Ordens, Arnaldo Pereira Coutinho.
(Diário da República, 2.ª série n.º 128, de 04 de julho de 2012)

Aviso (extrato) n.º 9 095/2012
de 27 de junho de 2012
O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 316/2002,
de 27 de dezembro, o seguinte:
É concedida à 20.ª Companhia de Comandos a Medalha da Cruz de Guerra - 1.ª Classe.
O Secretário-Geral das Ordens, Arnaldo Pereira Coutinho.
(Diário da República, 2.ª série n.º 128, de 04 de julho de 2012)

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Artur Neves Pina Monteiro, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.
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I — DECRETOS-LEIS
Ministério da Defesa Nacional
Decreto-Lei n.º 211/2012
de 21 de setembro de 2012
Os efetivos militares dos quadros permanentes (QP), na situação de ativo, integrados na estrutura
orgânica da Marinha, do Exército e da Força Aérea, foram fixados pelo Decreto-Lei n.º 261/2009, de
28 de setembro, diploma que previu uma redução do efetivo total dos ramos das Forças Armadas durante
um período transitório, cuja meta seria 1 de janeiro de 2013.
O Programa de Apoio Económico e Financeiro a Portugal e o Documento de Estratégia Orçamental
2011/2015 preveem, até finais de 2014, uma redução de pelo menos 10 % no pessoal militar das Forças
Armadas e de 10 % nas despesas com esse mesmo pessoal.
Não obstante algum caminho já percorrido neste sentido, desde janeiro de 2011, designadamente
com a redução verificada no quantitativo máximo de militares em regime de voluntariado e de
contrato, importa dar mais um passo no sentido da redução dos efetivos militares, facilitando assim
o cumprimento daquele desiderato, ainda que a mesma não possa concretizar-se plenamente sem que
previamente se proceda à reorganização da estrutura superior da defesa nacional, desígnio este que
está em curso.
A redução ora aprovada deverá ser assim entendida como um contributo das Forças Armadas para
a concretização dos compromissos assumidos pelo Estado Português.
É nesse enquadramento que, sob proposta do Conselho de Chefes do Estado-Maior, importa rever
os efetivos dos QP, na situação de ativo, integrados na estrutura orgânica da Marinha, do Exército e da
Força Aérea, sem prejuízo da redução que vier a ser determinada na decorrência da reorganização da
estrutura superior da defesa nacional.
Assim:
Ao abrigo do disposto do n.º 2 do artigo 42.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de junho, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 197-A/2003,
de 30 de agosto, e nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta
o seguinte:
Artigo 1.º
Efetivos
Os efetivos de militares dos quadros permanentes, na situação de ativo, integrados na estrutura
orgânica da Marinha, do Exército e da Força Aérea são os que constam do mapa anexo ao presente
decreto-lei, do qual faz parte integrante.
Artigo 2.º
Norma transitória
1 — Os efetivos de militares referidos no artigo anterior são atingidos até 31 de dezembro de 2013,
nos termos previstos no mapa a que o mesmo se refere.
2 — O militar no ativo que, por força do disposto no número anterior, não possa ocupar vaga no
quadro especial a que pertence, por redução do quantitativo de vagas no seu posto, fica na situação de
supranumerário.
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Artigo 3.º
Norma revogatória
É revogado o Decreto-Lei n.º 261/2009, de 28 de setembro, alterado pela Lei n.º 55-A/2010, de
31 de dezembro.
Artigo 4.º
Entrada em vigor
O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 23 de agosto de 2012— Pedro Passos
Coelho — Vítor Louçã Rabaça Gaspar — José Pedro Correia de Aguiar-Branco.
Promulgado em 18 de setembro de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL C AVACO SILVA .
Referendado em 20 de setembro de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
ANEXO
Mapa a que se refere o artigo 1.º
Ramos
Postos

Marinha

Totais

Exército

Força Aérea

Até 31 de Até 31 de Até 31 de Até 31 de

Até 31 de Até 31 de Até 31 de Até 31 de

dezembro dezembro

dezembro

dezembro

dezembro

dezembro

dezembro

dezembro

de 2012

de 2013

de 2012

de 2013

de 2012

de 2013

de 2012

de 2013

Almirante/General

1

1

1

1

1

1

3

3

Vice-almirante/Tenente-General

7

5

6

6

6

4

19

15

Contra-almirante/Major-General

15

14

21

21

15

14

51

49

23

20

28

28

22

19

73

67

92

80

131

112

65

57

288

249

199

199

362

349

152

152

713

700

337

348

577

577

314

309

1 228

1 234

Total de oficiais Generais
Capitão-de-mar-e-guerra/Coronel
Capitão-de-fragata/
Tenente-Coronel
Capitão-Tenente/Major
Primeiro-Tenente/Capitão
Segundo-Tenente/Tenente

485
(*)

794

220

840
(*)

1 426

362

478
(*)

838

280

1 803
(*)

3 058

862

Subtenente ou Guarda Marinha/
Alferes
Total de Oficiais Superiores/
capitães/subalternos

55
1 422

1 387

90
2 496

2 330

70
1 369

1 346

215
5 287

5 063
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Ramos
Postos

Marinha

Exército

Força Aérea

Até 31 de Até 31 de

Até 31 de Até 31 de Até 31 de Até 31 de Até 31 de Até 31 de

dezembro dezembro

dezembro

dezembro

de 2012

de 2013

de 2012
Sargento-mor

50

de 2013
43

76

12 7

127

41 7

Sargento-ajudante
Primeiro-sargento

49 3

50 3

1 217

2 034

1 430

(**)

Segundo-sargento

(**)

2 328

51 0
2 704

2 613

dezembro
de 2012

69

Sargento-chefe

Total de Sargentos

Totais

40

dezembro
de 2013

dezembro

dezembro

de 2012

de 2013

34

166

146

41 7

125

125

66 9

669

1 177

53 0

53 0

2 240

2 210

1 938

1 554

(**)

1 714

(**)

60 0

(**)

6 300

34 5

4 038

3 977

2 633

2 588

4 698
1 455

9 375

9 178

Cabo/cabo de secção

2 301

2 233

0

0

0

0

2 301

2 233

Primeiro-marinheiro/cabo-adjunto

1 767

1 767

0

0

0

0

1 767

1 767

4 068

4 000

18 803

18 308

Total de Praças
Totais

4 068

4 000

8 217

8 020

0
6 562

0
6 335

0
4 024

0
3 953

Notas
(*) Inclui Capitães e Subalternos.
(**) Inclui Primeiros e Segundos-Sargentos.

Decreto-Lei n.º 214/2012
de 28 de setembro de 2012
A aposta na formação na Administração Pública, através de estágio em contexto de trabalho, por
jovens licenciados em situação de desemprego ou de emprego não correspondente às suas qualificações, que
não tenham sido abrangidos por qualquer outro programa de estágio financiado pelo Estado, constitui uma
prioridade e enquadra-se no desígnio que aponta para a promoção do aumento de qualificação dos jovens.
O presente decreto-lei procede a alterações ao Decreto-Lei n.º 18/2010, de 19 de março, que
estabeleceu o regime jurídico do Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública, visando
por um lado a flexibilização do regime e a agilização do procedimento de recrutamento, e por outro uma
melhor definição dos destinatários da medida e a clarificação dos seus direitos e deveres.
Com efeito, prevê-se agora como idade limite os 30 anos, mantendo apenas os 35 anos para
portadores de deficiência, atendendo à sua menor penetração no mercado de trabalho. Determina-se
ainda expressamente a relevância para efeitos de proteção social do contrato de estágio celebrado,
equiparando-o estritamente para tal efeito a uma relação de trabalho por conta de outrem, e
incorporam-se no decreto-lei matérias como a cessação e a suspensão do contrato de estágio,
anteriormente consagradas em portaria.
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Atendendo também à criação da Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções
Públicas (INA), e às atribuições previstas na respetiva Lei Orgânica, a gestão do Programa passa a ser
assegurada por este serviço.
Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas.
Foram observados os procedimentos decorrentes da Lei n.º 23/98, de 26 de maio.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 18/2010, de 19 de março
Os artigos 4.º, 7.º, 8.º, 9.º, 11.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º e 20.º do Decreto-Lei n.º 18/2010, de
19 de março, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 4.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) Tenham até 30 anos de idade, aferidos à data de início do estágio;
c) ........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
a) Nunca tenha tido registos de remunerações em regimes de proteção social de inscrição
obrigatória; ou
b) Não tenha exercido uma ou mais atividades profissionais por um período de tempo, seguido
ou interpolado, superior a 12 meses; ou
c) Se encontre a prestar trabalho em profissão não qualificada integrada no grande grupo 9 da
Classificação Portuguesa de Profissões; ou
d) ........................................................................................................................................
3 — No caso de pessoas com deficiência e ou incapacidade o limite de idade estabelecido na
alínea b) do n.º 1 é de 35 anos.
Artigo 7.º
[...]
1 — O lançamento dos estágios é publicitado na bolsa de emprego público (BEP) e em, pelo menos,
dois órgãos de comunicação social de expansão nacional, sendo ainda comunicado, para efeitos de
divulgação, ao Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.).
2 — ...........................................................................................................................................
Artigo 8.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
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4 — Não podem apresentar candidatura os interessados que se encontrem a frequentar ou tenham
frequentado programas de estágios profissionais financiados, total ou parcialmente, pelo Estado,
nomeadamente estágios integrados em edições do Programa de Estágios Profissionais na Administração
Pública Central (PEPAC), Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL) e os
promovidos pelo IEFP, I. P.
Artigo 9.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — Na seleção dos candidatos é aplicado o método da avaliação curricular, por áreas de formação
académica, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Direção-Geral da Qualificação dos
Trabalhadores em Funções Públicas (INA) e a ponderação definida por cada entidade promotora, sendo
a fórmula publicitada na página da Internet prevista no n.º 1 do artigo anterior.
3 — ..........................................................................................................................................
4 — As listas de graduação, com identificação dos candidatos selecionados, são publicadas na
página da Internet referida no n.º 1 do artigo anterior, ficando aí disponíveis até ao final da respetiva edição
do Programa.
5 — ..........................................................................................................................................
Artigo 11.º
Contrato de estágio
1 — A entidade promotora celebra com o estagiário um contrato de estágio, sujeito à forma escrita.
2 — ..........................................................................................................................................
Artigo 14.º
Bolsa de estágio e outros apoios
1 — Aos estagiários é concedida, por cada um dos meses de duração do estágio, uma bolsa de
estágio de montante fixado por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças
e da Administração Pública.
2 — (Revogado.)
3 — ..........................................................................................................................................
4 — A bolsa de estágio e o subsídio de refeição não são devidos:
a) Quando o estágio seja suspenso, nos termos do artigo 11.º -A;
b) Pelas faltas injustificadas;
c) Pelas faltas justificadas por motivo de acidente, desde que a responsabilidade civil daí
decorrente se encontre coberta pelo contrato de seguro previsto no número anterior.
Artigo 15.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — Para efeitos do disposto na alínea d) do número anterior é aplicável ao estagiário, com as
devidas adaptações, o regime de faltas e de descanso diário e semanal dos trabalhadores vinculados por
contrato de trabalho em funções públicas.
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Artigo 16.º
[...]
1 — No fim do estágio é efetuada uma avaliação do estagiário tendo em conta o cumprimento dos
objetivos e do plano de estágio, de acordo com as regras e critérios estabelecidos pelo INA, nos termos
da alínea e) do n.º 1 do artigo seguinte.
2 — A avaliação prevista no número anterior é sempre fundamentada e compete ao dirigente
máximo da entidade promotora, mediante proposta do orientador de estágio, obedecendo a uma escala de
0 a 20 valores.
Artigo 17.º
[...]
1 — Enquanto responsável pela gestão do Programa, compete ao INA, designadamente:
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) Estabelecer o modelo de contrato de estágio;
e) ........................................................................................................................................
f) .........................................................................................................................................
g) ........................................................................................................................................
2 — Para efeitos das competências previstas na alínea c) do número anterior, o INA pode solicitar
a colaboração do IEFP, I. P.
Artigo 18.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, os estagiários que tenham obtido
aproveitamento com avaliação não inferior a 14 valores podem, no âmbito dos procedimentos
concursais a que se candidatem, publicitados pela entidade promotora onde realizaram o estágio ou
por entidade do mesmo ministério e para ocupação de posto de trabalho da carreira de técnico superior
cujas características funcionais se identifiquem com a atividade desenvolvida durante o estágio, optar
pela aplicação dos métodos de seleção previstos no n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, sendo essa opção manifestada por escrito aquando da apresentação da candidatura
a tais procedimentos.
4 — ...........................................................................................................................................
5 — ...........................................................................................................................................
6 — ...........................................................................................................................................
7 — ...........................................................................................................................................
Artigo 20.º
[...]
O presente decreto-lei é regulamentado através de portaria dos membros do Governo responsáveis
pelas áreas das finanças, da Administração Pública, da economia e do emprego, da solidariedade e da
segurança social, designadamente em matérias de criação de programas específicos de estágio, acesso
ao Programa de estágios e respetivos termos de execução.»
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Artigo 2.º
Aditamento ao Decreto-Lei n.º 18/2010, de 19 de março
São aditados ao Decreto-Lei n.º 18/2010, de 19 de março, os artigos 11.º-A, 11.º -B e 14.º-A, com
a seguinte redação:
«Artigo 11.º -A
Suspensão do contrato de estágio
1 — A entidade promotora pode suspender o contrato de estágio:
a) Por facto a ela relativo, nomeadamente reorganização dos serviços, nos termos legais
aplicáveis, durante um período não superior a dois meses;
b) Por facto relativo ao estagiário, nomeadamente doença, maternidade, paternidade ou adoção,
durante um período não superior a seis meses.
2 — Todos os períodos de suspensão do contrato integram o cômputo dos 12 meses de duração de
cada edição do Programa.
3 — No dia imediato à cessação do impedimento por facto relativo ao estagiário, este deve
apresentar-se à entidade promotora para retomar a atividade.
Artigo 11.º-B
Cessação do contrato de estágio
1 — O contrato de estágio cessa por caducidade, por acordo das partes e por resolução por alguma
das partes, nos termos dos números seguintes.
2 — A cessação do contrato de estágio por caducidade ocorre quando se verifique alguma das
seguintes situações:
a) Após o decurso do prazo correspondente ao seu período de duração;
b) Por impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva, de o estagiário poder frequentar o
estágio ou de a entidade promotora lho poder proporcionar;
c) No momento em que o estagiário atingir 5 dias seguidos de faltas injustificadas ou 10 dias
interpolados, mediante comunicação escrita da entidade promotora dirigida ao estagiário;
d) Incumprimento reiterado, por parte do estagiário, dos deveres previstos no contrato a que se
refere o n.º 1 do artigo 11.º.
3 — Para efeitos do disposto na alínea c) do número anterior, não releva o período de suspensão
do estágio nos termos previstos no artigo anterior.
4 — O contrato de estágio cessa por acordo das partes se, no decurso do mesmo, essa for a sua
vontade, expressa de forma clara e inequívoca em documento assinado por ambas, no qual se mencionam
as datas de celebração do acordo e do início da sua produção de efeitos.
5 — O contrato de estágio cessa por resolução quando uma das partes comunicar à outra, mediante
carta registada, com indicação da respetiva fundamentação e com antecedência não inferior a 30 dias, a
sua intenção de não pretender a manutenção do contrato de estágio.
6 — A resolução não confere o direito a qualquer indemnização, salvo se não for cumprido o prazo
de aviso prévio previsto no número anterior.
7 — Caso o prazo de comunicação da resolução não tenha sido integralmente cumprido há lugar
às seguintes indemnizações:
a) Pagamento do montante correspondente aos dias em falta caso o incumprimento seja da
entidade promotora;
b) Reposição dos montantes pagos ou pagamento dos dias em falta, caso o incumprimento seja
do estagiário.
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Artigo 14.º-A
Efeitos do contrato de estágio
A relação jurídica decorrente da celebração de um contrato de estágio ao abrigo do presente
decreto-lei é equiparada, para efeitos de segurança social, a trabalho por conta de outrem,
observando-se ainda o disposto no Código do Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares.»
Artigo 3.º
Norma revogatória
É revogado o n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2010, de 19 de março.
Artigo 4.º
Entrada em vigor
O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de julho de 2012. — Vítor Louçã Rabaça
Gaspar — Feliciano José Barreiras Duarte — Álvaro Santos Pereira — Luís Pedro Russo da Mota
Soares.
Promulgado em 20 de setembro de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 21 de setembro de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

——————

II — PORTARIAS
Ministério da Defesa Nacional
Portaria n.º 469/2012
de 18 de julho de 2012
O n.º 1 do artigo 41.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro (Lei que aprovou o Orçamento de
Estado para 2012) fixou expressamente o quantitativo máximo de militares em regime de contrato (RC)
e de voluntariado (RV) para o ano de 2012, bem como a respetiva distribuição pelos ramos das Forças
Armadas.
De acordo com o disposto no n.º 3 do referido normativo, a distribuição dos quantitativos dos militares
em RC e RV pelas diferentes categorias é fixada por Portaria do membro do Governo responsável pela
área da defesa nacional.
Assim, ao abrigo do n.º 3 do artigo 41.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, manda o Governo,
pelo Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
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Artigo único
A distribuição, pelas diferentes categorias, dos quantitativos dos militares em RC e RV dos ramos
das Forças Armadas é fixada, para o ano de 2012, conforme o previsto no anexo à presente Portaria, que
dela faz parte integrante.
O Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Paulo Frederico Agostinho Braga Lino.
ANEXO
Categorias

Marinha

Exército

Força Aérea

Total

Oficiais ....................................

210

590

478

1 278

Sargentos ...............................

24

890

0

914

Praças .....................................

1 864

11 459

2 195

15 518

Total ........................

2 098

12 939

2 673

17 710

——————

III — DESPACHOS
Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional
Despacho n.º 11 994/2012
de 23 de agosto de 2012
Considerando o processo de contratação a desenvolver pelo Exército Português tendo em vista a
aquisição de serviços de alimentação prestado ao contingente nacional que opera no Afeganistão;
Considerando que a concretização de tal processo de contratação data origem a encargos
orçamentais em mais de um ano económico;
Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, a
abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano
económico ou em ano que seja o da sua realização, designadamente com a aquisição de serviços e bens
através de locação com opção de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com
encargos não pode ser efetivada sem prévia autorização conferida em portaria conjunta do Ministro das
Finanças e do respetivo ministro;
Considerando que, nos termos do n.º 7 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, pode
ser excecionado da prévia autorização referida no considerando anterior determinado tipo de contratos que
se revelem imprescindíveis ao funcionamento do Estado e que sejam incompatíveis com as regras relativas
às despesas plurianuais, mediante despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da tutela;
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Considerando que se trata de um serviço imprescindível para o cumprimento da missão da força
nacional destacada (FND) a operar no Afeganistão e que se insere no normal e eficaz funcionamento dos
serviços do Exército Português;
Considerando que se torna difícil que a aquisição destes serviços apresente um escalonamento
plurianual de encargos associado ao respetivo enquadramento orçamental, na medida em que os encargos
associados a este tipo de contratos são valores estimados, que dependem do número real de efetivos
apoiados logisticamente pela FND:
Determina-se que se considere excecionada do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de junho, a contratação a desenvolver pelo Exército Português tendo em vista a aquisição de serviços
de alimentação prestados ao contingente nacional que opera no Afeganistão por ser imprescindível ao seu
funcionamento e ser incompatível com as regras relativas às despesas plurianuais.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco. — O Secretário de
Estado do Orçamento, Luís Filipe Bruno da Costa de Morais Sarmento.

Ministério da Defesa Nacional
Despacho n.º 11 863/2012
de 29 de agosto de 2012
As instituições de ensino militar não superior têm sido, ao longo dos tempos, uma forma das Forças
Armadas e do Exército, em particular, partilharem com a sociedade civil os valores fundamentais que
sustentam a sua cultura e a sua atividade, contribuindo assim para o reforço da cidadania e da identidade
nacional.
Não estando em causa a mais-valia que representa para a Defesa Nacional e para o país a
manutenção de um projeto de ensino militar não superior, o momento que se atravessa e as transformações
sociais que têm ocorrido em matéria de procura educativa exigem que se encare o futuro das instituições
que lhe dão corpo numa lógica integrada de otimização de recursos, tendo em vista a coerência do projeto
e a sua eficiência.
Há assim espaço para um projeto educativo assente nas características da instituição militar que
sirva as Forças Armadas e a sociedade em geral, devendo no entanto ser capaz de se constituir como uma
referência pela sua qualidade, pela excelência dos resultados que atinja nos seus domínios de atuação e
pela eficiência na gestão dos recursos que mobiliza.
Para o conseguir é necessário adequar os projetos educativos atualmente existentes, dotando-os de
uma configuração organizativa que os integre, potencie e afirme ainda mais no panorama educativo
nacional, onde têm tido relevância, mas onde podem ocupar um lugar mais ajustado à dimensão da sua
história.
Neste sentido:
Considerando as dificuldades que os Estabelecimentos Militares de Ensino têm evidenciado
para captação de novos alunos, para valores mais ajustados à sua capacidade instalada, situação
perante a qual, no limite da racionalização, o corpo discente de todos poderia ser integrado numa única
instituição;
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Considerando a necessidade de concentrar os investimentos associados à elevação dos patamares
de qualidade que se pretendem para um projeto educativo desta natureza, alicerçando-os em ganhos de
eficiência e na otimização de recursos:
Aprovo os pressupostos subjacentes à proposta de plano de reestruturação para os
estabelecimentos militares de ensino não superior apresentada pela equipa por mim nomeada através
do despacho n.º 5 588/2012 de 11 de abril, assim como as medidas dele constantes, visando estas conferir
integração e eficiência à oferta educativa destes estabelecimentos.
Com a implementação destas medidas a oferta educativa de ensino regular passará a ser
progressivamente concentrada no Colégio Militar, devendo estar finalizada no início do ano letivo
de 2015-2016, procurando respeitar o princípio da conclusão de cada ciclo de ensino no
estabelecimento onde o mesmo foi iniciado, desde que tal se revele absoluta e racionalmente
necessário.
A oferta educativa assegurada através do Colégio Militar deverá ser disponibilizada às famílias de
uma forma mais flexível no que respeita aos regimes de frequência, podendo ser alargada ao 1.º ciclo do
ensino básico já a partir do ano letivo de 2013-2014, caso o projeto a desenvolver demonstre a necessária
sustentabilidade.
Ao Instituto dos Pupilos do Exército caberá, em exclusivo, o desenvolvimento da oferta educativa
de âmbito profissional (ou de dupla certificação) caso os estudos que vão ser realizados comprovem que
é exequível, assim como social e institucionalmente justificável.
Com base nesta aprovação e procurando com ela potenciar a qualidade e a eficiência de gestão deste
tipo de ensino, determino a implementação do plano de medidas anexo ao presente despacho, assim como
a constituição de uma comissão técnica de acompanhamento para monitorizar e garantir a execução das
mesmas.
A constituição desta comissão técnica de acompanhamento deve atender ao seguinte:
1 — É constituída por sete elementos, dos quais quatro indicados pelo Ministério da Defesa
Nacional, cabendo a um deles a coordenação dos trabalhos, um pelo Ministério da Educação e Ciência e
dois pelo Exército;
2 — Esta comissão será responsável pelas seguintes ações:
a) Acompanhamento da implementação de todas as medidas, apresentando relatórios
intercalares com uma periodicidade bimestral;
b) Coordenação do estudo de avaliação da oferta educativa de nível secundário passível de
ser ministrada no Colégio Militar no ano letivo de 2013-2014 — até dezembro de 2012;
c) Coordenação do estudo de avaliação da oferta educativa de natureza profissional que pode
ser desenvolvida pelo Instituto Pupilos do Exército — até janeiro de 2013.
3 — Apoio aos trabalhos desta comissão:
a) A DGPRM deverá prestar o apoio técnico necessário à comissão no âmbito da monitorização
da implementação das medidas e do desenvolvimento dos estudos referidos, assim como nas articulações
com entidades externas à Defesa Nacional que se revelarem necessárias;
b) O Exército deverá disponibilizar todas as informações que a comissão técnica necessite
para a elaboração dos relatórios intercalares e dos estudos de reconfiguração da oferta educativa;
c) Os demais organismos da Defesa Nacional deverão prestar todas as informações, ou apoios
de natureza técnica, que esta comissão identifique como relevantes para a prossecução da sua atividade.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.
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ANEXO
Plano de Medidas de reconfiguração dos Estabelecimentos Militares de Ensino

Cronograma

Medidas

Até 31 de agosto de 2012. ........................ 1 — Nomeação da comissão técnica especializada.
Até 31 de dezembro de 2012 ................... 2 — Reconfiguração da Direção de Educação em termos de competências e estrutura.
Até 31 de dezembro de 2012 ................... 3 — Preparação da integração dos alunos(as) no Colégio Militar no ano letivo de
....................................................................

2013 - 2014.

Até 31 de dezembro de 2012 ................... 4 — Preparação do processo de abertura do 1.º ciclo do ensino básico no Colégio
....................................................................

Militar no ano letivo de 2013-2014.

Até 28 de fevereiro de 2013 ..................... 5 — Revisão do projeto pedagógico do Colégio Militar para o ano letivo de
....................................................................

2013 - 2014.

Até 31 de maio de 2013 ............................ 6 — Reconfiguração do ensino profissional desenvolvido pelo IPE.
Até 31 de agosto de 2013 ......................... 7 — Outras medidas.
Até 31 de agosto de 2013 ......................... 8 — Consolidação jurídica.

Despacho n.º 11 895/2012
de 22 de agosto de 2012
Delego no Chefe do Estado-Maior do Exército, General Artur Neves Pina Monteiro, com faculdade
de subdelegação, a competência para proceder à assinatura do Memorandum of Understanding for the
Defense Geospatial Information Working Group.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Despacho n.º 11 896/2012
de 22 de agosto de 2012
Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 37/2011, de 22 de junho,
alterada pelo Decreto-Lei n.º 153/2012, de 16 de junho, relativa à simplificação dos procedimentos
aplicáveis à transmissão e à circulação de produtos relacionados com a defesa, que transpõe as
Diretivas n. os 2009/43/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de maio, e 2010/80/UE, da
Comissão, de 22 de novembro, é criada a Comissão para o Comércio de Produtos Estratégicos
(CCPE), com competência para se pronunciar sobre os bens e tecnologias sujeitos a licenciamentos
ou certificação prévios, bem como sobre quaisquer dúvidas levantadas acerca daquele licenciamento
ou certificação;
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Considerando que nos termos do n.º 3 do artigo 28.º da Lei n.º 37/2011, de 22 de junho, é necessário
regular o funcionamento da CCPE, por despacho do membro do Governo responsável pela área da defesa
nacional;
Assim:
Nos termos do n.º 3 do artigo 28.º da Lei n.º 37/2011, de 22 de junho, determino o seguinte:
É aprovado o Regulamento de Funcionamento da CCPE, instituída pela Lei n.º 37/2011, de 22 de junho,
alterada pelo Decreto-Lei n.º 153/2012, de 16 de junho, que consta do anexo ao presente despacho e do
qual faz parte integrante.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Regulamento de Funcionamento da Comissão para o Comércio de Produtos Estratégicos
Artigo 1.º
Objeto
O presente Regulamento estabelece o modo de funcionamento da Comissão para o Comércio de
Produtos Estratégicos (CCPE), prevista no artigo 28.º da Lei n.º 37/2011, de 22 de junho.
Artigo 2.º
Definição
A CCPE é um órgão de consulta e apoio do MDN/DGAIED, com competência para se pronunciar
sobre os bens e tecnologias sujeitos a licenciamentos ou certificação prévios, bem como para responder
a quaisquer dúvidas no domínio daquele licenciamento ou certificação.
Artigo 3.º
Composição
1 — A CCPE tem a seguinte composição, em conformidade com o n.º 2 do artigo 28.º da Lei
n.º 37/2011, de 22 de junho:
a) Um perito do Ministério da Defesa Nacional — DGAIED, que preside;
b) Um perito do Ministério dos Negócios Estrangeiros — Direção-Geral de Política Externa;
c) Um perito do Ministério da Administração Interna — Polícia de Segurança Pública;
d) Um perito das Finanças — Autoridade Tributária e Aduaneira;
e) Um perito do Sistema de Informações da República Portuguesa — Serviço de Informações
de Segurança.
2 — A CCPE pode convidar peritos especializados em determinadas áreas científico-tecnológicas
para se pronunciarem sobre a tipologia, natureza e características dos bens e tecnologias sujeitos a
licenciamento ou certificação prévios, pelo Ministério da Defesa Nacional, bem como para esclarecimento
de quaisquer dúvidas no âmbito dos licenciamentos ou certificações, desde que daí não resultem quaisquer
encargos para o erário público.
Artigo 4.º
Dependência
A CCPE funciona na dependência do Gabinete do Ministro da Defesa Nacional, com a supervisão
do diretor-geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa.
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Artigo 5.º
Competências
À CCPE compete pronunciar-se sobre as matérias relacionadas com o licenciamento ou
certificação prévia, bem como para esclarecimento de quaisquer dúvidas no âmbito dos licenciamentos
ou certificações, e tem designadamente as seguintes atribuições:
a) Analisar e propor a inclusão na Lista Militar Comum de bens e tecnologias que, de acordo
com as especificações e características técnicas, possam ser classificados como produtos militares;
b) Emitir parecer sobre a natureza dos bens e tecnologias «especialmente concebidos para uso
militar», incluídos na Lista Militar Comum;
c) Coordenar a adoção de procedimentos com as entidades envolvidas no processo de
licenciamento ou certificação prévia, para garantir o controlo eficaz das atividades relacionadas com
a transmissão e circulação de bens e tecnologias militares.
Artigo 6.º
Reuniões
1 — A CCPE deve reunir sempre que se verifique a necessidade de emitir uma decisão sobre
os bens e tecnologias sujeitos a licenciamento ou certificação prévios, bem como para esclarecimento
de quaisquer dúvidas no âmbito dos licenciamentos ou certificações.
2 — A convocação das reuniões é feita por escrito pelo MDN/DGAIED, que preside à CCPE,
indicando os assuntos a tratar, a hora e local da reunião, sendo acompanhada de documentação
relevante.
3 — As convocatórias são feitas com uma antecedência mínima de cinco dias.
4 — De cada reunião é lavrada uma ata, a qual deverá conter:
a) Data, hora e local da reunião;
b) A indicação dos membros presentes e ausentes;
c) A ordem de trabalhos;
d) As deliberações tomadas e sentido de voto;
e) O resumo do essencial que nela se tiver passado.
Artigo 7.º
Atas
1 — As minutas das atas são submetidas à aprovação de todos os membros no final da própria
reunião, sendo assinadas por todos os presentes, de forma a terem eficácia imediata.
2 — As deliberações efetuam-se por voto direto, após discussão, sendo tomadas por maioria simples.
Artigo 8.º
Omissões
A tudo o que estiver omisso no presente Regulamento aplicam-se os princípios e regras gerais
de direito e, subsidiariamente, o Código do Procedimento Administrativo.
Artigo 9.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia útil seguinte ao da sua publicação.
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Despacho n.º 12 118/2012
de 23 de agosto de 2012
Considerando que a República Checa solicitou a adesão ao Memorandum of Understanding
(MoU) Concerning the Establishment, Administration and Operation of the Counter Improvised
Explosive Devices Centre of Excellence («MoU operacional C-IED COE») e ao MoU Concerning the
Functional Relationship Regarding the Rounter Improvised Explosive Devices Centre of Excellence
(«MoU functional C-IED COE»);
Considerando que estes MoU se destinam a estabelecer os princípios para a organização,
administração, segurança, manning, financiamento e a partilha de custos entre os participantes (cost
share);
Considerando que o C-IED COE tem como missão dotar a NATO, os seus aliados e a comunidade
internacional com especialistas na luta contra objetos explosivos improvisados (improvised explosive
devices) e cooperar no incremento da segurança das tropas das nações aliadas destacadas em teatros
de operações, reduzindo ou eliminando as ameaças provenientes de engenhos explosivos usados por
terroristas ou por insurgentes;
Considerando que a adesão da República Checa aos MoU operacional e funcional do C-IED COE
se encontra contextualizada no princípio que consagra a possibilidade de participação de todos os países
membros da NATO em órgãos de estrutura e se enquadra na cooperação multinacional preconizada
pela Organização;
Considerando, ainda, que de acordo com os MoU, a adesão de futuros participantes deve ser
formalizada através de documento escrito, as Note of Joining, assinados pelo futuro participante e por
todas as nações que ratificaram os MoU;
Atento o anteriormente exposto, e verificando-se não existirem encargos financeiros inerentes
à presente proposta de adesão, e aspetos normativos que justifiquem a inviabilidade da sua aprovação
pelo Estado:
1 — Aprovo, nos termos do disposto no artigo 14.º, n.º 3, alínea f), da Lei Orgânica n.º 1-B/2009,
de 7 de julho, o texto das minutas das Note of Joining, que me foram submetidas pelo Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, através das quais a República Checa pretende aderir aos
Memorandum of Understanding Operacional e Funcional do Counter Improvised Explosive Devices
Centre of Excellence.
2 — Delego, no General Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, com faculdade
de subdelegação, nos termos do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, alterado pelos Decretos-Leis
n. os 6/96, de 31 de janeiro, e 18/2008, de 29 de janeiro, e pela Lei n.º 30/2008, de 10 de julho, a outorga
dos acordos mencionados no número anterior.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Despacho n.º 12 119/2012
de 29 de agosto de 2012
Considerando que a Croácia solicitou a adesão ao Memorandum of Understanding Concerning
the Organization, Administration, Security and Manning of the Intelligence Fusion Center («MoU IFC»);
Considerando que a adesão da Croácia ao «MoU IFC» se encontra contextualizada no princípio
que consagra a possibilidade de participação de todos os países membros da NATO em órgãos da sua
estrutura e se enquadra na cooperação multinacional preconizada na doutrina da Organização;
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Considerando que a adesão da Croácia ao «MoU IFC» contribuirá para o melhoramento do
desempenho do Intelligence Fusion Center assim como para o reforço do apoio à NATO na área das
informações;
Considerando que, de acordo com o «MoU IFC», a adesão de futuros participantes, conferindo-lhes
iguais direitos e deveres de participação relativos à administração, segurança, contribuição financeira
e de colocação de pessoal, deve ser formalizada através de documento escrito — «Note of Joining» —
assinado pelo futuro participante e por todas as nações que ratificaram o referido memorando;
Considerando, ainda, a necessidade de se proceder a alterações ao «MoU IFC», sendo a mais
significativa a introdução da figura de «Sponsoring NATO nation» e de «Sponsoree nation», com as
responsabilidades associadas de «tutela e responsabilização» da primeira nação sobre a segunda e sobre
o seu pessoal, as quais se julgam aceitáveis:
Atento o anteriormente exposto, e verificando-se não existirem encargos financeiros inerentes à
presente proposta de adesão, bem assim, às alterações sugeridas ao «MoU IFC» e aspetos normativos que
justifiquem a inviabilidade da sua aprovação pelo Estado Português:
1 — Aprovo, nos termos do disposto no artigo 14.º, n.º 3, alínea f), da Lei Orgânica n.º 1-B/2009,
de 7 de julho, o texto das minutas da «First Amendment to the Memorandum of Understanding
Concerning the Organization, Administration, Security and Manning of the Intelligence Fusion Center»
e da «Croatia’s Note of Joining to the Intelligence Fusion Center», que me foram submetidas pelo Chefe
do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
2 — Delego no General Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, com faculdade
de subdelegação, nos termos do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de
31 de janeiro, no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e na Lei n.º 30/2008, de 10 de julho, a outorga
dos acordos mencionados no número anterior.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Despacho n.º 12 120/2012
de 30 de agosto de 2012
Considerando que a participação no Programa Cooperativo Internacional NATO Helicopter 90s
(NH90), no âmbito da OTAN, a que Portugal aderiu no ano de 2001, se baseou nos pressupostos da
satisfação de requisitos e necessidades operacionais do Exército, aliados à cooperação industrial que se
perspetivava, que sofreram diversas vicissitudes, tornando-se imperioso eliminar a manutenção da
participação de Portugal, na ótica da melhor gestão das dotações previstas na Lei de Programação Militar,
atendendo, também, ao presente contexto fortes constrangimentos orçamentais;
Considerando que através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2012, de 10 de julho, foram
estabelecidos os termos gerais da denúncia da participação de Portugal no Programa NH 90;
Considerando os compromissos que derivaram para Portugal da assinatura de documentos, como
seja o referente ao estatuto jurídico da NAHEMO, isto é, a sua charter, os memorandos de
entendimento e os contratos associados, a que se aliam muitos outros instrumentos de concretização
deste formato de cooperação internacional e que obrigam a uma atenta e disciplinada negociação com
a agência NAHEMA, da mencionada denúncia de Portugal, devendo as consequências contratuais
serem minimizadas;
Considerando o disposto na documentação deste Programa NATO, tornando-se necessário criar
um novo modelo para a participação portuguesa no Programa NH 90, com caráter temporário, acolhendo
técnicos especialistas que assegurem, até ao final desta participação, o cumprimento das inerentes
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obrigações, garantindo também que a preparação do processo de denúncia seja efetuada com rigor,
evitando ou reduzindo ao mínimo o seu impacte financeiro;
Assim, revistos os ensinamentos da atual configuração da gestão, considera-se necessário e
urgente implementar um novo formato, estruturado e mais simplificado, contemplando o adequado
acompanhamento procedimental sobretudo nas suas valências técnica, operacional, logística, financeira
e jurídica;
Nestes termos, em estrita conformidade com o disposto na Resolução do Conselho de Ministros
n.º 59/2012, de 10 de julho, determino o seguinte:
1 — Mandatar o diretor-geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Major-General
Manuel de Matos Gravilha Chambel, para assegurar a representação nacional no comité diretor do
Programa NH90, precedida das necessárias comunicações formais, no sentido da eficaz e célere
conclusão do processo de denúncia em curso.
2 — Cometer à Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, com a colaboração
do Exército, que leve a efeito todas as diligências, designadamente junto da NAHEMA e da NHI, no
sentido da denúncia deste Programa NATO por parte de Portugal, nos termos dos instrumentos aplicáveis,
à data de entrada em vigor do presente despacho, com ponderação de todas as implicações e
consequências, designadamente técnicas, operacionais, jurídicas e financeiras.
3 — A participação de Portugal no comité executivo do Programa NH 90 e demais grupos de
trabalho deverá ficar concluída no mais curto prazo, pelo que a presença dos representantes de Portugal
deverá apenas ter lugar transitoriamente na perspetiva da não inviabilização e devida continuidade dos
trabalhos dos demais participantes no Programa NH90.
4 — O apoio logístico e administrativo às atividades conducentes à denúncia da participação
de Portugal no Programa NH90, referidas no presente despacho, é assegurado pela DGAIED e pelo
Exército.
5 — É revogado o despacho n.º 14/MDN/2002, de 18 de janeiro.
6 — O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua assinatura.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Despacho n.º 12 121/2012
de 5 de setembro de 2012
No âmbito do processo de reestruturação hospitalar idealizado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 39/2008, de 28 de fevereiro, a Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas,
aprovada pela Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho, e a Lei Orgânica do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 234/2009, de 15 de setembro, consagraram a criação do
Hospital das Forças Armadas (HFAR) enquanto hospital militar único, organizado em dois polos
hospitalares, um em Lisboa e outro no Porto.
Consequentemente, o Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de agosto, veio criar o Polo de Lisboa do
HFAR, resultante da fusão entre o Hospital da Marinha, o Hospital Militar Principal, o Hospital Militar de
Belém e o Hospital da Força Aérea, sujeitando-o ao regime de fusão previsto no Decreto-Lei n.º 200/2006,
de 25 de outubro.
Durante o processo de fusão e até à completa criação do HFAR, consubstanciada na criação
e implementação do Polo do Porto, o Polo de Lisboa do HFAR é dirigido por um diretor, coadjuvado
por quatro elementos da direção, a quem compete a coordenação do processo de fusão em apreço,
cabendo-lhe nesse sentido assegurar a entrada em pleno funcionamento do Polo de Lisboa do HFAR.
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De acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de agosto, no
âmbito da coordenação técnica da atividade de enfermagem, a direção é coadjuvada por um enfermeiro
militar, nomeado por despacho do membro do Governo responsável pela área da defesa nacional.
Assim, ao abrigo do n.º 5 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de agosto, determino o
seguinte:
1 — No âmbito da coordenação técnica da atividade de enfermagem, a Direção do Polo de
Lisboa do HFAR é coadjuvada pelo major TEDT Fernando Manuel Gaspar Lousa.
2 — O presente despacho produz efeitos desde a data da sua assinatura.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Despacho n.º 12 752/2012
de12 de setembro de 2012
1 — Nos termos do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, artigos 2.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2012, de 18 de janeiro, e
artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de novembro,
delego no diretor-geral da Polícia Judiciária Militar, Coronel Luís Augusto Vieira, a competência para,
no âmbito daquele serviço central de suporte do Ministério da Defesa Nacional:
a) Autorizar a inscrição e participação de pessoal em congressos, seminários, colóquios, reuniões,
estágios, ações de formação ou outras missões específicas no estrangeiro e que impliquem deslocações,
desde que integrados em atividades da Polícia Judiciária Militar ou inseridos em planos aprovados, bem
como devidamente orçamentados e cabimentados, tendo em consideração as medidas de contenção da
despesa pública;
b) Autorizar deslocações em serviço em território nacional e ao estrangeiro, bem assim, o
processamento dos correspondentes abonos nos termos da legislação em vigor, tendo em consideração
as medidas de contenção da despesa pública;
c) Autorizar a prestação de trabalho extraordinário e em dias de descanso semanal, complementar
e feriados, nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 27.º e do n.º 5 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 259/98,
de 18 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 169/2006, de 17 de agosto, e da
alínea b) do n.º 2 do artigo 161.º e artigo 166.º do anexo I («Regime») da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro,
sem prejuízo do previsto nos artigos 32.º e 33.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro;
d) Autorizar, nos termos definidos na lei, a concessão de licenças sem vencimento por um ano
e regresso antecipado ao serviço, bem como de licenças sem vencimento de longa duração e regresso ao
serviço;
e) Conferir posse ao pessoal cuja competência de nomeação esteja legalmente cometida ao
Ministro da Defesa Nacional;
f) Autorizar, nos termos da lei, a acumulação de atividades ou funções públicas ou privadas;
g) Autorizar, nos termos da lei, funcionários e agentes a conduzir veículos do Estado afetos à PJM.
2 — As competências delegadas pelo presente despacho podem ser subdelegadas, no todo ou em
parte, em dirigente intermédio de 1.º grau.
3 — Ficam ratificados todos os atos praticados pelo diretor-geral da Polícia Judiciária Militar, desde
o dia 1 de fevereiro de 2012, no âmbito das competências agora delegadas.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.
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Secretaria Geral do Ministério da Defesa Nacional
Despacho n.º 12 003/2012
de 31 de agosto de 2012
O Decreto Regulamentar n.º 7/2012, de 18 de janeiro, definiu a missão, atribuições e o tipo de
organização interna da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional (SG/MDN), no seguimento da
publicação do Decreto-Lei n.º 122/2011, de 29 de dezembro, que aprovou a Lei Orgânica do Ministério
da Defesa Nacional.
Posteriormente, a Portaria n.º 86/2012, de 30 de março, estabeleceu a estrutura nuclear dos serviços
e as competências das respetivas unidades orgânicas nucleares, e fixou em quatro o número máximo de
unidades orgânicas flexíveis de que pode dispor a SG/MDN.
Importa, agora definir e implementar a estrutura flexível necessária à prossecução das competências
das unidades orgânicas nucleares da SG/MDN.
Assim, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea f) do n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010,
de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, com o disposto nos n.os 5 e 8 do artigo 21.º da Lei n.º 4/2004,
de 15 de janeiro, com a redação conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, pelos Decretos-Leis
n.os 200/2006, de 25 de outubro, e 105/2007, de 3 de abril, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelo
Decreto-Lei n.º 116/2011 de 5 de dezembro e pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, são criadas as
seguintes unidades orgânicas flexíveis:
1 — Na Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação (DSPC) são criadas a Divisão de
Organização, Avaliação e Estatística (DOAE) e a Divisão de Orçamento (DO).
1.1 — À Divisão de Organização, Avaliação e Estatística (DOAE) compete:
a) Elaborar planos estratégicos, formular objetivos prioritários, proceder à coordenação da
respetiva planificação financeira e identificar as áreas prioritárias para a concentração de recursos;
b) Elaborar o Plano e o Relatório Anual de Atividades da SG/MDN e apoiar a
elaboração dos Plano e do Relatório Anual de Atividades e a Organização dos organismos da
administração direta e indireta do Estado na estrutura do MDN e entidades administrativas
independentes sob tutela do MDN;
c) Proceder à monitorização e avaliação do cumprimento dos objetivos aprovados para a
SG/MDN e restantes serviços de suporte e organismos da administração direta e indireta do Estado na
estrutura do MDN e entidades administrativas independentes sob tutela do MDN, com vista à avaliação
transversal dos serviços;
d) Assegurar a recolha, tratamento, análise e divulgação da informação de base à produção
de estatísticas, indicadores e de outra informação de gestão e a sua divulgação.
1.2 — À Divisão de Orçamento (DO) compete:
a) Elaborar estudos e apresentar propostas, na ótica financeira e orçamental, que contribuam
para a definição e fundamentação das decisões superiores referentes à defesa nacional;
b) Propor superiormente as orientações e a calendarização para a elaboração do Orçamento
da Defesa Nacional (ODN);
c) Coordenar a elaboração dos projetos de orçamento dos organismos do MDN e preparar
o ODN e a respetiva nota explicativa;
d) Analisar e propor alterações às propostas de Grandes Opções do Plano, de lei do
Orçamento de Estado, de Relatório do Orçamento de Estado e de decreto-lei de Execução Orçamental;

532

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 09/2012

1.ª Série

e) Elaborar as propostas de alteração orçamental, necessárias à execução do ODN e
acompanhar e relatar a sua execução financeira.
2 — Na Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos (DSGRH) é criada a Divisão
de Recursos Humanos (DRH) com as seguintes competências:
a) Promover a aplicação das medidas de política de recursos humanos definidas para a
Administração Pública, coordenando e apoiando os serviços e organismos do MDN na respetiva
implementação;
b) Desenvolver as ações necessárias ao cumprimento das normas legais e regulamentares
em matéria de gestão de recursos humanos;
c) Promover a qualificação dos recursos humanos da Secretaria-Geral;
d) Dinamizar e organizar o processo de aplicação do SIADAP;
e) Organizar e manter atualizado um sistema de comunicação e informação tendente à
caracterização permanente dos recursos humanos no MDN e à elaboração de indicadores de gestão, em
coordenação com a DSPC;
f) Assegurar a gestão do pessoal colocado em situação de mobilidade especial.
2.1 — A Divisão de Recursos Humanos (DRH) integra Secção de Remunerações e outros
Abonos (SRA) e a Secção de Administração de Pessoal (SAP).
2.2 — À Secção de Remunerações e outros Abonos (SRA), compete garantir os
procedimentos relativos ao processamento e conferência das remunerações e outros abonos, suportados
pela Secretaria-Geral.
2.3 — À Secção de Administração de Pessoal (SAP), compete garantir os procedimentos
relacionados com a administração do pessoal da Secretaria-Geral, bem como do pessoal colocado em
situação de mobilidade especial.
3 — Na Direção de Serviços Administrativos e Financeiros (DSAF) é criada a Unidade
Ministerial de Compras (UMC), à qual, para além das competências expressamente previstas no n.º 3 do
artigo 5.º da Portaria n.º 86/2012, de 30 de março, compete a execução dos procedimentos tendentes à
aquisição ou locação de bens e serviços e empreitadas de obras públicas.
3.1 — A Direção de Serviços Administrativos e Financeiros (DSAF) integra a Secção de
Contabilidade (SC) e a Secção de Património (SP).
3.1.1 — À Secção de Contabilidade (SC) compete garantir os procedimentos administrativos
relativos à gestão e execução dos orçamentos e prestações de contas.
3.1.2 — À Secção de Património (SP) compete garantir os procedimentos administrativos
relativos à organização e manutenção do cadastro e inventário de bens, gestão do parque automóvel e a
gestão dos edifícios afetos aos serviços centrais do MDN.
4 — A Direção de Serviços de Comunicação e Relações Públicas (DSCRP) integra a Secção
de Atendimento e Gestão Documental (SAGD).
4.1 — À Secção de Atendimento e Gestão Documental (SAGD) compete promover e
assegurar, em articulação com os serviços centrais do Ministério, a gestão do atendimento e a informação
ao público, bem como assegurar a receção, classificação, registo e distribuição interna da correspondência
entrada na Secretaria-Geral e o serviço de expedição.
5 — O presente despacho revoga os Despachos n.º 1 242/2010, de 30 de dezembro de 2009
(publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 12, de 19 de janeiro de 2010) e n.º 10 827/2010, de
24 de junho (publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 126, de 1 de julho de 2010).
6 — O presente despacho produz efeitos à data de 1 de setembro de 2012.
O Secretário-Geral do Ministério da Defesa Nacional, Gustavo André Esteves Alves Madeira.
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Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa
Despacho n.º 11 736/2012
de 24 de agosto de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, conjugado com os artigos 35.º a 40.º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, no uso das competências próprias,
delego no subdiretor-geral, Major-General Francisco Miguel da Rocha Grave Pereira:
a) No âmbito da gestão geral da Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, a
competência para praticar todos os atos necessários ao normal funcionamento dos serviços relativos aos
recursos financeiros, materiais, patrimoniais e humanos, com exceção dos assuntos relativos aos titulares
dos cargos dirigentes;
b) No âmbito da gestão de recursos humanos da Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas
de Defesa, as competências previstas nas alíneas b), c) e d) do n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 2/2004, de 15
de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro;
c) No âmbito da gestão de instalações e equipamentos da Direção-Geral de Armamento e
Infraestruturas de Defesa, as competências previstas no n.º 4 do artigo 7.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro;
d) A coordenação e despacho dos processos referentes às matérias da competência da Divisão
Financeira e de Apoio e do Núcleo de Segurança;
e) A coordenação e despacho de todos os assuntos administrativos e financeiros relativos ao
gabinete do oficial de ligação junto da Agência OTAN de Manutenção e Abastecimento (POLO
NAMSA), no Luxemburgo, e da Estação Ibéria NATO.
2 — Ao abrigo do disposto artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 6/96, de 31 de janeiro, e no uso das competências que me foram delegadas pelo Despacho
n.º 6 864/2012, de 19 de abril de 2012, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 98, de 21 de maio de 2012, subdelego no subdiretor-geral, Major-General Francisco Miguel
da Rocha Grave Pereira a competência para:
a) Autorizar a realização de despesas, desde que integradas em atividades da Direção-Geral de
Armamento e Infraestruturas de Defesa ou associadas a atividades e projetos inscritos nas Medidas da
Lei de Programação Militar (LPM) «Modernização da Base Industrial e Tecnológica de Defesa»,
«Capacidades Conjuntas» e «Sistema de Procurement», ou outras que lhes venham a suceder no âmbito
da revisão da LPM, ou, ainda, inseridas em planos ou programas plurianuais legalmente aprovados, bem
como devidamente orçamentados e tendo em consideração as medidas de contenção da despesa pública,
relativas a:
i) Inscrição e participação do pessoal em congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos
de formação ou outras iniciativas semelhantes que decorram no estrangeiro quando importem custos para
o serviço, bem como a inscrição e participação em estágios no estrangeiro;
ii) Deslocações em serviço ao estrangeiro e no estrangeiro, qualquer que seja o meio de
transporte, bem como o processamento dos correspondentes abonos ou despesas com a aquisição de
bilhetes ou títulos de transporte e de ajudas de custo, antecipadas ou não;
iii) Empreitadas de obras públicas e gestão de imóveis até ao montante de € 40 000;
iv) Aquisição de bens e serviços até ao montante de € 40 000 sem prejuízo de posteriores
determinações quanto à coordenação de outras despesas relativas a equipamento e material militar, no
âmbito das diretivas sobre a execução do orçamento da defesa;
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b) Autorizar a realização de pagamentos desde que integrados em atividades da Direção-Geral
de Armamento e Infraestruturas de Defesa ou associadas a atividades e projetos inscritos nas Medidas
da LPM «Modernização da Base Industrial e Tecnológica de Defesa», «Capacidades Conjuntas» e
«Sistema de Procurement», ou outras que lhes venham a suceder no âmbito da revisão da LPM, ou, ainda,
inseridas em planos ou programas plurianuais legalmente aprovados, bem como devidamente orçamentados,
contratados e cabimentados até ao montante de € 40 000;
c) Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 161.º
do anexo I («Regime») da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, sem prejuízo do previsto no artigo 32.º da
Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro e demais legislação e regulamentação aplicável;
d) Proceder à nomeação de pessoal civil ou militar para a Estação Ibéria NATO do Sistema
SATCOM, nos termos do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 191/71, de 11 de maio, de harmonia com
o disposto no n.º 1 do artigo 1.º da Portaria n.º 1275/2009, de 19 de outubro;
e) A gestão da frota de veículos afetos à Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas
de Defesa enquanto serviço e entidade utilizadora do PVE, nos termos do Decreto-Lei n.º 170/2008,
de 26 de agosto.
3 — As competências delegadas e subdelegadas pelo presente despacho podem ser subdelegadas,
no todo ou em parte.
4 — O presente despacho produz efeitos desde 1 de fevereiro de 2012, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados pelo subdiretor-geral, no âmbito das competências previstas
nos números anteriores, até à data da sua publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
Despacho n.º 12 356/2012
de 30 de julho de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea k) do n.º 1 do Despacho
n.º 6 864/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 19 de abril, que Portugal ratifique o
STANAG 2532 AJOD (Edition 1) — Allied Joint Doctrine for the Deployment of Forces — AJP-3.13 com
implementação na Marinha, no Exército e na Força Aérea.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
Despacho n.º 12 357/2012
de 30 de julho de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
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Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea k) do n.º 1 do Despacho
n.º 6 864/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 19 de abril, que Portugal ratifique o
STANAG 2518 AJOD (Edition 1) Allied Joint Doctrine for Information Operations — AJP-3.10 com
implementação na Marinha, no Exército e na Força Aérea.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
Despacho n.º 12 358/2012
de 30 de julho de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea k) do n.º 1 do Despacho
n.º 6 864/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 19 de abril, que Portugal ratifique o
STANAG 2524 AJOD (Edition 1) — Allied Joint Doctrine for Joint Targeting — AJP-3.9 com
implementação na Marinha, no Exército e na Força Aérea.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
Despacho n.º 12 359/2012
de 30 de julho de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea k) do n.º 1 do Despacho
n.º 6 864/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 19 de abril, que Portugal ratifique o
STANAG 2605 LO (Edition 1) — Allied Land Tactics ATP-3.2.1 com implementação na Marinha e no
Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

536

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 09/2012

1.ª Série

Despacho n.º 12 362/2012
de 5 de setembro de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea k) do n.º 1 do despacho
n.º 6 864/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 19 de abril, que Portugal ratifique o
STANAG 4686 (Edition 1) — Ratification Draft 1 — Performance Levels of Defensive Aids Suites
(DAS) for Armoured Vehicles com implementação no Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.
Despacho n.º 12 363/2012
de 5 de setembro de 2012
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via
da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente
incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento
das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da
OTAN, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea k) do n.º 1 do despacho
n.º 6 864/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 19 de abril, que Portugal ratifique o
STANAG 4569 Land (Edition 1) — Protection Levels for Occupants of Logistic and Light Armoured
Vehicles com implementação no Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
O Diretor-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, Major-General.

Estado-Maior do Exército
Despacho n.º 11 742/2012
de 27 de agosto de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro,
delego no Comandante da Logística, Tenente-General António Noé Pereira Agostinho, a competência
para a prática dos seguintes atos:
a) Aprovar instruções e normas técnicas no âmbito da administração dos recursos materiais e
financeiros;
b) Autorizar, no âmbito do Comando da Logística, deslocações em serviço no território nacional,
incluindo com a utilização de viatura própria, bem como o processamento das correspondentes despesas
com a aquisição de títulos de transporte e de ajudas de custo, nos termos previstos na lei;
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c) Emitir os pareceres que a lei comete ao Exército sobre planos diretores municipais, planos de
pormenor, planos gerais de urbanização, loteamentos, estabelecimentos hoteleiros e similares, construções
escolares e hospitalares, vias de comunicação, gasodutos e oleodutos;
d) Aprovar normas de proteção ambiental relativas a instalações do Exército, bem como medidas
de segurança e higiene no trabalho;
e) Autorizar a apresentação à junta hospitalar de inspeção (JHI) de pessoal militar, militarizado
e civil, bem como de deficientes, para a atribuição ou modificação da percentagem de incapacidade, e
homologar os respetivos pareceres;
f) Aprovar medidas de profilaxia e tratamento das doenças dos animais pertencentes ao
Exército;
g) Proferir decisão nos processos do âmbito do Exército relativos à prevenção e combate à droga
e ao alcoolismo nas Forças Armadas;
h) Determinar a transferência dos meios financeiros necessários ao pagamento de remunerações
e pensões no Exército;
i) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de doença ao pessoal civil;
j) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou
cedência ou alienação de bens;
k) Autorizar e determinar que se proceda a todos os pagamentos que sejam legalmente devidos
pelo Exército, após verificação e confirmação da adequação processual dos mesmos;
l) Autorizar a atribuição de casas do Estado afetas ao Exército.
2 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, delego na mesma entidade a competência para
a prática dos seguintes atos:
a) Autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas
de obras públicas, até ao limite de € 99 759,58, que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º da Lei Orgânica do Exército,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro;
b) Autorizar e realizar despesas relativas à execução de planos ou programas plurianuais
legalmente aprovados, até ao limite de € 99 759,58, que me é conferida pela alínea a) do n.º 3 do
artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º da Lei Orgânica
do Exército.
3 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 4 do Despacho n.º 266/2012, de 30 de
dezembro de 2011, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 7, de
10 de janeiro de 2012, subdelego na mesma entidade a competência para a prática dos seguintes atos:
a) Autorizar despesas:
1) Com a locação e aquisição de bens e serviços, e com empreitadas de obras públicas, até
€ 1 000 000, prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho;
2) Relativas à execução de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados, até
€ 500 000, prevista na alínea c) do n.º 3 do artigo 17.º daquele mesmo diploma;
3) Com indemnizações a terceiros resultantes de acordo com o lesado, decorrentes da
efetivação da responsabilidade civil do Estado emergente de acidentes de viação em que sejam
intervenientes viaturas do Exército, ficando a indemnização limitada aos danos materiais e ao valor máximo
de € 5 000.
b) Licenciar obras em áreas sujeitas a servidão militar, nos termos da legislação aplicável;
c) Autorizar deslocações em missão oficial ao estrangeiro previstas em planos de atividades
aprovados pelo Chefe do Estado-Maior do Exército.
4 — A competência para autorizar despesas relativas a construções e grandes reparações fica
limitada a € 299 278,74.
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5 — As competências referidas na alínea j) do n.º 1 e na alínea a) do n.º 2 podem ser subdelegadas,
no todo ou em parte, no adjunto do Comandante da Logística e nos diretores, comandantes e chefes na
direta dependência do Comandante da Logística, podendo estes subdelegá-las nos comandantes, diretores
ou chefes das unidades, estabelecimentos e órgãos que se encontrem na respetiva dependência direta.
6 — A competência prevista na alínea c) do n.º 1 pode ser subdelegada no Diretor de Infraestruturas,
as previstas nas alíneas e, f) e g) do mesmo número no Diretor de Saúde e as previstas nas alíneas h) e
k) daquele mesmo número no Diretor de Finanças.
7 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante da Logística que se incluam no âmbito
do presente despacho, desde 20 de agosto de 2012 e até à respetiva publicação.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Pina Monteiro, General.

Despacho n.º 11 865/2012
de 27 de agosto de 2012
Considerando:
a) O disposto no Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de junho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2000, de 23 agosto,
e pelo Decreto-Lei n.º 197-A/2003, de 30 de agosto, no que concerne:
À competência atribuída a cada militar, que deve ser compatível com o nível de responsabilidade
inerente às funções a exercer, de acordo com o posto e a qualificação exigidos para o seu desempenho
eficiente, não podendo aquele ser nomeado para cargos a que corresponda posto inferior ao seu, nos termos
dos artigos 39.º e 40.º;
Aos princípios, pressupostos e condicionamentos inerentes ao desenvolvimento das carreiras
militares, previstos nos artigos 125.º a 132.º;
Ao preenchimento de lugares nos quadros especiais, por militares que reúnam as condições
de promoção, nos termos do artigo 165.º;
Ao ordenamento dos militares dos quadros permanentes em listas de promoção, conforme o
disposto nos artigos 183.º e 184.º, e aos lugares atribuídos aos quadros especiais a que pertencem, os quais
constituem suporte fundamental para a determinação de vagas que venham a ocorrer;
b) O quadro de pessoal militar do Exército, constante do mapa anexo ao Decreto-Lei n.º 261/2009,
de 28 de setembro, conjugado com o Despacho n.º 9 613/2012, de 19 de março, de Suas Exas o Ministro
de Estado e das Finanças e o Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 137, de 17 de julho de 2012, que constituem os instrumentos de referência da gestão e administração
dos recursos humanos;
c) Que o fim fundamentalmente visado pela lei na distribuição dos militares pelos diversos
quadros especiais é a satisfação das necessidades do Exército e a sua operacionalidade;
d) A necessidade de, sem prejuízo do disposto na alínea anterior, garantir condições de equidade
no desenvolvimento das carreiras dos Oficiais e dos Sargentos dos quadros permanentes, mantendo um
fluxo de promoções equilibrado e procurando, no âmbito das competências e possibilidades de intervenção
do Exército, desbloquear algumas situações existentes de constrangimento dessas carreiras.
Assim, no uso da faculdade que me é conferida pelo n.º 3 do artigo 164.º do EMFAR, e ouvido o
Conselho Superior do Exército, determino o seguinte:
1 — Os efetivos dos quadros especiais do Exército, distribuídos por categorias e postos,
aprovados para vigorarem no ano de 2012, são os constantes dos quadros em anexo ao presente despacho
e que dele fazem parte integrante.
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2 — Os lugares constantes no quadro a que se refere o número anterior na linha intitulada
«qualquer dos quadros especiais», destinam-se a serem distribuídos posteriormente pelos diferentes
quadros especiais, de acordo com as necessidades orgânicas, bem como com o objetivo de eliminar ou
atenuar eventuais desequilíbrios, por referência aos cursos de origem, que ocorram nas promoções ao
posto imediato.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 1 de janeiro de 2012.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Pina Monteiro, General.

ANEXO
Distribuiçao dos efectivos por quadros especiais e postos no ano de 2012
1 — Oficiais

Quadro especial

Postos/Grupo de Postos
COR

TCOR

MAJ

CAP/SUB

INF .........................................................

31

98

120

370

ART .......................................................

10

38

50

173

CAV .......................................................

9

19

26

115

ENG .......................................................

2

6

14

69

T M .........................................................

3

8

17

72

ADMIL ..................................................

5

14

20

114

M AT ......................................................

1

6

12

49

MED ......................................................

1

10

7

90

FAR M ...................................................

3

31

VET ........................................................

1

31

DENT ....................................................

16

TEDT .....................................................

33

CBMUS .................................................

8

TEXPTM ..............................................

3

33

TM AN TM ............................................

5

34

TM ANM AT .........................................

5

62

TPESSECR ............................................

91

TTRANS ...............................................

35

SGE ........................................................
SGPQ .....................................................
Qualquer dos quadros especiais .........

69

159

300

Soma ...................................

131

362

577

1 426
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2 — Sargentos
Postos/Grupo de Postos
Quadro especial
SMOR

SCH

SAJ

1/2SAR

INF

9

53

220

475

ART

2

25

90

235

CAV

2

13

70

175

ENG

8

50

215

TM

10

60

210

AM

3

20

150

M AT

17

100

300

MED

2

35

100

FAR M

13

VET

6

MUS

2

CLAR

50

130

5

31

PESSEC

115

TRANS

50

SGE

2

41

AM AN

40
83

PARAQ

2

SAP
Qualquer dos quadros especiais

63

280

476

Soma .......................................................

76

417

1 217

0
2 328

(DR, 2.ª série, n.º 173 de 06 de setembro de 2012)

Despacho s/n.º
de 24 de agosto de 2012
Por despacho do General CEME de 24 de agosto de 2012, é instituído como patrono do 41.º Curso
de Formação de Sargentos a figura do General Bernardim Freire de Andrade e Castro.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Pina Monteiro, General.

Despacho n.º 12 573/2012
de 12 de setembro de 2012
1 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, delego no Comandante da Brigada de

1.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 09/2012

541

Intervenção, Major-General Carlos Henrique de Aguiar Santos, a competência para, no âmbito dessa
Brigada, autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas
de obras públicas, até ao limite de € 50 000, que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º da Lei Orgânica do Exército,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de Setembro.
2 — A competência referida no número anterior pode ser subdelegada, no todo ou em parte, no
2.º Comandante da Brigada de Intervenção e nos comandantes das unidades que se encontram na
dependência direta do comandante da Brigada de Intervenção.
3 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante da Brigada de Intervenção que se
incluam no âmbito da presente delegação, desde 31 de julho de 2012 e até à data da publicação deste
despacho.
4 — O presente despacho vigora até à data da tomada de posse do titular do cargo de Comandante
das Forças Terrestres.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Pina Monteiro, General.

Despacho n.º 12 765/2012
de 17 de setembro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro
(Lei Orgânica do Exército), delego no Comandante das Forças Terrestres, Tenente-General Carlos
António Corbal Hernandez Jerónimo, a competência para a prática dos seguintes atos no âmbito do
Comando das Forças Terrestres:
a) Aprovar instruções e normas técnicas no âmbito dos assuntos operacionais, de comunicações
e sistemas de informação e de informações e segurança militar no Exército;
b) Planear e coordenar o emprego de forças e meios em situações de calamidade pública e em
outras missões de interesse público;
c) Autorizar deslocações em serviço no território nacional, incluindo com a utilização de viatura
própria, bem como o processamento das correspondentes despesas com a aquisição de títulos de
transporte e de ajudas de custo, nos termos legais;
d) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de doença ao pessoal
civil;
e) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou
cedência ou alienação de bens.
2 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, delego na mesma entidade a competência
para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas
de obras públicas, até ao limite de € 99 759,58, que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º da Lei Orgânica do Exército,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro.
3 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 4 do Despacho n.º 266/2012, de
30 de dezembro de 2011, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 7, de 10 de janeiro de 2012, subdelego na entidade referida nos números anteriores a competência para,
no âmbito do Comando das Forças Terrestres, autorizar despesas:
a) Com a locação e aquisição de bens e serviços, e com empreitadas de obras públicas, até
€ 250 000, prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho;
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b) Com indemnizações a terceiros resultantes de acordo com o lesado, decorrentes da
efetivação da responsabilidade civil do Estado emergente de acidentes de viação em que sejam
intervenientes viaturas do Exército, ficando a indemnização limitada aos danos materiais e ao valor
máximo de € 5 000.
4 — As competências referidas no n.º 2 podem ser subdelegadas, no todo ou em parte, nos
diretores, comandantes e chefes na dependência direta do Comandante das Forças Terrestres, podendo
estes subdelegá-las nos segundos-comandantes das Brigadas e Zonas Militares e comandantes,
diretores ou chefes das unidades, estabelecimentos e órgãos que se encontrem na respetiva dependência
direta.
5 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante das Forças Terrestres que se incluam
no âmbito do presente despacho, desde 13 de setembro de 2012 e até à publicação deste.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Pina Monteiro, General.

——————

IV — PROTOCOLOS
Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
(Regimento de Infantaria N.°14)
e
Policia de Segurança Pública
(Comando Distrital de Viseu)
1. Preâmbulo
a) Considerando a necessidade do Comando da Polícia de Segurança Pública de Viseu em ministrar
cursos de formação e de actualização, no âmbito de atribuição e renovação de licenças de uso e porte
de arma, de acordo com o novo regime de armas e suas munições, constante da Lei N.° 5/2006, de
23 de Fevereiro com as alterações introduzidas pela Lei N.° 59/2007, de 04 de Setembro e pela Lei 17/2009
de 06 de Maio e da Portaria N.° 932/2006, de 8 de Setembro;
b) Constituindo-se o Comando da Polícia de Segurança Pública de Viseu como entidade formadora
e não possuindo as infraestruturas necessárias e adequadas à parte prática daquela formação;
c) Dispondo o Exército Português, através do Regimento de Infantaria N.°14, das infraestruturas
necessárias e adequadas à instrução e formação prática já referidas.

2. Identificação das partes
Entre:
a) O Exército Português, através do Regimento de Infantaria N.° 14, doravante designado por
RI 14, sito na Av.ª Regimento de Infantaria 14, 3501-908 Viseu, contribuinte N.° 600 021 610, neste acto
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representado pelo seu Comandante, Coronel de Infantaria João Manuel de Carvalho Oliveira da Cunha
Porto, na qualidade de primeiro outorgante; e
b) A Polícia de Segurança Pública de Viseu, doravante designada por PSP de Viseu, sita
na Rua Dr. António Alves Martins, 3504 506 Viseu, contribuinte N.° 600 006 662, neste acto
representada pelo seu Comandante Distrital, Intendente Serafim José de Sousa Tavares, como
2° outorgante;
é celebrado o presente protocolo de colaboração nos termos das cláusulas seguintes:

3. Parte dispositiva
Cláusula 1.ª
(Objecto)
O presente protocolo regula a utilização pela PSP de Viseu da infraestrutura de tiro- Carreira de
Tiro de 25 m, afecta ao RI 14, para fins de formação prática a civis, no âmbito do Novo Regime Jurídico
de armas e suas munições.
Cláusula 2.ª
(Obrigações do Regimento de Infantaria N.° 14)
O RI 14 compromete-se a:
1. Disponibilizar a Carreira de Tiro de 25 metros para a realização das aulas práticas dos
formandos civis da PSP;
2. Coordenar e acertar com a PSP de Viseu os horários de utilização da Carreira de Tiro.
Cláusula 3.ª
(Obrigações da PSP de Viseu)
1. Ser a única responsável pela formação na Instrução de Tiro;
2. Providenciar pela aquisição dos materiais necessários à execuçao de tiro (alvos e
munições);
3. Respeitar e fazer respeitar todas as regras de segurança na instrução das aulas práticas;
4. Apresentar, de cada formando, cópia autenticada do termo de responsabilidade individual, pelos
riscos de participação na acção de formação;
5. Coordenar e acertar com o RI 14 os horários de utilização da Carreira de Tiro.
Cláusula 4.ª
(Encargos Financeiros)
A utilização da Carreira de Tiro de 25 metros do RI 14 terá os encargos para a PSP de Viseu de
acordo com o disposto para o nível D - entidades civis não federadas das taxas a aplicar pela utilização
das infraestruturas de tiro do Exército, aprovadas por despacho de 23 de novembro de 2007 de Sua EXa
o General CEME e respectivos agravamentos, às quais acresce IVA, à taxa legal.
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Cláusula 5.ª
(Regras de Segurança)
1. As regras de segurança em vigor, para a utilização da Carreira de Tiro, devem ser claramente
transmitidas aos formandos, no início das sessões de formação, e por estes rigorosamente cumpridas;
2. Os formandos devem deslocar-se dentro das instalações militares sempre desarmados;
3. Os formandos serão sempre acompanhados dentro das instalações militares por elementos da
PSP de Viseu.
Cláusula 6.ª
(Resolução e Denúncia)
1. As partes obrigam-se a cumprir pontualmente as obrigações assumidas, salvo motivo alheio à sua
vontade, devendo, reciprocamente e por escrito, comunicar à outra parte qualquer ocorrência susceptível
de influir na execução do presente protocolo;
2. Constitui fundamento para a resolução do presente protocolo a ocorrência de incidente grave que
viole as regras de sã convivência e respeito mútuo entre as partes, ou que coloque em causa a segurança
militar;
3. As partes podem pôr termo ao presente protocolo quando entenderem, sem necessidade de
invocar causa justificativa, devendo, para esse efeito, comunicar tal intenção, por escrito, com a
antecedência mínima de trinta dias em relação à data de produção de efeitos de denúncia.
Cláusula 7.ª
(Aditamentos)
O presente Protocolo pode ser alterado, por vontade expressa das partes, através de aditamentos
que, após aprovação e assinatura, serão juntos ao mesmo, dele passando a constituir parte integrante.
Cláusula 8.ª
(Prazo de vigência)
O presente protocolo entra em vigor à data da sua assinatura e termina em 31 de Dezembro de
2010, sendo automaticamente renovado por períodos de um ano, caso não seja denunciado por qualquer
uma das partes, com uma antecedência mínima de 30 (trinta dias), relativamente ao termo do período
em vigor.
Feito em duplicado, constituído por 8 cláusulas e contendo 5 páginas, que irão ser assinadas e
rubricadas por ambos os Outorgantes, ficando cada um dos Outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgam, em Viseu, aos 31 de agosto de 2010.
Pelo primeiro outorgante:
O Comandante do Regimento de Infantaria n.º 14, João Manuel de Carvalho Oliveira da Cunha
Porto, Coronel de Infantaria.
Pela segundo outorgante:
O Comandante Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, Serafim José de Sousa
Tavares, Intendente.

1.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 09/2012

545

Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
(Regimento de Infantaria N.°14)
e
Policia de Segurança Pública
(Comando Distrital de Viseu)
1. Preâmbulo
a) Considerando a necessidade do Comando da Polícia de Segurança Pública de Viseu em ministrar
instrução de Tiro aos seus elementos policiais;
b) Considerando que o Comando da Polícia de Segurança Pública de Viseu não possui as
infraestruturas necessárias e adequadas à instrução de Tiro dos seus elementos policiais;
c) Dispondo o Exército Português, através do Regimento de Infantaria N.° 14, das infraestruturas
necessárias e adequadas à instrução já referida.
2. Identificação das partes
Entre:
a) O Exército Português, através do Regimento de Infantaria N.°14, doravante designado por
RI 14, sito na Av.ª Regimento de Infantaria 14, 3501-908 Viseu, contribuinte n.º 600 021 610, neste acto
representado pelo seu Comandante, Coronel de Infantaria João Manuel de Carvalho Oliveira da Cunha
Porto, na qualidade de primeiro outorgante; e
b) A Polícia de Segurança Pública de Viseu, doravante designada por PSP de Viseu, sito na Rua
Dr. António Alves Martins, 3504-506 Viseu, contribuinte N.° 600 006 662, neste acto representada pelo
seu Comandante Distrital, Superintendente Serafim José Sousa Tavares, como 2° outorgante;
é celebrado o presente protocolo de colaboração nos termos das cláusulas seguintes:

3. Parte dispositiva
Cláusula 1.ª
(Objecto)
O presente protocolo regula a utilização pela PSP de Viseu da infraestrutura de tiro - Carreira de
Tiro de 25 m, afecta ao RI 14, para fins de instrução de Tiro aos seus Agentes.
Cláusula 2.ª
(Obrigações do Regimento de Infantaria N.° 14)
O RI 14 compromete-se a:
1. Disponibilizar a Carreira de Tiro de 25 metros para a instrução de tiro aos elementos policiais
da PSP;
2. Coordenar e acertar com a PSP de Viseu os horários de utilização da Carreira de Tiro.
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Cláusula 3.ª
(Obrigações da PSP de Viseu)
A PSP de Viseu compromete-se a:
1. Ser a única responsável pela Instrução de Tiro aos seus elementos policiais;
2. Providenciar pela aquisição dos materiais necessários à execução de tiro (alvos e munições);
3. Respeitar e fazer respeitar todas as regras de segurança na instrução das aulas práticas;
4. Coordenar e acertar com o RI 14 os horários de utilização da Carreira de Tiro;
Cláusula 4.ª
(Encargos Financeiros)
A utilização da Carreira de Tiro de 25 metros do RI 14 terá os encargos para a PSP de Viseu
de acordo com o disposto para o nível B - Forças de Segurança e entidades oficiais do Estado - das
taxas a aplicar pela utilização das infraestruturas de tiro do Exército, aprovadas por despacho de
23 de novembro de 2007 de Sua Ex.ª o General e respectivos agravamentos, às quais acresce IVA, à taxa
legal.
Cláusula 5.ª
(Regras de Segurança)
1. Em cada sessão de tiro deve estar sempre e obrigatoriamente presente um responsável pela
execução de tiro por parte do Segundo Outorgante;
2. As regras de segurança em vigor, para a utilização da Carreira de Tiro, devem ser claramente
transmitidas pelo Segundo Outorgante aos elementos policiais, no inícío das sessões de Tiro, e por estes
rigorosamente cumpridas;
3. O Segundo Outorgante deve garantir o registo da sessão de tiro nos documento fornecidos pelo
Primeiro Outorgante.
Cláusula 6.ª
(Resolução e Denúncia)
1. As partes obrigam-se a cumprir pontualmente as obrigações assumidas, salvo motivo alheio à sua
vontade, devendo, reciprocamente e por escrito, comunicar à outra parte qualquer ocorrência susceptível
de influir na execução do presente protocolo;
2. Constitui fundamento para a resolução do presente protocolo a ocorrência de incidente grave que
viole as regras de sã convivência e respeito mútuo entre as partes, ou que coloque em causa a segurança
militar, havendo lugar ao pagamento de uma indemnização pelos danos alegada e comprovadamente
causados;
3. As partes podem pôr termo ao presente protocolo quando entenderem, sem necessidade de
invocar causa justificativa, devendo, para esse efeito, comunicar tal intenção, por escrito, com a
antecedência mínima de trinta dias em relação à data de produção de efeitos de denúncia.
Cláusula 7.ª
(Aditamentos)
O presente Protocolo pode ser alterado, por vontade expressa das partes, através de aditamentos
que, após aprovação e assinatura, serão juntos ao mesmo, dele passando a constituir parte integrante.
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Cláusula 8.ª
(Prazo de vigência)
O presente protocolo entra em vigor à data da sua assinatura e cessa a sua vigência em
31 de Dezembro de 2011, sendo automaticamente renovado por períodos de um ano, caso não seja
denunciado por qualquer das partes, com uma antecedência mínima de 30 dias.
Feito em duplicado, constituído por 8 cláusulas e contendo 5 páginas, que irão ser assinadas e
rubricadas por ambos os Outorgantes, ficando cada um dos Outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgaram, em Viseu, aos 06 de Maio de 2011:
Pelo primeiro outorgante:
O Comandante do Regimento de Infantaria n.º 14, João Manuel de Carvalho Oliveira da Cunha
Porto, Coronel de Infantaria.
Pela segundo outorgante:
O Comandante Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, Serafim José de Sousa
Tavares, Superintendente.

Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
(Regimento de Infantaria N.°14)
e
Guarda Nacional Republica
(Comando Territorial de Viseu)
1. Preâmbulo
a) Considerando a necessidade do Comando Territorial da Guarda Nacional Republica de Viseu em
ministrar instrução de Tiro aos seus militares;
b) Considerando que o Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Viseu não possui
as infraestruturas necessárias e adequadas à instrução de Tiro dos seus militares;
c) Dispondo o Exército Português, através do Regimento de Infantaria N.°14, das infraestruturas
necessárias e adequadas à instrução já referida.
2. Identificação das partes
Entre:
a) O Exército Português, através do Regimento de Infantaria N.°14, doravante designado por
RI 14, sito na Av.ª Regimento de Infantaria N.° 14, 3501-908 Viseu, contribuinte n.º 600 021 610, neste
acto representado pelo seu Comandante, Coronel de Infantaria João Manuel de Carvalho Oliveira da
Cunha Porto, na qualidade de primeiro outorgante; e
b) O Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Viseu, doravante designado
por GNR de Viseu, sita na Estrada Nacional, N.° 16, Ribeira de Mide, 3510-154 Viseu, contribuinte
N.° 600 008 878, neste acto representado pelo seu Comandante, Coronel Eduardo Augusto de Seixas,
como 2.° outorgante;
é celebrado o presente protocolo de colaboração nos termos das cláusulas seguintes:
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3. Parte dispositiva
Cláusula 1.ª
(Objecto)
O presente protocolo regula a utilização pela GNR de Viseu da infraestrutura de tiro - Carreira de
Tiro de 25 m, afecta ao RI 14, para fins de instrução de Tiro aos seus militares.
Cláusula 2.ª
(Obrigações do Regimento de Infantaria N.° 14)
O RI 14 compromete-se a:
1. Disponibilizar a Carreira de Tiro de 25 metros para a instrução de tiro aos militares da GNR;
2. Coordenar e acertar com a GNR de Viseu os horários de utilização da Carreira de Tiro.
Cláusula 3.ª
(Obrigações da GNR de Viseu)
A GNR de Viseu compromete-se a:
1. Ser a única responsável pela Instrução de Tiro aos seus militares;
2. Providenciar pela aquisição dos materiais necessários à execução de tiro (alvos e munições);
3. Respeitar e fazer respeitar todas as regras de segurança na instrução das aulas práticas;
4. Coordenar e acertar com o RI 14 os horários de utilização da Carreira de Tiro;
Cláusula 4.ª
(Encargos Financeiros
A utilização da Carreira de Tiro de 25 metros do RI 14 terá os encargos para a GNR de Viseu de acordo
com o disposto para o nível B - Forças de Segurança e entidades oficiais do Estado das taxas a aplicar pela
utilização das infraestruturas de tiro do Exército, aprovadas por despacho de 23 de novembro de 2007 de Sua
Ex.ª o Genreal CEME e respectivos agravamentos, às quais acresce IVA, à taxa legal.
Cláusula 5.ª
(Regras de Segurança)
1. Em cada sessão de tiro deve estar sempre e obrigatoriamente presente un responsável pela
execução de tiro por parte do Segundo Outorgante;
2. As regras de segurança em vigor, para a utilização da Carreira de Tiro, devem se claramente
transmitidas pelo Segundo Outorgante aos elementos policiais, no início das sessões de Tiro, e por estes
rigorosamente cumpridas;
3. O Segundo Outorgante deve garantir o registo da sessão de tiro nos documento fornecidos pelo
Primeiro Outorgante.
Cláusula 6.ª
(Resolução e Denúncia)
1. As partes obrigam-se a cumprir pontualmente as obrigações assumidas, salvo motivo alheio à sua
vontade, devendo, reciprocamente e por escrito, comunicar à outra parte qualquer ocorrência susceptível
de influir na execução do presente protocolo;
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2. Constitui fundamento para a resolução do presente protocolo a ocorrência de incidente grave que
viole as regras de sã convivência e respeito mútuo entre as partes, ou que coloque em causa a segurança
militar, havendo lugar ao pagamento de uma indemnização pelos danos alegada e comprovadamente
causados;
3. As partes podem pôr termo ao presente protocolo quando entenderem, necessidade de invocar
causa justificativa, devendo, para esse efeito, comunicar tal intenção, por escrito, com a antecedência
mínima de trinta dias em relação à data de produção de efeitos de denúncia.
Cláusula 7.ª
(Aditamentos)
O presente Protocolo pode ser alterado, por vontade expressa das partes, através de aditamentos
que, após aprovação e assinatura, serão juntos ao mesmo, dele passando a constituir parte integrante.
Cláusula 8.ª
(Prazo de vigência)
O presente protocolo entra em vigor à data da sua assinatura e cessa a sua vigência em
31 de Dezembro de 2011, sendo automaticamente renovado por períodos de um ano, caso não seja
denunciado por qualquer das partes, com uma antecedência mínima de 30 dias.
Feito em duplicado, constituído por 8 cláusulas e contendo 5 páginas, que irão ser assinadas e
rubricadas por ambos os Outorgantes, ficando cada um dos Outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgaram, em Viseu, aos 06 de Maio de 2011:
Pelo primeiro outorgante:
O Comandante do Regimento de Infantaria n.º 14, João Manuel de Carvalho Oliveira da Cunha
Porto, Coronel de Infantaria.
Pela segundo outorgante:
O Comandante Territorial da Guarda Nacional Republicana de Viseu, Eduardo Augusto de Seixas,
Coronel.
Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
(Regimento de Infantaria N.°14)
eo
Real Clube de Tiro de Viseu
1. Preâmbulo
a) Considerando a necessidade do Real Clube de Tiro de Viseu em proporcionar condições à prática
de Tiro aos seus associados;
b) Considerando que o Real Clube de Tiro de Viseu não possui as infraestruturas necessárias e
adequadas à prática de Tiro dos seus associados;
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c) Dispondo o Exército Português, através do Regimento de Infantaria N.°14, das infraestruturas
necessárias e adequadas à prática já referida.
2. Identificação das partes
Entre:
a) O Exército Português, através do Regimento de Infantaria N.°14, doravante designado por
RI 14, sito na Av.ª Regimento de Infantaria 14, 3501-908 Viseu, contribuinte n‘ 600 021 610, neste acto
representado pelo seu Comandante, Coronel de Infantaria Artur Carabau Brás, na qualidade de primeiro
outorgante; e
b) O Real Clube de Tiro de Viseu, doravante designado por RCTV, sito na Estrada da Liberdade,
N.° 64, Vila Nova do Campo, 3515-351 Viseu, contribuinte N.° 509 809 685, neste acto representado pelo
seu Presidente, Sr. Luís Martins Rodrigues Caiado, como 2° outorgante;
é celebrado o presente protocolo de colaboração nos termos das cláusulas seguintes:

3. Parte dispositiva
Cláusula 1.ª
(Objecto)
O presente protocolo regula a utilização pelo RCTV da infraestrutura de tiro - Carreira de Tiro de
25 m, afecta ao RI 14, para fins de instrução de Tiro aos seus Associados.
Cláusula 2.ª
(Obrigações do Regimento de Infantaria N.° 14)
O RI 14 compromete-se a:
a) Disponibilizar a Carreira de Tiro de 25 metros para a instrução de tiro aos associados do
RCTV;
b) Coordenar e acertar com o RCTV os horários de utilização da Carreira de Tiro.
Cláusula 3.ª
(Obrigações do RCTV)
O RCTV compromete-se a:
1. Ser o único responsável pela prática de Tiro aos seus associados;
2. Providenciar pela aquisição dos materiais necessários à execução de tiro (alvos e munições);
3. Cumprir as Normas de Utilização das Infraestruturas de Tiro do Exército, aprovadas por
Despacho de 19 de novembro de 2007 de Sua Ex.ª o General CEME;
4. Respeitar e fazer respeitar todas as regras de segurança nas sessões de tiro;
5. Coordenar e acertar com o RI 14 os horários de utilização da Carreira de Tiro;
Cláusula 4.ª
(Encargos Financeiros)
A utilização da Carreira de Tiro de 25 metros do RI 14 terá os encargos para o RCTV de acordo com
o disposto para o nível C - entidades civis e federadas na Federação Portuguesa de Tiro das taxas a aplicar
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pela utilização das infraestruturas de tiro do Exército, aprovadas por despacho de 23 de novembro de 2007
de Sua Ex.ª o General CEME e respectivos agravamentos, às quais acresce IVA, à taxa legal.
Cláusula 5.ª
(Regras de Segurança)
1. Em cada sessão de tiro deve estar sempre e obrigatoriamente presente um responsável pela
execução de tiro por parte do Segundo Outorgante;
2. As regras de segurança em vigor, para a utilização da Carreira de Tiro, devem ser claramente
transmitidas pelo Segundo Outorgante aos seus associados, no início das sessões de Tiro, e por estes
rigorosamente cumpridas;
3. O Segundo Outorgante deve garantir o registo da sessão de tiro nos documentos fornecidos pelo
Primeiro Outorgante.
Cláusula 6.ª
(Resolução e Denúncia)
1. As partes obrigam-se a cumprir pontualmente as obrigações assumidas, salvo motivo alheio à sua
vontade, devendo, reciprocamente e por escrito, comunicar à outra parte qualquer ocorrência susceptível
de influir na execução do presente protocolo;
2. Constitui fundamento para a resolução do presente protocolo a ocorrência de incidente grave que
viole as regras de sã convivência e respeito mútuo entre as partes, ou que coloque em causa a segurança
militar, havendo lugar ao pagamento de uma indemnização pelos danos alegada e comprovadamente
causados;
3. As partes podem pôr termo ao presente protocolo quando entenderem, se necessidade de invocar
causa justificativa, devendo, para esse efeito, comunicar tal intenção, por escrito, com a antecedência
mínima de trinta dias em relação à data de produção de efeitos de denúncia.
4. O primeiro outorgante reserva-se o direito de suspender ou resolver unilateralmente a execução
do presente protocolo, mediante simples declaração e com efeitos imediatos, se o interesse público e a
defesa nacional assim o exigirem, nomeadamente durante a ocorrência de exercícios, treinos, missões,
preparações operacionais estados de segurança e outras actividades militares ou de interesse público, não
havendo por isso lugar a qualquer tipo de indemnização.
Cláusula 7.ª
(Aditamentos)
O presente Protocolo pode ser alterado, por vontade expressa das partes, através de aditamentos
que, após aprovação, homologação e assinatura, serão juntos ao mesmo, dele passando a constituir parte
integrante.
Cláusula 8.ª
(Prazo de vigência)
O presente protocolo entra em vigor à data da sua assinatura e cessa a sua vigência em 31 de
Dezembro de 2012, sendo automaticamente renovado por períodos de um ano, caso não seja denunciado
por qualquer das partes, com uma antecedência mínima de 30 dias.
Feito em duplicado, constituído por 8 cláusulas e contendo 5 páginas, que irão ser assinadas e
rubricadas por ambos os Outorgantes, ficando cada um dos Outorgantes com um exemplar.
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Assim o outorgaram, em Viseu, aos 26 de Janeiro de 2012:
Pelo primeiro outorgante:
O Comandante do Regimento de Infantaria n.º 14, Artur Carabau Brás, Coronel de Infantaria.
Pela segundo outorgante:
O Presidente Real Clube de Tiro de Viseu, Luís Martins Rodrigues Caiado.

Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
(Regimento de Infantaria N.°14)
eo
Dínamo Clube Estação
1. Preâmbulo
a. Considerando a necessidade do Dínamo Clube Estação, em dar formação de Futsal aos seus
atletas;
b. Considerando que o Dínamo Clube Estação não possui as infraestruturas necessárias e
adequadas à formação na vertente de Futsal aos seus atletas;
c. Dispondo o Exército Português, através do Regimento de Infantaria N.° 14, das infraestruturas
necessárias e adequadas à formação já referida.

2. Identificação das partes
Entre:
a. O Exército Português, através do Regimento de Infantaria N.° 14, doravante designado por
RI 14, sito na Av.ª Regimento de Infantaria 14, 3501-908 Viseu, contribuinte N.° 600 021 610, neste acto
representado pelo seu Comandante, Coronel de Infantaria João Manuel de Carvalho Oliveira da Cunha
Porto, na qualidade de primeiro outorgante; e
b. A Dínamo Clube Estação, doravante designado por Dínamo, sito na Av. Dr. José de Almeida,
N.° 402, 2.° Dt.º, 3510-045 Viseu, contribuinte N.° 505 459 558, neste acto representado pelo seu
Presidente de Direcção, Dr. João Manuel Ginestal Machado Monteiro Albuquerque, como 2.º outorgante;
é celebrado o presente protocolo de colaboração nos termos das cláusulas seguintes:

3. Parte dispositiva
Cláusula 1.ª
(Objecto)
1. O presente protocolo tem por objecto a cooperação entre o RI 14 e o Dínamo;
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2. Tal cooperação traduz-se na concessão de facilidades de utilização do Pavilhão Desportivo todas
as Segundas-Feiras das 17H30 às 19H30, Quintas-Feiras das 18H30 às 20H30, Sextas-Feiras das 18H30
às 20H30, Sábados, das 09H00 às 13H00.
3. Fica excluída do protocolo a utilização das infraestruturas de banhos.
Cláusula 2.
(Obrigações do Regimento de Infantaria N.° 14)
O RI 14 compromete-se a:
1. Disponibilizar as Instalações do pavilhão desportivo ao Segundo Outorgante;
2. Emitir os Cartões de Acesso Temporário à Unidade.
Cláusula 3.ª
(Obrigações do Dínamo Clube Estação)
1. O Segundo garante a entrega de uma listagem com todos os elementos que necessitem ter acesso
ao Pavilhão Desportivo;
2. O Segundo garante que todos os seus elementos mostram a sua identificação através de
documento oficial de identificação quando lhe for pedido à entrada da Porta de Armas;
3. O Segundo nomeia um responsável, como seu representante, durante o período de utilização do
pavilhão e que servirá de interlocutor com o Primeiro sempre que necessário.
Cláusula 4.ª
(Encargos Financeiros)
1. O Segundo Outorgante entregará, a título de compensação pelos encargos decorrentes da
utilização prevista no presente protocolo, ao Primeiro a quantia de € 250 (duzentos e cinquenta euros) por
mês, a saldar no último dia útil do mês a que respeitar;
2. O Segundo, através do seu delegado, compromete-se a suportar de imediato quaisquer danos
materiais que venham a causar no decurso da utilização do Pavilhão Desportivo.
Cláusula 5.ª
Regras de Segurança
1. Os atletas do Segundo ficam obrigados a cumprir e respeitar as normas para a utilização do
Pavilhão bem como as que regulamentam o acesso e circulação no interior da Unidade;
2. Fica expressamente excluída no âmbito deste protocolo toda e qualquer responsabilidade por parte
do Primeiro das consequências de eventual acidente que ocorra no decurso da utilização do Pavilhão
Desportivo.
Cláusula 6.ª
(Resolução e Denúncia)
1. Ao Primeiro é reservado o direito de cancelar ou alterar junto do Segundo o horário acordado por
igual período noutra data por razões de realização de Campeonatos Desportivos, Torneios ou outras
actividades do seu interesse;
2. Constitui fundamento para a resolução do presente protocolo a ocorrência de incidente grave que
viole as regras de sã convivência e respeito mútuo entre as partes, ou que coloque em causa a segurança
militar;
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3. As partes podem pôr termo ao presente protocolo quando entenderem, sem necessidade de
invocar causa justificativa, devendo, para esse efeito, comunicar tal intenção, por escrito, com a
antecedência mínima de 30 (trinta dias) em relação à data de produção de efeitos de denúncia.
Cláusula 7.ª
(Aditamentos)
O presente Protocolo pode ser alterado, por vontade expressa das partes, através de aditamentos
que, após aprovação e assinatura, serão juntos ao mesmo, dele passando a constituir parte integrante.
Cláusula 8.ª
(Prazo de vigência)
O presente protocolo entra em vigor à data da sua assinatura e termina em 31 de Dezembro de 2011,
sendo automaticamente renovado por períodos de um ano, caso não seja denunciado por qualquer uma das
partes, com uma antecedência mínima de 60 (sessenta dias), relativamente ao termo do período em
vigência.
Feito em duplicado, constituído por 8 cláusulas e contendo 5 páginas, que irão ser assinadas e
rubricadas por ambos os Outorgantes, ficando cada um dos Outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgaram, em Viseu, aos 03 de Maio de 2011
Pelo primeiro outorgante:
O Comandante do Regimento de Infantaria n.º 14, João Manuel de Carvalho Oliveira da Cunha
Porto, Coronel de Infantaria.
Pela segundo outorgante:
O Presidente da Direcção do Dínamo Clube Estação, João Manuel Ginestal Machado Monteiro
Albuquerque, Doutor.

Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
(Regimento de Infantaria N.°14)
e
Associação Grupo de Cavaquinhos e Cantares à Beira
1. Preâmbulo
a. Considerando a necessidade da Associação Grupo de Cavaquinhos e Cantares à Beira, em dar
formação de Futsal aos seus atletas;
b. Considerando que a Associação Grupo de Cavaquinhos e Cantares à Beira não possui as
infraestruturas necessárias e adequadas à formação na vertente de Futsal aos seus atletas;
c. Dispondo o Exército Português, através do Regimento de Infantaria N.°14, das infraestruturas
necessárias e adequadas à formação já referida.
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2. Identificação das partes
Entre:
a. O Exército Português, através do Regimento de Infantaria N.°14, doravante designado por
RI 14, sito na Av.ª Regimento de Infantaria 14, 3501-908 Viseu, contribuinte N.° 600 021 610, neste acto
representado pelo seu Comandante, Coronel de Infantaria João Manuel de Carvalho Oliveira da Cunha
Porto, na qualidade de primeiro outorgante; e
b. A Associação Grupo de Cavaquinhos e Cantares à Beira, doravante designado por AGCCB,
sito na Queirã, 3670-174 Queirã, contribuinte N.° 504 132 849, neste acto representada pelo seu Presidente
de Direcção, António Dinis dos Reis Pereira, como 2.º outorgante;
é celebrado o presente protocolo de colaboração nos termos das cláusulas seguintes:

3. Parte dispositiva
Cláusula 1.ª
(Objecto)
1. O presente protocolo tem por objecto a cooperação entre o RI 14 e a AGCCB;
2. Tal cooperação traduz se na concessão de facilidades de utilização do Pavilhão Desportivo todas
as Terças-feiras das 20H00 às 21 H00.
Cláusula 2.ª
(Obrigações do Regimento de Infantaria N.° 14)
O RI 14 compromete-se a:
1. Disponibilizar as Instalações do Pavilhão Desportivo ao Segundo Outorgante;
2. Emitir os Cartões de Acesso Temporário à Unidade.
Cláusula 3.ª
(Obrigações Associação Grupo de Cavaquinhos e Cantares à Beira)
1. O Segundo garante a entrega de uma listagem com todos os elementos que necessitem ter acesso
ao Pavilhão Desportivo;
2. O Segundo garante que todos os seus elementos mostram a sua identificação através de
documento oficial de identificação quando lhe for pedido à entrada da Porta de Armas;
3. O Segundo nomeia um responsável, como seu representante, durante o período de utilização do
pavilhão e que servirá de interlocutor com o Primeiro sempre que necessário.
Cláusula 4.ª
(Encargos Financeiros)
1. O Segundo Outorgante entregará, a título de compensação pelos encargos decorrentes da
utilização prevista no presente protocolo, ao Primeiro a quantia de € 25 (vinte e cinco euros) por hora de
utilização, a saldar no último dia útil do mês a que respeitar;
2. O Segundo, através do seu delegado, compromete-se a suportar de imediato quaisquer danos
materiais que venham a causar no decurso da utilização do Pavilhão Desportivo.
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Cláusula 5.ª
Regras de Segurança
1. Os atletas do Segundo ficam obrigados a cumprir e respeitar as normas para a utilização do
Pavilhão bem como a regras que regulamentam o acesso e circulação no interior da Unidade;
2. Fica expressamente excluída no âmbito deste protocolo toda e qualquer responsabilidade por parte
do Primeiro das consequências de eventual acidente que ocorra no decurso da utilização do Pavilhão
Desportivo.
Cláusula 6.ª
(Resolução e Denúncia)
1. Ao Primeiro é reservado o direito de cancelar ou alterar junto do Segundo o horário acordado por
igual período noutra data por razões de realização de Campeonatos Desportivos, Torneios ou outras
actividades do seu interesse;
2. Constitui fundamento para a resolução do presente protocolo a ocorrência de incidente grave que
viole as regras de sã convivência e respeito mútuo entre as partes, ou que coloque em causa a segurança
militar;
3. As partes podem pôr termo ao presente protocolo quando entenderem, sem necessidade de
invocar causa justificativa, devendo, para esse efeito, comunicar tal intenção, por escrito, com a
antecedência mínima de trinta dias em relação à data de produção de efeitos de denúncia.
Cláusula 7.ª
(Aditamentos)
O presente Protocolo pode ser alterado, por vontade expressa das partes, através de aditamentos
que, após aprovação e assinatura, serão juntos ao mesmo, dele passando a constituir parte integrante.
Cláusula 8.ª
(Prazo de vigência)
O presente protocolo entra em vigor à data da sua assinatura e termina em 31 de Dezembro de
2011, sendo automaticamente renovado por períodos de um ano, caso não seja denunciado por qualquer
uma das partes, com uma antecedência mínima de 30 (trinta dias), relativamente ao termo do período
de vigência.
Feito em duplicado, constituído por 8 cláusulas e contendo 5 páginas, que irão ser assinadas e
rubricadas por ambos os Outorgantes, ficando cada um dos Outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgaram, em Viseu, aos 03 de Maio de 2011
Pelo primeiro outorgante:
O Comandante do Regimento de Infantaria n.º 14, João Manuel de Carvalho Oliveira da Cunha
Porto, Coronel de Infantaria.
Pela segundo outorgante:
O Presidente de Direcção da Associação Grupo de Cavaquinhos e Cantares à Beira, António Dinis
dos Reis Pereira.
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Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
(Regimento de Infantaria N.°14)
e
Associação Casal de Mundão
1. Preâmbulo
a. Considerando a necessidade da Associação Casal de Mundão, em dar formação de Futsal aos
seus atletas;
b. Considerando que a Associação Casal de Mundão não possui as infraestruturas necessárias e
adequadas à formação na vertente de Futsal aos seus atletas;
c. Dispondo o Exército Português, através do Regimento de Infantaria N.°14, das infraestruturas
necessárias e adequadas à formação já referida.
2. Identificação das partes
Entre:
a. O Exército Português, através do Regimento de Infantaria N.°14, doravante designado
por RI 14, sito na Av.ª Regimento de Infantaria 14, 3501-908 Viseu, contribuinte N.° 600 021 610, neste
acto representado pelo seu Comandante, Coronel de Infantaria João Manuel de Carvalho Oliveira da
Cunha Porto, na qualidade de primeiro outorgante; e
b. A Associação Casal de Mundão, doravante designado por ACM, sito na Rua da Eira, N.° 1,
Casal de Mundão, 3505-573 Viseu, contribuinte N.° 503 765 287, neste acto representado pelo seu
Presidente da Assembleia Geral, Sr. António Maximino Dias Santos, como 2.º outorgante;
é celebrado o presente protocolo de colaboração nos termos das cláusulas seguintes:

3. Parte dispositiva
Cláusula 1.ª
(Objecto)
1. O presente protocolo tem por objecto a cooperação entre o RI 14 e a ACM.
2. Tal cooperação traduz se na concessão de facilidades de utilização do Pavilhão Desportivo todas
as Terças-Feiras das 21H00 às 22H00.
Cláusula 2.ª
(Obrigações do Regimento de Infantaria N.° 14)
O RI 14 compromete-se a:
1. Disponibilizar as Instalações do Pavilhão Desportivo ao Segundo Outorgante;
2. Emitir os Cartões de Acesso Temporário à Unidade;
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Cláusula 3.ª
(Obrigações da Associação Casal do Mundão)
1. O Segundo garante a entrega de uma listagem de todos os elementos que necessitem ter acesso
ao Pavilhão Desportivo;
2. O Segundo garante que todos os seus elementos mostram a sua identificação através de
documento oficial de identificação quando lhe for pedido à entrada da Porta de Armas;
3. O Segundo nomeia um responsável, como seu representante, durante o período de utilização do
pavilhão e que servirá de interlocutor com o Primeiro sempre que necessário;
Cláusula 4.ª
(Encargos Financeiros)
1. O Segundo Outorgante entregará, a título de compensação pelos encargos decorrentes da
utilização prevista no presente protocolo, ao Primeiro a quantia de € 25 (vinte e cinco euros) por hora de
utilização, a saldar no último dia útil do mês a que respeitar;
2. O Segundo, através do seu delegado, compromete-se a suportar de imediato quaisquer danos
materiais que venham a causar no decurso da utilização do Pavilhão Desportivo;
Cláusula 5.ª
Regras de Segurança
1. Os atletas do Segundo ficam obrigados a cumprir e respeitar as normas para a
utilização do Pavilhão bem como as regras que regulamentam o acesso e circulação no interior
da Unidade;
2. Fica expressamente excluída no âmbito deste protocolo toda e qualquer responsabilidade por parte
do Primeiro das consequências de eventual acidente que ocorra no decurso da utilização do Pavilhão
Desportivo;
Cláusula 6.ª
(Resolução e Denúncia)
1. Ao Primeiro é reservado o direito de cancelar ou alterar junto do Segundo o horário acordado por
igual período noutra data por razões de realização de Campeonatos Desportivos, Torneios ou outras
actividades do seu interesse;
2. Constitui fundamento para a resolução do presente protocolo a ocorrência de incidente grave que
viole as regras de sã convivência e respeito mútuo entre as partes, ou que coloque em causa a segurança
militar;
3. As partes podem pôr termo ao presente protocolo quando entenderem, sem necessidade
de invocar causa justificativa, devendo, para esse efeito, comunicar tal intenção, por escrito,
com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de produção de efeitos de
denúncia.
Cláusula 7.ª
(Aditamentos)
O presente Protocolo pode ser alterado, por vontade expressa das partes, através de aditamentos
que, após aprovação e assinatura, serão juntos ao mesmo, dele passando a constituir parte integrante.
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Cláusula 8.ª
(Prazo de vigência)
O presente protocolo entra em vigor à data da sua assinatura e termina em 31 de Dezembro de 2011,
sendo automaticamente renovado por períodos de um ano, caso não seja denunciado por qualquer uma das
partes, com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, relativamente ao termo do período de
vigência.
Feito em duplicado, constituído por 8 cláusulas e contendo 5 páginas, que irão ser assinadas e
rubricadas por ambos os Outorgantes, ficando cada um dos Outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgaram, em Viseu, aos 03 de Maio de 2011
Pelo primeiro outorgante:
O Comandante do Regimento de Infantaria n.º 14, João Manuel de Carvalho Oliveira da Cunha
Porto, Coronel de Infantaria.
Pela segundo outorgante:
O Presidente da Assembleia Geral da Associação Casal de Mundão, António Maximino Dias
Santos.

Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
(Regimento de Infantaria N.°14)
ea
Casa do Benfica em Viseu
1. Preâmbulo
a. Considerando a necessidade da Casa do Benfica em Viseu, em dar formação de Futsal aos seus
atletas;
b. Considerando que a Casa do Benfica em Viseu não possui as infraestruturas necessárias e
adequadas à formação na vertente de Futsal aos seus atletas;
c. Dispondo o Exército Português, através do Regimento de Infantaria N.°14, das infraestruturas
necessárias e adequadas à formação já referida.

2. Identificação das partes
Entre:
a. O Exército Português, através do Regimento de Infantaria N.°14, doravante designado por
RI 14, sito na Av.ª Regimento de Infantaria 14, 3501-908 Viseu, contribuinte N.° 600 021 610, neste acto
representado pelo seu Comandante, Coronel de Infantaria João Manuel de Carvalho Oliveira da Cunha
Porto, na qualidade de primeiro outorgante; e
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b. A Casa do Benfica em Viseu, doravante designado por Casa do Benfica, sita no Largo de S.
Teotónio, N.° 30, 3500-194 Viseu, contribuinte N.° 506 812 306, neste acto representado pelo seu
Presidente de Direcção, Dr. Fernando João Ferreira de Albuquerque, como 2.° outorgante;
é celebrado o presente protocolo de colaboração nos termos das cláusulas seguintes:

3. Parte dispositiva
Cláusula 1.ª
(Objecto)
1. O presente protocolo tem por objecto a cooperação entre o RI 14 e a Casa do Benfica;
2. Tal cooperação traduz-se na concessão de facilidades de utilização do Pavilhão Desportivo todas
as Segundas-Feiras das 20H30 às 22H30, Terças-Feiras das 19H00 às 20H00, Quintas-Feiras das 20H30
às 21H30, Sextas-Feiras das 20H30 às 22H30.
Cláusula 2.ª
(Obrigações do Regimento de Infantaria N.° 14)
O RI 14 compromete-se a:
1. Disponibilizar as Instalações do pavilhão desportivo ao Segundo Outorgante;
2. Emitir os cartões de acesso temporário à Unidade;
Cláusula 3.ª
(Obrigações da Casa do Benfica em Viseu)
1. O Segundo garante a entrega de uma listagem de todos os elementos que necessitem ter acesso
ao Pavilhão Desportivo;
2. O Segundo garante que todos os seus elementos mostram a sua identificação através de
documento oficial de identificação quando lhe for pedido à entrada da Porta de Armas;
3. O Segundo nomeia um responsável, como seu representante, durante o período de utilização do
pavilhão e que servirá de interlocutor com o Primeiro sempre que necessário;
Cláusula 4.ª
(Encargos Financeiros)
1. O Segundo Outorgante entregará, a título de compensação pelos encargos decorrentes da
utilização prevista no presente protocolo, ao Primeiro a quantia de € 15 (quinze euros) por hora de utilização,
a saldar no último dia útil do mês a que respeitar;
2. O Segundo, através do seu delegado, compromete-se a suportar de imediato quaisquer danos
materiais que venham a causar no decurso da utilização do Pavilhão Desportivo;
Cláusula 5.ª
(Regras de Segurança)
1. Os atletas do Segundo ficam obrigados a cumprir e respeitar as normas para a utilização do
Pavilhão bem como as regras que regulamentam o acesso e circulação no interior da Unidade;
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2. Fica expressamente excluída no âmbito deste protocolo toda e qualquer responsabilidade por parte
do Primeiro das consequências de eventual acidente que ocorra no decurso da utilização do Pavilhão
Desportivo;
Cláusula 6.ª
(Resolução e Denúncia)
1. Ao Primeiro é reservado o direito de cancelar ou alterar junto do Segundo o horário acordado por
igual período noutra data por razões de realização de Campeonatos Desportivos, Torneios ou outras
actividades do seu interesse;
2. Constitui fundamento para a resolução do presente protocolo a ocorrência de incidente grave que
viole as regras de sã convivência e respeito mútuo entre as partes, ou que coloque em causa a segurança
militar;
3. As partes podem pôr termo ao presente protocolo quando entenderem, sem necessidade
de invocar causa justificativa, devendo, para esse efeito, comunicar tal intenção, por escrito,
com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de produção de efeitos de
denúncia.
Cláusula 7.ª
(Aditamentos)
O presente Protocolo pode ser alterado, por vontade expressa das partes, através de aditamentos
que, após aprovação e assinatura, serão juntos ao mesmo, dele passando a constituir parte integrante.
Cláusula 8.ª
(Prazo de vigência)
O presente protocolo entra em vigor à data da sua assinatura e termina em 31 de Dezembro de
2011, sendo automaticamente renovado por períodos de um ano, caso não seja denunciado por qualquer
uma das partes, com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias, relativamente ao termo do período
de vigência.
Feito em duplicado, constituído por 8 cláusulas e contendo 5 páginas, que irão ser assinadas e
rubricadas por ambos os Outorgantes, ficando cada um dos Outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgaram, em Viseu, aos 03 de Maio de 2011
Pelo primeiro outorgante:
O Comandante do Regimento de Infantaria n.º 14, João Manuel de Carvalho Oliveira da Cunha
Porto, Coronel de Infantaria.
Pela segundo outorgante:
O Presidente da Direcção da Casa do Benfica, Fernando João Ferreira de Albuquerque,
Doutor.

562

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 09/2012

1.ª Série

Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
(Regimento de Infantaria N.°14)
eo
Clube Celorico Basket
1. Preâmbulo
a. Considerando a necessidade do Clube Celorico Basket, em dar formação de Futsal aos seus
atletas;
b. Considerando que o Clube Celorico Basket não possui as infraestruturas necessárias e adequadas
à formação na vertente de Futsal aos seus atletas;
c. Dispondo o Exército Português, através do Regimento de Infantaria N.°14, das infraestruturas
necessárias e adequadas à formação já referida.
2. Identificação das partes
Entre:
a. O Exército Português, através do Regimento de Infantaria N.°14, doravante designado por
RI 14, sito na Av.ª Regimento de Infantaria 14, 3501-908 Viseu, contribuinte N.° 600 021 610, neste acto
representado pelo seu Comandante, Coronel de Infantaria João Manuel de Carvalho Oliveira da Cunha
Porto, na qualidade de primeiro outorgante; e
b. O Clube Celorico Basket, doravante designado por CCB, sito no Bairro de Santa Luzia, Bloco
13-R/C - Dto, Apartado 18, 6360-306 Celorico da Beira, contribuinte n.º 504 762 338, neste acto
representado pelo seu Presidente de Direcção, Sr. Francisco José Torres dos Santos, como 2.° outorgante;
é celebrado o presente protocolo de colaboração nos termos das cláusulas seguintes:

3. Parte dispositiva
Cláusula 1.ª
(Objecto)
1. O presente protocolo tem por objecto a cooperação entre o RI 14 e o CCB.
2. Tal cooperação traduz-se na concessão de facilidades de utilização do Pavilhão Desportivo todas
as Quartas-Feiras das 20H00 às 21H00.
Cláusula 2.ª
(Obrigações do Regimento de Infantaria N.° 14)
O RI 14 compromete-se a:
1. Disponibilizar as Instalações do Pavilhão Desportivo ao Segundo Outorgante;
2. Emitir os Cartões de Acesso Temporário à Unidade;
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Cláusula 3.ª
(Obrigações do Clube Celorico Basket)
1. O Segundo garante a entrega de uma listagem de todos os elementos que necessitem ter acesso
ao Pavilhão Desportivo;
2. O Segundo garante que todos os seus elementos mostram a sua identificação através de
documento oficial de identificação quando lhe for pedido à entrada da Porta de Armas;
3. O Segundo nomeia um responsável, como seu representante, durante o período de utilização do
pavilhão e que servirá de interlocutor com o Primeiro sempre que necessário;
Cláusula 4.ª
(Encargos Financeiros)
1. O Segundo Outorgante entregará, a título de compensação pelos encargos decorrentes da
utilização prevista no presente protocolo, ao Primeiro a quantia de € 25 (vinte e cinco euros) por hora de
utilização, a saldar no último dia útil do mês a que respeitar;
2. O Segundo, através do seu delegado, compromete-se a suportar de imediato quaisquer danos
materiais que venham a causar no decurso da utilização do Pavilhão Desportivo;
Cláusula 5.ª
(Regras de Segurança)
1. Os atletas do Segundo ficam obrigados a cumprir e respeitar as normas para a utilização do
Pavilhão bem como a regras que regulamentam o acesso e circulação no interior da Unidade;
2. Fica expressamente excluída no âmbito deste protocolo toda e qualquer responsabilidade por parte
do Primeiro das consequências de eventual acidente que ocorra no decurso da utilização do Pavilhão
Desportivo;
Cláusula 6.ª
(Resolução e Denúncia)
1. Ao Primeiro é reservado o direito de cancelar ou alterar junto do Segundo o horário acordado por
igual período noutra data por razões de realização de Campeonatos Desportivos, Torneios ou outras
actividades do seu interesse;
2. Constitui fundamento para a resolução do presente protocolo a ocorrência de incidente grave que
viole as regras de sã convivência e respeito mútuo entre as partes, ou que coloque em causa a segurança
militar;
3. As partes podem pôr termo ao presente protocolo quando entenderem, sem necessidade de
invocar causa justificativa, devendo, para esse efeito, comunicar tal intenção, por escrito, com a
antecedência mínima de 30 (trinta dias) em relação à data de produção de efeitos de denúncia.
Cláusula 7.ª
(Aditamentos)
O presente Protocolo pode ser alterado, por vontade expressa das partes, através de aditamentos
que, após aprovação e assinatura, serão juntos ao mesmo, dele passando a constituir parte integrante.
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Cláusula 8.ª
(Prazo de vigência)
O presente protocolo entra em vigor à data da sua assinatura e cessa a sua vigência em
31 de Dezembro de 2011, sendo automaticamente renovado por períodos de um ano, caso não seja
denunciado por qualquer uma das partes, com uma antecedência mínima de 60 dias.
Feito em duplicado, constituído por 8 cláusulas e contendo 5 páginas, que irão ser assinadas e
rubricadas por ambos os Outorgantes, ficando cada um dos Outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgaram, em Viseu, aos 03 de Maio de 2011.
Pelo primeiro outorgante:
O Comandante do Regimento de Infantaria n.º 14, João Manuel de Carvalho Oliveira da Cunha
Porto, Coronel de Infantaria.
Pela segundo outorgante:
O Vice-Presidente de Direcção do Clube Celorico Basket, Tiago André dos Santos Achando.

Protocolo de Colaboração
Quartel do Regimento de Guarnição N.° 2
Contrato de Concessão de Utilização Privativa de Domínio Publico
a. Preâmbulo
a. O Quartel do Regimento de Guarnição N.º 2 encontra-se implantado no Prédio Militar 41/Ponta
Delgada e sita na Freguesia dos Arrifes, e tem à sua responsabilidade vários Prédios Militares na ilha de
São Miguel e na Ilha de Santa Maria, dos quais faz uso para as suas actividades. O Prédio Militar 02/PD
Carreira de Tiro de 300 Metros faz parte deste grupo de Prédios Militares à responsabilidade do
Regimento.
b. A exploração agrícola é a principal actividade económica na ilha de São Miguel e base de
sustentação para a sua população, sendo a utilização destas pastagens muito frequente para o cultivo de
cereais, pastagens de animais, corte de erva para silagens, entre outros.
c. Uma actividade agrícola nestas pastagens por Agricultores locais, além de contribuir para a sua
limpeza e manutenção, retira deste Regimento um grande dispêndio a nível de recursos humanos e
financeiros para os manter.
d. O presente contrato de concessão surge da manifesta vontade de particulares em desenvolver
actividades agrícolas no Prédio Militar 02/PD - Carreira de Tiro 300 Metros.
2. Identificação das partes
Entre:
a. O Exército Português, primeiro outorgante, representado neste acto pelo Coronel Nuno
Manuel Monteiro Fernandes, Comandante do Regimento de Guarnição N.º 2, cujos poderes de
representação foram conferidos pelo despacho de 30 de Maio de 2012 de SExa. o Chefe de Estado-Maior
do Exército, General Artur Neves Pina Monteiro;
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b. O Sr. António Vítor Rebelo Raposo, como segundo outorgante contribuinte n.º 193 606 682,
com residência na Rua Rosa Jacinto N.º 5, na Freguesia de Fajã de Cima, Concelho de Ponta Delgada,
Ilha de São Miguel, Açores.
É celebrado o presente acordo, nos termos das cláusulas seguintes:
3. Parte dispositiva
Cláusula l.ª
Obrigações do Primeiro Outorgante
1.O Exército Português, através do presente contrato, confere ao segundo outorgante os poderes de
fruição dos terrenos que fazem parte do Prédio Militar 02/PD, para fins exclusivos de exploração agrícola.
2. Do presente contrato não resultarão para o Exército Português quaisquer custos financeiros,
humanos ou materiais, resultantes quer da sua implementação, quer da sua vigência.
3. O primeiro outorgante deve aprovar o tipo exploração agrícola e a área de terreno envolvida, sob
proposta do segundo outorgante.
Cláusula 2.ª
Obrigações do Segundo Outorgante
1. O segundo outorgante, através do presente contrato, compromete se a entregar a quantia de
€ 1 500 (mil e quinhentos euros), paga até ao final do presente ano.
2. O segundo outorgante desenvolverá apenas actividades agrícolas, não alterando a morfologia do
terreno de forma alguma.
3. O segundo outorgante deve sujeitar à aprovação do primeiro outorgante, em cada ciclo de cultivo,
o tipo de cultivo e a área de terreno envolvida.
Cláusula 3.ª
Regras de Segurança
O segundo outorgante compromete-se a respeitar e cumprir todas as normas e instruções de
segurança militar, que lhe sejam impostas pelas autoridades envolvidas, nomeadamente quanto à
idcnlifcação e circulação de pessoas, viaturas e mercadorias.
Cláusula 4.ª
Responsabilidade por danos
O Exército Português não pode ser responsabilizado pelos danos causados à actividade do segundo
outorgante, pela actividade operacional inerente à missão do Regimento.
Cláusula 5.ª
Suspensão ou resolução unilateral do contrato
1. O primeiro outorgante reserva-se o direito de suspender unilateralmente a execução do presente
contrato, se o interesse público e a defesa nacional assim o exigirem, nomeadamente durante a ocorrência de
exercícios, treinos, missões, preparações operacionais, estados de segurança ou outras actividades militares.
2. Sem prejuízo do disposto na cláusula 7.ª, o primeiro outorgante reserva-se o direito de resolver
unilateralmente o presente contrato, nas situações de alteração significativa das circunstancias,
nomeadamente em ciso de transferência, extinção ou remodelação do Regimento, ou da sua missão, desde,
que essas alterações impossibilitem a subsistência do contrato.
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Cláusula 6.ª
Conteúdo da Utilização
O direito resultante da concessão não pode constituir objecto de actos de transmissão entre vivos
e de garantia real, de arresto, de penhora ou de qualquer outra providência semelhante.
Cláusula 7.ª
Prazo da Concessão
O prazo da concessão é de 1 (um) ano, e só pode ser prorrogado caso se mantenham os fundamentos
que presentemente justificam a celebração do contrato.
Cláusula 8.ª
Extinção
1. A extinção da concessão antes do decurso do prazo por facto imputável ao primeiro outorgante
confere ao segundo outorgante o direito a uma indemnização pelas perdas e danos sofridos correspondentes
às despesas que ainda não estejam amortizadas e que representem investimentos em bens inseparáveis
dos imóveis ocupados ou em bens cuja desmontagem ou separação dos imóveis ocupados implique a
deterioração desproporcionada dos mesmos.
2. Extinta a concessão, o imóvel ocupado deve ser reposto na situação em que se encontrava à
data do início da concessão, com desmontagem ou retirada de bens ou a sua perda a favor do segundo
outorgante, caso a desmontagem ou separação implique a deterioração desproporcionada do imóvel
ocupado.
3. A extinção da concessão por decurso do prazo não confere ao segundo outorgante o direito a
qualquer indemnização.
Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgam, em Arrifes, a 13 de julho de 2012.
Pelo primeiro outorgante:
O Comandante do Regimento de Guarnição n.º 2, Nuno Manuel Monteiro Fernandes, Coronel
de Artilharia.
Pela segundo outorgante:
O Senhor, António Vítor Rebelo Raposo.

——————
V — DECLARAÇÕES
Presidência do Conselho de Ministros
Declaração de Retificação n.º 53/2012
de 24 de setembro de 2012
Nos termos das disposições conjugadas da alínea r) do n.º 2 do artigo 2.º e do artigo 11.º do
Decreto-Lei n.º 4/2012, de 16 de janeiro, declara-se que a Portaria n.º 264/2012, de 30 de agosto, publicada
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no Diário da República, 1.ª série, n.º 168, de 30 de agosto de 2012, saiu com a seguinte inexatidão, que,
mediante declaração da entidade emitente, assim se retifica:
No artigo 4.º, onde se lê:
«É revogada a Portaria n.º 1 272/2009, de 19 de outubro.» deve ler-se:
«São revogadas as Portarias n.os 1 272/2009, de 19 de outubro, e 1 283/2009, de 19 de outubro.»
Pelo Secretário-Geral, a Secretária-Geral-Adjunta, Ana Palmira Antunes de Almeida.
——————
VI — ALVARÁ
Presidência da República
Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas
Alvará n.º 2/2012
de 17 de fevereiro de 2012
O Presidente da República condecora o Regimento de Infantaria n.º 14, como membro Honorário
da Ordem Militar de Avis.
O Secretário-Geral das Ordens, Arnaldo Pereira Coutinho.
(Diário da República, 2.ª série n.º 128, de 04 de julho de 2012)

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Artur Neves Pina Monteiro, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.
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I — RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE MINISTROS
Presidência do Conselho de Ministros
Resolução do Conselho de Ministros n.º 40/2012
de 18 de outubro de 2012
O Programa Relativo à Aquisição de Viaturas Blindadas de Rodas 8 × 8 destinadas ao Exército e
à Marinha integra, como contrato nuclear, o contrato que tem por objeto o fabrico e o fornecimento ao
Estado Português de 260 viaturas blindadas de rodas 8 × 8 (VBR), das quais 240 são destinadas ao Exército
Português e 20 à Marinha Portuguesa, bem como a realização das ações de formação e o fabrico e
fornecimento do equipamento de apoio, ferramentas, sobressalentes, documentação e a prestação dos
serviços de apoio previstos nesse contrato.
No âmbito do referido Programa, em 15 de fevereiro de 2005, foi celebrado contrato de fornecimento
entre o Estado Português e o Fornecedor Steyr-Daimler-PuchSpezialfahrzeugGmbH (General Dynamics
European Land Systems-SteyrGmbH), doravante designado por Fornecedor.
Sucede, porém, que se tem verificado uma evidente incapacidade, por parte do Fornecedor,
em cumprir os compromissos e as obrigações assumidas, o que tem provocado sucessivas tomadas
de posição por parte do Estado, compelindo o Fornecedor ao cumprimento das obrigações
contratualizadas.
Nesse sentido, foram remetidas ao Fornecedor interpelações contendo indicação dos derradeiros
prazos de 90 dias para entrega das viaturas em falta e para correção dos defeitos nas viaturas que, por
esse motivo, ainda não tivessem sido objeto de «receção provisória», sob pena de poder ser considerado
definitivamente incumprido o contrato de fornecimento e de o Estado exercer os direitos que lhe assistem,
designadamente o de resolver o contrato.
Mesmo após essa tomada de posição por parte do Estado, este procurou, ainda assim, obter uma
resposta do Fornecedor que evitasse a rutura das relações contratuais entre as partes.
Com esse objetivo, foram conduzidas negociações para a celebração de um aditamento ao contrato
de fornecimento que contemplasse uma solução concertada para o impasse a que os reiterados
incumprimentos do Fornecedor haviam conduzido, o que não veio a suceder, por indisponibilidade do
mesmo para concluir as negociações.
As reiteradas violações do contrato, ao nível do cronograma de pagamentos e do calendário de
entregas por parte do Fornecedor, conduziram a uma execução orçamental abaixo do previsto, com a
consequente erosão do plano de financiamento do projeto face ao inscrito na atual Lei de Programação
Militar, nos capítulos dos respetivos ramos das Forças Armadas, situação que tem obrigado o Estado
Português a recorrer sistematicamente a soluções de recurso para fazer face a um plano de entregas
totalmente aleatório.
Esgotados os derradeiros prazos, fixados nas interpelações admonitórias, para que o
Fornecedor cumprisse as obrigações em mora, encontram-se por cumprir um conjunto alargado de
obrigações, quer no que respeita à correção de defeitos nas viaturas objeto de aceitação
condicionada, quer no que concerne ao fornecimento de viaturas novas, cujo prazo de entrega há
muito terminou, encontrando-se nesta situação 85 viaturas novas por entregar e 47 viaturas com
defeitos por eliminar.
A resolução dos contratos respeitantes às viaturas não entregues pelo Fornecedor implica a redução
proporcional da obrigação de realizar contrapartidas à indústria nacional, sendo estas objeto de contrato
autónomo entre o Estado Português e o Fornecedor, também datado de 15 de fevereiro de 2005.
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Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Delegar no Ministro da Defesa Nacional, com faculdade de subdelegação, a competência
para adotar todas as medidas previstas na lei e no contrato de fornecimento de viaturas blindadas de
rodas 8 × 8, necessárias a fazer valer os direitos do Estado Português face aos incumprimentos
contratuais do Fornecedor Steyr-Daimler-PuchSpezialfahrzeugGmbH (General Dynamics European
Land Systems-SteyrGmbH), doravante designado por Fornecedor, nomeadamente:
a) Resolver, nos termos da lei, por incumprimento definitivo do Fornecedor, o contrato de
fornecimento relativo às viaturas em mora, quando não entregues no derradeiro prazo fixado para o efeito
em interpelações enviadas pelo Estado Português ao Fornecedor;
b) Demandar o Fornecedor para efetuar o pagamento dos créditos indemnizatórios do Estado
Português resultantes do contrato de fornecimento, em consequência do incumprimento contratual do
Fornecedor, recorrendo, se necessário, e na medida do possível, às garantias prestadas para assegurar o
bom e pontual cumprimento do contrato de fornecimento;
c) Demandar o Fornecedor para proceder à devolução dos pagamentos adiantados que foram
efetuados nos termos do contrato, por conta do fornecimento das viaturas relativamente às quais o contrato
seja resolvido, recorrendo, se necessário, à garantia por pagamentos adiantados prestada ao abrigo do
contratualmente estipulado;
d) Promover a correção dos defeitos e discrepâncias identificados nas viaturas que foram
objeto de uma aceitação condicionada através de terceiros, a expensas do Fornecedor, recorrendo, se
necessário, às garantias prestadas para assegurar o bom e pontual cumprimento do contrato.
2 — Determinar que os montantes a receber pelo Estado Português a título de créditos
indemnizatórios, devolução de pagamentos adiantados e correção de defeitos e discrepâncias identificados
nas viaturas e pelo acionamento das garantias prestadas, referidas nas alíneas b), c) e d) do número
anterior, constituem receita geral do Estado e são utilizadas para redução do défice público.
3 — Para efeito do disposto no número anterior, o valor a contabilizar como receita geral do
Estado é deduzido dos montantes que o Estado Português tenha de despender com a correção de defeitos
e discrepâncias identificados nas viaturas referidas na alínea d) do n.º 1.
4 — Determinar que a presente resolução produz efeitos à data da sua aprovação.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 87/2012
de 4 de outubro de 2012
Considerando que, na sequência da remodelação da Estrada Nacional n.º 3, a Câmara Municipal
do Entroncamento pretende construir uma rotunda, com vista à melhoria das condições de trânsito na
cidade do Entroncamento;
Considerando que a execução da referida obra abrange uma parcela de terreno integrante do
PM 10/Entroncamento, designado por «Hipódromo do Entroncamento»;
Considerando que, no âmbito das suas atribuições e competências, a Câmara Municipal do
Entroncamento manifestou a necessidade de utilização da mencionada parcela de terreno;
Considerando que o Exército não vê inconveniente na cedência do imóvel, na medida em que a sua
desanexação não cria qualquer enclave no prédio, permitindo a utilização da parte restante para fins
militares;
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Considerando que o imóvel em causa integra o domínio público militar e que outra utilização fora
daquele âmbito torna necessária a sua desafetação daquele domínio, que é feita por resolução do Conselho
de Ministros, mediante proposta dos Ministros das Finanças e da Defesa Nacional, nos termos do n.º 1 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 32/99, de 5 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 131/99, de 28 de agosto:
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 32/99, de 5 de fevereiro, alterado pela Lei
n.º 131/99, de 28 de agosto, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros
resolve:
1 — Desafetar do domínio público militar e integrar no domínio privado do Estado, afeto ao
Ministério da Defesa Nacional (MDN), sob proposta dos Ministros das Finanças e da Defesa Nacional,
uma parcela de terreno do PM 10/Entroncamento — hipódromo do Entroncamento, com a área de
516 m², situada na freguesia e concelho do Entroncamento, inscrito na matriz da referida freguesia sob
o n.º 1, secção HH1, não descrito na Conservatória do Registo Predial, identificada na planta anexa à
presente resolução, da qual faz parte integrante.
2 — Autorizar a cessão definitiva à Câmara Municipal do Entroncamento da parcela de terreno
referida no número anterior, com vista à construção de uma rotunda, mediante a compensação financeira
de € 3 700, a liquidar no prazo de 30 dias após a publicação da presente resolução.
3 — Determinar que a afetação do valor referido no número anterior se faça nos seguintes
termos:
a) 5 %, no montante de € 185, à Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa
do MDN [Capítulo 01.05.01 — (F.F.123) — 02.02.25 — Outros Serviços], nos termos do n.º 4 do
artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 32/99, de 5 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 131/99, de 28 de agosto;
b) 5 %, no montante de € 185, à Direção-Geral do Tesouro e Finanças, nos termos da
alínea b) do n.º 6 do artigo 5.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e das alíneas c) e d) do n.º 1 da
Portaria n.º 131/94, de 4 de março, alterada pelas Portarias n. os 598/96, de 19 de outubro, e 226/98,
de 7 de abril;
c) 5 %, no montante de € 185, ao Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial, nos
termos da alínea c) do n.º 6 do artigo 5.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro;
d) 75 %, no montante de € 2 775, será entregue diretamente ao MDN [Capítulo 01.05.01 —
(F.F. 123) — 07.01.14 — Investimentos Militares], com vista à construção e manutenção de infraestruturas
afetas ao MDN e para aquisição de equipamentos e bens necessários à modernização e operacionalidade
das Forças Armadas, nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 32/99, de 5 de fevereiro, alterado pela
Lei n.º 131/99, de 28 de agosto, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 64-B/2011, de
30 de dezembro;
e) O remanescente, correspondente a 10 % do produto da receita, no valor de € 370, constitui
receita do Estado, conforme estipulado no n.º 5 do artigo 5.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro.
4 — Determinar que, em caso de incumprimento por parte da Câmara Municipal do Entroncamento,
nomeadamente a utilização da parcela de terreno para fim diferente do previsto na presente resolução, ou
a falta do pagamento acordado, o MDN reserva-se o direito de promover a sua devolução e a integrá-la
no PM 10/Entroncamento, não sendo devida qualquer indemnização, pelo mesmo ministério, a título de
benfeitorias ou melhoramentos realizados.
5 — Determinar que o auto de cessão seja efetuado de acordo com o estipulado nos n.os 4 e 5 do
artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 196/2001, de 29 de junho.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
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II — DECISÕES DE TRIBUNAIS
Tribunal Constitucional
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 404/2012
Processo n.º 773/11
Acordam, em plenário, no Tribunal Constitucional:
I — Relatório
1 — Requerente e pedido. — O Provedor de Justiça veio requerer, ao abrigo do disposto na
alínea d) do n.º 2 do artigo 281.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) e no n.º 1 do artigo 51.º
da Lei n.º 28/82, de 15 de novembro, a declaração de inconstitucionalidade, com força obrigatória geral,
das normas constantes do artigo 34.º, n.º 1, da Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, que aprova a Lei
de Defesa Nacional, e dos artigos 1.º, 2.º, n.os 1, 2 e 3, 4.º, n.os 1 e 2, e 5.º, n.os 1, 2 e 3, da Lei n.º 19/95,
de 13 de julho, diploma que estabelece o regime de queixa ao Provedor de Justiça em matéria de defesa
nacional e Forças Armadas.
A norma do artigo 34.º, n.º 1, da Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho (retificada e aprovada em
anexo à Declaração de Retificação n.º 52/2009, de 20 de julho), que aprova a Lei de Defesa Nacional, tem
a seguinte redação:
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«Artigo 34.º
Provedor de Justiça
1 — Os militares na efetividade de serviço podem, depois de esgotados os recursos administrativos
legalmente previstos, apresentar queixas ao Provedor de Justiça por ações ou omissões dos poderes
públicos responsáveis pelas Forças Armadas de que resulte violação dos seus direitos, liberdades
e garantias, exceto em matéria operacional ou classificada.
2 — ........................................................................................................................................... »
O teor dos artigos 1.º, 2.º, n. os 1, 2 e 3, 4.º, n.os 1 e 2, e 5.º, n.os 1, 2 e 3, da Lei n.º 19/95, de
13 de julho, diploma que estabelece o regime de queixa ao Provedor de Justiça em matéria de defesa
nacional e Forças Armadas, é o seguinte:
«Artigo 1.º
Queixa ao Provedor de Justiça
Todos os cidadãos, nos termos da Constituição e da lei, podem apresentar queixa ao Provedor
de Justiça por ações ou omissões dos poderes públicos responsáveis pelas Forças Armadas de que
tenha resultado, nomeadamente, violação dos seus direitos, liberdades e garantias ou prejuízo que
os afete.
Artigo 2.º
Queixa por parte de militares ou de agentes militarizados das Forças Armadas
1 — Sendo queixosos os militares ou os agentes militarizados das Forças Armadas, a queixa
referida no artigo anterior só pode ser apresentada ao Provedor de Justiça uma vez esgotadas as
vias hierárquicas estabelecidas na lei.
2 — O recurso interposto nos termos do número anterior considera-se indeferido decorridos que
sejam 15 dias úteis sem que seja decidido.
3 — Quando não haja lugar ao recurso hierárquico ou estiver esgotado o prazo para interpor
recurso hierárquico da ação ou omissão, nos termos do n.º 1, a queixa é levada ao conhecimento do
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas ou do chefe de estado-maior do respetivo
ramo, conforme os casos, que dispõe de 10 dias úteis para se pronunciar, findos os quais, sem que
a pretensão individual tenha sido satisfeita, pode a mesma ser dirigida diretamente ao Provedor de
Justiça.
4 — ...........................................................................................................................................
Artigo 4.º
Processo
1 — A queixa deve conter o nome completo do queixoso e a indicação da sua residência, a sua
identificação militar completa, a referência à força, unidade, estabelecimento ou órgão em que
desempenha funções, bem como a menção de que foram esgotadas as vias hierárquicas ou de que
dela foi previamente dado conhecimento ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
ou ao Chefe de Estado-Maior respetivo, tendo decorrido, sem satisfação do pedido, o prazo referido
no n.º 3 do artigo 2.º.
2 — A queixa é apresentada por escrito ou oralmente, devendo neste caso ser reduzida a
auto.
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Artigo 5.º
Âmbito pessoal de aplicação
1 — O disposto nos artigos 2.º, 3.º e 4.º aplica-se:
a) Aos militares dos quadros permanentes das Forças Armadas na situação de ativo ou que,
encontrando-se na situação de reserva, estejam em serviço efetivo;
b) Aos militares das Forças Armadas que cumpram o serviço efetivo normal ou que prestem
serviço efetivo em regime de voluntariado ou em regime de contrato;
c) Aos militares das Forças Armadas que cumpram serviço efetivo decorrente de convocação
ou de mobilização, nos termos da legislação respetiva.
2 — O disposto no artigo 3.º aplica-se ainda aos militares que se encontrem na situação de reserva
fora do serviço efetivo ou na situação de reforma.
3 — O disposto nos artigos 2.º e 4.º não se aplica aos agentes militarizados das Forças Armadas
que estejam na situação de reforma, aplicando-se-lhes, contudo, o disposto no artigo 3.º»
2 — Fundamentos do pedido. — Entende o Provedor de Justiça que tais normas, nos segmentos em
que, por um lado, fazem depender a apresentação de queixa ao Provedor de Justiça da exaustão dos
recursos administrativos previstos na lei e, por outro, circunscrevem a possibilidade de apresentação de
queixa ao Provedor de Justiça às situações que envolvam a violação de direitos, liberdades e garantias dos
próprios militares queixosos ou prejuízo para estes, violam as normas contidas nos artigos 23.º, n.os 1 e 2,
e 18.º, n.os 2 e 3, da Constituição da República Portuguesa (CRP).
Quanto à questão da alegada inconstitucionalidade da solução legal que impõe a prévia exaustão das
vias hierárquicas previstas na lei para a apresentação de queixa ao Provedor de Justiça por parte dos
militares ou agentes militarizados das Forças Armadas, os fundamentos do pedido são, em síntese, os
seguintes:
Não obstante o Tribunal Constitucional ter apreciado questão jurídico-constitucional idêntica no
Acórdão n.º 103/87, e ter decidido, com vários votos de vencido, pela sua não inconstitucionalidade, entende
o Requerente, Provedor de Justiça, colocar de novo a questão, por não concordar com os fundamentos
da tese que fez vencimento no citado Acórdão;
O direito de queixa ao Provedor de Justiça (artigo 23.º da Constituição) é um direito fundamental
que beneficia do regime constitucional próprio dos direitos, liberdades e garantias, vertido nos artigos 17.º
e 18.º do texto constitucional;
Fazer depender a possibilidade de apresentação de queixa ao Provedor de Justiça do esgotamento
prévio dos meios de impugnação hierárquicos dentro da estrutura militar não constitui uma mera
regulamentação do direito em causa, como se defendeu no Acórdão n.º 103/87, mas antes uma verdadeira
restrição ao exercício, neste caso por parte dos militares, daquele direito fundamental;
Resulta inequivocamente do n.º 2 do artigo 23.º da Constituição que o legislador constituinte
conformou o direito fundamental de queixa ao Provedor de Justiça como independente dos meios graciosos
e contenciosos previstos na Constituição e nas leis, pelo que qualquer concretização do direito que faça
depender o seu exercício da utilização obrigatória, prévia ou póstuma, de meios de reclamação graciosos
ou contenciosos previstos na lei, não está apenas a proceder à sua regulamentação, antes limita-o num dos
seus elementos estruturantes — a que, de resto, o legislador constitucional deu expressão direta no n.º 2
do artigo 23.º da Lei Fundamental — impondo-lhe uma verdadeira restrição;
Não pode aceitar-se, como se pretende no citado Acórdão n.º 103/87, que a obrigatoriedade de
exaustão de recursos administrativos por parte dos militares queixosos constitua um limite imanente da
garantia constitucional associada ao direito fundamental de queixa ao Provedor de Justiça. Sendo certo
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que a atividade política dos órgãos de soberania ou a atividade judicial constituirão limites imanentes à
atividade do Provedor de Justiça (e ao correspondente direito fundamental de queixa de todos os cidadãos,
como se reconhece no artigo 22.º do Estatuto do Provedor de Justiça), o mesmo não poderá dizer-se de
limites associados ao estatuto constitucional específico de certos cidadãos pelo facto de estarem inseridos
numa determinada instituição, neste caso caracterizada por uma estrutura de hierarquia, de comando e de
disciplina, como é a das Forças Armadas;
Se há que admitir que os valores de hierarquia, de comando e de disciplina «constituirão limites
ao exercício de determinados direitos por parte dos referidos cidadãos — desde logo os elencados no
artigo 270.º da Constituição —, também é verdade que a Constituição é clara ao afirmar que a definição
legal de eventuais restrições concretas ao exercício de direitos por parte dos militares tem de ser feita ‘na
estrita medida das exigências próprias das respetivas funções’. Não é manifestamente o caso do direito
individual e privado de queixa ao Provedor de Justiça de que beneficiam todos os cidadãos»;
Estando em causa uma restrição ao direito de queixa ao Provedor de Justiça, torna-se imprescindível
verificar se a restrição em análise passa o teste do artigo 18.º, n.os 2 e 3, da CRP;
Antes de tudo, ela não encontra arrimo no artigo 270.º da Constituição, que consagra um elenco
taxativo de direitos cujo exercício por parte designadamente dos militares é suscetível de ser objeto de
eventuais restrições, a regular por lei, e que não abarca o direito de queixa ao Provedor de Justiça. Pelo
que a restrição decorrente da imposição do esgotamento dos recursos hierárquicos para a apresentação
de queixa ao Provedor de Justiça por parte dos militares não é expressamente autorizada pela Lei
Fundamental. Deste modo, a análise da sua eventual admissibilidade passará pela verificação da
necessidade de conjugação do direito fundamental de queixa ao Provedor de Justiça com eventuais
princípios, objetivos ou valores constitucionais que com aquele possam contender, com vista à sua
harmonização;
Partindo do pressuposto de que a restrição em causa foi estabelecida pelo legislador ordinário para
permitir a compatibilização de diferentes bens com relevância constitucional — por um lado, o direito
fundamental de queixa ao Provedor de Justiça, por outro o princípio constitucional relacionado com o
especial estatuto dos militares, inseridos que estão no âmbito de uma instituição marcada por uma estrutura
hierarquizada de comando, direção e disciplina (princípio que justificará igualmente o tipo de restrições a
que alude o artigo 270.º da Constituição), ainda assim, não passará tal restrição o crivo dos critérios
constitucionais para a sua legítima admissão impostos pelo artigo 18.º da Lei Fundamental;
Desde logo não se revelará tal restrição necessária a garantir o referido desiderato. Por imperativo
legal, o Provedor de Justiça ouve sempre as entidades visadas — no caso, as entidades responsáveis pelas
Forças Armadas — antes de tomar qualquer iniciativa por motivo de ação ou omissão praticadas pelos
referidos poderes públicos, ou por quaisquer outros. Assim sendo, a legítima preocupação de que qualquer
assunto que esteja a ser apreciado, discutido ou tratado referente à instituição Forças Armadas seja do
conhecimento desta, alcança-se com esta simples regra geral de atuação do Provedor de Justiça;
Tão pouco a medida legal contestada no presente requerimento passa o teste da proporcionalidade.
Para se alcançarem os objetivos implícitos na legislação aqui contestada bastaria, tão-só, por exemplo, que
ao militar queixoso fosse imputado o ónus de dar conhecimento da queixa apresentada ao Provedor de
Justiça — e do respetivo teor — simultaneamente aos órgãos competentes das Forças Armadas. Uma
solução do tipo da enunciada — ajudada, para retomar uma ideia anterior, pela imposição de um limite de
não divulgação pública do conteúdo da queixa e do próprio ato de apresentação de queixa — seria
igualmente eficaz na concretização do objetivo da preservação da hierarquia de comando e disciplina das
Forças Armadas, ao mesmo tempo tendo a virtude de não limitar o exercício do direito de queixa ao
Provedor de Justiça à verificação de uma condição diretamente relacionada com a necessidade de
utilização prévia de meios de impugnação, neste caso graciosos, que é precisamente o que a Constituição
pretende evitar com o teor da norma do seu artigo 23.º, n.º 2;
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Finalmente, a referida legislação não é adequada a garantir o fim pela mesma visado, por dois
motivos: porque o Provedor de Justiça pode utilizar a prerrogativa da iniciativa própria para o tratamento
de situações decorrentes de atuações dos poderes públicos (nos quais se incluem naturalmente os
poderes públicos responsáveis pelas Forças Armadas); e porque o Provedor de Justiça pode — e fá-lo na
prática — tratar situações que caem no âmbito de aplicação da Lei n.º 19/95, motivadas por queixas
subscritas por familiares ou amigos do militar que pretende queixar-se, mas que, por motivo da legislação
em vigor, não assume ele próprio a autoria da queixa, antes é representado para esse efeito por cidadãos
civis;
Ainda que se entendesse que os pressupostos materiais de legitimidade das leis restritivas se
encontrariam cumpridos, nunca se daria como assente o último destes pressupostos, que impõe que as
restrições não possam diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais
que os estabelecem;
A mencionada utilidade do direito de queixa ao Provedor de Justiça, enquanto garantia alternativa
aos meios de impugnação, graciosa ou contenciosa, é, no caso dos militares que pretendam apresentar
reclamações relativamente a ações ou omissões dos poderes públicos responsáveis pelas Forças
Armadas, praticamente aniquilada com a previsão da questionada restrição;
O conteúdo do direito de queixa ao Provedor de Justiça, na parte em que é posto em causa pelas
normas objeto desta iniciativa de fiscalização da constitucionalidade, não é sequer deixado para delimitação
pela lei ordinária, resultando direta e inequivocamente da norma consignada no n.º 2 do artigo 23.º da
Constituição, sem margem para conformação legislativa em sentido não coincidente. Nesta perspetiva, a
restrição em causa é violadora não só da garantia associada ao direito fundamental de queixa ao Provedor
de Justiça, como da garantia que se traduz na atividade institucional do Provedor de Justiça, tal como
configurada desde logo pela Constituição (artigo 23.º, n.º 2);
Admitindo que os militares não deixam de poder queixar-se ao Provedor de Justiça, a verdade é que
a restrição a que estão sujeitos quanto ao exercício desse direito retira, na prática, a verdadeira mais-valia
que representa, na arquitetura global da Constituição da República Portuguesa, segundo a qual a atividade
do Provedor de Justiça é independente dos meios de impugnação administrativos e judiciais e, nessa
medida, caracterizada pela informalidade e celeridade;
Conclui-se que as questionadas normas da Lei de Defesa Nacional e da Lei n.º 19/95, que
estabelecem a obrigatoriedade da prévia exaustão das vias hierárquicas previstas na lei para a
apresentação de queixa ao Provedor de Justiça por parte dos militares, violam o artigo 23.º, n.os 1 e 2, da
Constituição, referente ao órgão Provedor de Justiça, e o artigo 18.º, n.os 2 e 3, da Lei Fundamental, que
estabelece o regime substantivo das restrições aos direitos, liberdades e garantias.
Quanto à questão da alegada inconstitucionalidade da solução legal que limita a possibilidade de
apresentação de queixas ao Provedor de Justiça por motivo de ações ou omissões das Forças Armadas
de que resulte violação dos direitos, liberdades e garantias dos próprios militares queixosos ou prejuízos
para estes, os fundamentos do pedido são, em suma, os seguintes:
As normas em causa parecem exigir que o militar que apresenta a queixa tenha um interesse pessoal e
direto na resolução da questão que a motiva. Questão idêntica foi igualmente tratada no Acórdão n.º 103/87,
no qual se decidiu não ser constitucionalmente admissível a exclusão da possibilidade de apresentação, no
caso pelo pessoal da PSP, de queixas ao Provedor de Justiça por ações ou omissões dos poderes públicos
(responsáveis pela PSP) violadoras de direitos de terceiros ou causadoras de prejuízos a estes, bem como
ofensivas, em termos objetivos, da ordem constitucional e da legalidade democrática;
Mais se afirmou neste Acórdão que a garantia de queixa ao PJ assume já, ao nível constitucional,
um alcance, não apenas subjetivo, mas também justamente objetivo, que não se compagina com a sua
limitação à única finalidade da defesa dos direitos ou da reparação de prejuízos do queixoso;
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O direito de queixa em apreço mais não é do que uma manifestação qualificada do direito de petição,
o qual a Constituição genericamente reconhece (artigo 52.º, n.º 1) como direito de os cidadãos
apresentarem, aos órgãos de soberania ou «quaisquer autoridades», «petições, representações, reclamações
ou queixas», não só para defesa dos seus direitos», mas igualmente «da Constituição, das leis ou do
interesse geral»;
Ligando as duas questões envolvidas no pedido de fiscalização, sublinha-se que precisamente uma
das dimensões do princípio constitucional da independência da atividade do Provedor de Justiça dos
meios de recurso administrativos e contenciosos previstos na Constituição e nas leis, tal como resulta
do artigo 23.º, n.º 2, do texto constitucional, é a independência da existência de um interesse direto, pessoal
e legítimo da parte de quem apresenta a queixa. Na verdade, exigir ao queixoso a existência de um interesse
direto, pessoal e legítimo na resolução da questão objeto de queixa ao Provedor de Justiça (como
efetivamente parece decorrer do regime legal de queixa ao Provedor de Justiça por parte dos militares),
nos mesmos termos em que tal interesse é exigido para efeitos de apresentação dos recursos administrativos
e contenciosos previstos na lei, constitui um desvirtuamento grosseiro do referido comando constitucional,
que em circunstância alguma se pode ter por admissível;
A imposição ao particular (pessoa singular ou pessoa coletiva), que apresenta queixa ao Provedor
de Justiça, de critérios de legitimidade para a apresentação dessa queixa conduz à descaracterização do
direito fundamental de queixa ao Provedor de Justiça.
O Requerente conclui pedindo a inconstitucionalidade das normas referidas, nos segmentos em que,
por um lado, fazem depender a apresentação de queixa ao Provedor de Justiça da exaustão dos recursos
administrativos previstos na lei e, por outro, circunscrevem a possibilidade de apresentação de queixa ao
Provedor de Justiça às situações que envolvam a violação de direitos, liberdades e garantias dos próprios
militares queixosos ou prejuízo para estes, por violação dos artigos 23.º, n.os 1 e 2, e 18.º, n.os 2 e 3, da
Constituição.
3 — Resposta do órgão autor da norma. — Notificada para se pronunciar sobre o pedido, a
Presidente da Assembleia da República veio oferecer o merecimento dos autos.
4 — Memorando. — Discutido em plenário o memorando apresentado pelo Presidente do Tribunal
Constitucional, nos termos do artigo 63.º, n.º 1, da LTC, e fixada a orientação do Tribunal, cumpre agora
decidir em harmonia com o que então se estabeleceu.
II — Fundamentação
5 — Delimitação do objeto do pedido. — O pedido questiona, do ponto de vista da sua
constitucionalidade, duas soluções legais que, por um lado, estabelecem a obrigatoriedade da prévia
exaustão das vias hierárquicas previstas na lei para a apresentação de queixa ao Provedor de Justiça por
parte dos militares; e, por outro, limitam a possibilidade de apresentação de queixas ao Provedor de Justiça
à verificação de ações ou omissões das Forças Armadas de que resulte violação dos direitos, liberdades
e garantias dos próprios militares queixosos ou prejuízos para estes. Para o efeito, o Requerente indicou
um conjunto de normas das quais extrai as soluções questionadas.
Acontece que nem todas as normas identificadas como objeto do pedido contêm previsões
respeitantes às soluções que o Requerente pretende questionar.
É o que ocorre com a norma do artigo 1.º da Lei n.º 19/95, segundo o qual «[t]odos os cidadãos, nos
termos da Constituição e da lei, podem apresentar queixa ao Provedor de Justiça por ações ou omissões
dos poderes públicos responsáveis pelas Forças Armadas de que tenha resultado, nomeadamente, violação
dos seus direitos, liberdades e garantias ou prejuízo que os afete.» É verdade que o segmento final da norma
aparenta restringir o direito de queixa ao Provedor de Justiça — por parte dos cidadãos em geral — em
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matéria de defesa nacional e Forças Armadas aos casos em que ocorra «violação dos seus direitos,
liberdades e garantias [dos cidadãos] ou prejuízo que os afete [àqueles cidadãos]». Simplesmente esta
dimensão normativa, no universo subjetivo a que, no quadro desta norma, é aplicável, não foi objeto do
presente pedido de fiscalização abstrata da constitucionalidade. Embora no artigo 61.º do pedido se aluda
ao «particular (pessoa singular ou pessoa coletiva)», a verdade é que a fundamentação desenvolvida e o
próprio pedido, formulado a final, respeitam apenas à solução legal de circunscrever a apresentação de
queixa ao Provedor de Justiça às situações que envolvam a violação de direitos, liberdades e garantias dos
próprios militares queixosos ou prejuízo para estes.
Ora, por razões melhor explicitadas infra, no n.º 7.1, o disposto no artigo 1.º da Lei n.º 19/95 não se
aplica aos militares, dado que o objeto admissível do direito de queixa ao dispor destes sujeitos está
conformado (em termos, aliás, mais restritivos) pelo artigo 34.º, n.º 1, da Lei de Defesa Nacional.
Não pode, assim, considerar-se que o artigo 1.º da Lei n.º 19/95 esteja incluído no objeto do presente
pedido de fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade.
Da mesma forma, mas por razões diversas, também não integram o pedido as normas do artigo 5.º,
os
n. 2 e 3, da Lei n.º 19/95.
A primeira destas duas normas precisa o âmbito pessoal de aplicação da norma do artigo 3.º da
mesma lei, norma que, como o Requerente expressamente reconhece (artigo 4.º do pedido), não se inclui
no objeto do pedido, nada dispondo sobre as duas soluções legais cuja constitucionalidade vem
questionada. É certo que, sem impugnar a solução constante do artigo 3.º, o Requerente poderia ter
questionado a sua aplicação «aos militares que se encontrem em situação de reserva fora do serviço
efetivo ou na situação de reforma», o que corresponde ao conteúdo precetivo do n.º 2 do artigo 5.º Mas
não o fez, constatando-se que as questões de constitucionalidade suscitadas se situam inteiramente à
margem do regime constante do n.º 2 do artigo 5.º.
Quanto ao n.º 3 do artigo 5.º, contém dois segmentos distintos. O segundo estabelece a
aplicabilidade do artigo 3.º «aos agentes militarizados das Forças Armadas que estejam na situação de
reforma», pelo que valem, em relação a este segmento, as mesmas razões de exclusão do objeto do
pedido atrás enunciadas, em relação ao disposto no n.º 2 do artigo 5.º A primeira parte do preceito, por
sua vez, ao estabelecer a não aplicação a esses agentes das normas de dois artigos que são objeto do
pedido (os artigos 2.º e 4.º), do mesmo passo elimina, no seu âmbito, as questões de constitucionalidade
que neste se suscitam.
Pelo exposto, o pedido deve considerar-se circunscrito à apreciação da constitucionalidade das
normas do artigo 34.º, n.º 1, da Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, e dos artigos 2.º, n.os 1, 2 e 3, 4.º,
n.os 1 e 2, e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 19/95, de 13 de julho, na medida em que delas resulta, por um lado, a imposição
da prévia exaustão das vias hierárquicas previstas na lei para a apresentação de queixa ao Provedor de
Justiça por parte dos militares ou agentes militarizados e, por outro, a limitação da possibilidade de
apresentação de queixas ao Provedor de Justiça por motivo de ações ou omissões das Forças Armadas
aos casos em que ocorra violação dos direitos, liberdades e garantias dos próprios militares queixosos ou
prejuízo para estes.
6 — A inconstitucionalidade da solução legal que exige o prévio esgotamento das vias hierárquicas
previstas na lei para a apresentação de queixa ao Provedor de Justiça:
6.1 — Com a instituição do Provedor de Justiça como órgão a que «os cidadãos podem apresentar
queixas por ações ou omissões dos poderes públicos» a Constituição criou, no artigo 23.º, uma garantia
suplementar de tutela dos direitos e interesses dos particulares.
A amplitude do âmbito possível das queixas torna patente que «a função do Provedor é mais vasta
do que a defesa da legalidade da administração: trata-se de ‘prevenir e reparar injustiças’ (n.º 1, in fine)
praticadas, quer por ilegalidade quer por violação dos princípios constitucionais que vinculam a atividade
discricionária da Administração, [...] (devendo notar-se que a justiça é um dos princípios gerais
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vinculativos de toda a atividade administrativa, incluindo portanto a atividade discricionária, nos termos do
artigo 266.º-2 da CRP)» — Gomes Canotilho/Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa
Anotada, I, 4.ª ed., Coimbra, pp. 442-443. Ainda que instrumento privilegiado de defesa dos direitos
fundamentais (todos eles), o Provedor de Justiça é, mais amplamente, um «órgão de garantia da
Constituição, independentemente da defesa de direitos fundamentais», como reconhecem os mencionados
Autores (ob. cit., pp. 440-441).
Sendo o objeto de proteção da norma do artigo 23.º da CRP um produto da ordem jurídica, sem
qualquer prefiguração na realidade social, a conformação institucional do órgão e o regime do direito de
apresentar queixas a ele dirigidas só ganham traços mais precisos a nível da legislação ordinária que regula
o estatuto e a atividade do Provedor de Justiça. Mas essa legislação tem de respeitar, como é óbvio, as
indicações normativas extraíveis do desenho constitucional da figura.
Entre essas indicações consta a regra de que «a atividade do Provedor de Justiça é independente
dos meios graciosos e contenciosos previstos na Constituição e nas leis» (artigo 23.º, n.º 2). Estando em
apreciação uma norma que determina o esgotamento prévio dos recursos administrativos previstos na lei,
como condição de exercício do direito de queixa ao Provedor de Justiça, cumpre, antes de mais, ajuizar
da compatibilidade deste regime com aquela regra constitucional.
A questão já foi analisada e decidida no Acórdão n.º 103/87. Aí se escreveu, no que a este ponto se refere:
«É certo que no n.º 2 do artigo 23° da Constituição se qualifica a atividade do PJ como
‘independente dos meios graciosos e contenciosos previstos na Constituição e nas leis’. Mas, em
boa verdade, ao dizer isso o preceito ora citado apenas estabelece o princípio da ‘autonomia’ desse
direito de queixa relativamente a outros direitos de reclamação e recurso, com a consequente
possibilidade do seu uso cumulativo — princípio e consequência que não são afetados quando se
‘condiciona’ o exercício daquele primeiro direito ao prévio esgotamento da via hierárquica. Esta
exigência, no fundo, apenas significa que a queixa ao Provedor há de ser dirigida da ação ou omissão
da entidade que fecha a hierarquia administrativa em causa, e cuja decisão é, assim, a única com
valor ‘definitivo’».
O conceito de «independência» presta-se, neste contexto, a interpretações não coincidentes, com
graus variáveis de imposição da separação das duas formas de intervenção. Mas o Tribunal entende que
a apreciação feita no Acórdão n.º 103/87 é de manter, não obstante a norma ter sido objeto, na doutrina,
de interpretações mais rigoristas (cf. ob. cit., pp. 441 e 442; André Salgado de Matos, «O Provedor de
Justiça e os meios administrativos e jurisdicionais de controlo da atividade administrativa», O Provedor
de Justiça. Novos estudos, Lisboa, 2008, 157 s., pp. 172 e 176-177).
Note-se que, nos termos do artigo 23.º, n.º 2, a independência é reportada à «atividade do Provedor
de Justiça». E essa norma encontra concretização imediata na possibilidade de o Provedor de Justiça atuar
por iniciativa própria (artigos 4.º e 24.º, n.º 1, do respetivo Estatuto).
Reportada, especificamente, ao direito de queixa, a independência da atividade do Provedor de
Justiça em relação aos meios graciosos e contenciosos significa apenas, a bem dizer, que estamos perante
instrumentos cumulativos de tutela, pois obedecem a pressupostos e perseguem objetivos distintos, não
implicando o recurso àqueles meios o decaimento da possibilidade de exercício do direito de queixa. Aquela
via não substitui esta, nem o resultado da sua ativação se projeta, por qualquer forma, na tramitação e na
sorte desta. A obrigatoriedade, para o militar queixoso, de exaurir os recursos hierárquicos previstos não
lhe retira a disponibilidade do direito de queixa, não sendo o respetivo procedimento, quando desencadeado,
minimamente influenciado pela forma como foi instruído e decidido o recurso hierárquico prévio. Em suma,
o direito de queixa assume autonomia em relação àqueles outros meios porque a existência destes não é
condição nem preclude o seu exercício, nem o resultado da sua utilização pode interferir com a atividade
do Provedor de Justiça e com a sua liberdade de apreciação.
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Fica sempre salvaguardada, deste ponto de vista, a garantia que a instituição constitucional do
Provedor de Justiça consagra, como órgão que atua «fora do sistema» (a expressão é de Maria Eduarda
Ferraz, O Provedor de Justiça na defesa da Constituição, Provedoria de Justiça, 2008, 31), sem
qualquer dependência dos pressupostos de atuação, dos modos de funcionamento e dos critérios de decisão
deste.
6.2 — Não se opondo a regra do artigo 23.º, n.º 2, da CRP à conformidade constitucional do regime
em apreço, há que passar a apreciá-la à luz dos princípios constitucionais pertinentes.
Uma primeira questão que, neste quadro, se pode suscitar é a da qualificação precisa da solução
legal do prévio esgotamento das vias hierárquicas em confronto com o direito de queixa ao Provedor de
Justiça constitucionalmente reconhecido.
No Acórdão n.º 103/87 acima citado, o Tribunal propendeu para a tese de que não havia
verdadeiramente uma restrição a este direito, mas tão-só uma «regulamentação» do seu exercício. Em
justificação desse entendimento, discorreu o Tribunal do seguinte modo:
«Com efeito, a faculdade de os membros da PSP se queixarem ao PJ de ‘ações ou omissões dos
poderes públicos’ responsáveis por essa Polícia não é afetada no seu conteúdo substantivo, não é
reduzida ou amputada de qualquer das suas dimensões; por outro lado, tão-pouco é posta em causa
a faculdade de, em resultado da apreciação das queixas que lhe vierem a ser apresentadas, o PJ
‘dirigir aos órgãos competentes as recomendações necessárias para prevenir e reparar injustiças’
(cf. o artigo 23.º, n.º 1, da CRP). O que se faz é simplesmente ‘condicionar’ o exercício do direito
de queixa a um determinado pressuposto com a consequência de que as eventuais recomendações
do PJ só poderão ser dirigidas à entidade que se situa no vértice da hierarquia da Polícia, e nunca
a quaisquer escalões intermédios da mesma hierarquia.»
E, na verdade, não há dúvida de que a exigência de esgotamento prévio das vias hierárquicas
legalmente previstas é uma intervenção legislativa que não provoca qualquer efeito ablativo do conteúdo
de tutela constante no âmbito normativo do artigo 23.º da CRP, nem qualquer efeito obstativo do acesso
individual ao bem por ele protegido. Compreender-se-á, nessa medida, que o conceito de «condicionamento»
pudesse ter sido visto como o mais adequado a traduzir o alcance da solução e a sua projeção sobre o
exercício do direito de queixa ao Provedor de Justiça.
Mas não é menos verdade que estamos perante uma regulação do direito de queixa ao Provedor
de Justiça a qual, em tutela de um interesse alheio ao dos titulares desse direito, prescreve
vinculativamente um modo de exercício de que resulta, para uma certa categoria de cidadãos, uma
dificultação ou, pelo menos, uma certa postergação temporal, do acesso ao bem protegido. Impondo o
recurso prioritário às vias hierárquicas legalmente previstas, o legislador veda uma opção livre do
interessado quanto à iniciativa a tomar ou a utilização daquele instrumento de tutela simultaneamente com
o exercício do direito de queixa. Nessa medida, não custa admitir que essa regulação, não comprimindo
o conteúdo de tal direito, afeta, todavia, desvantajosamente, por razões que nada têm que ver com
imperativos de conformação organizativa ou de exequibilidade prática, a ativação, por parte dos militares
ou agentes militarizados, da posição jusfundamental que, prima facie, lhes advém do artigo 23.º da CRP.
É quanto basta para que não se dispense aqui a aplicabilidade dos parâmetros próprios do Estado
de direito, com as ponderações valorativas a que ela dá lugar, em particular no quadro do princípio da
proporcionalidade. Admitindo as categorias de «condicionamento» e «restrição», em si mesmas de
contornos fluidos, múltiplas configurações intermédias e gradações tipologicamente aproximativas, de
mais ou de menos, uma qualificação conceptual, para além de se prestar sempre a controvérsia, não pode
resolver concludentemente questões de regime de uma intervenção normativa deste tipo.
6.3 — Seguindo essa metódica fundamentação, pode, desde já, ser liminarmente rejeitada uma
arguição do Requerente, à luz do que ficou dito, sem necessidade de mais considerações.
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Referimo-nos ao invocado desrespeito pelo núcleo ou conteúdo essencial do direito de queixa
ao Provedor de Justiça, argumentando-se que a utilidade desse direito resulta «praticamente
aniquilada».
Como vimos, a solução legal não comporta qualquer amputação de uma dimensão do conteúdo do
direito de queixa, de natureza essencial ou não. Como reconhece o Requerente («No caso de que nos
ocupamos, se é certo que os militares não deixam de poder queixar-se ao Provedor de Justiça […]»), os
militares não se viram privados do direito de queixa ao Provedor de Justiça, o qual se mantém incólume
e exercitável, com o conteúdo que constitucional e legalmente lhe cabe, apesar da imposta exaustão prévia
das vias hierárquicas de recurso.
6.4 — Dando por assente esta conclusão, não pode, todavia, esquecer-se que esta imposição legal
representa uma interferência desvantajosa num direito que, prima facie, admitiria qualquer forma de
exercício e uma disponibilidade incondicionada. Na verdade — frisa-se, de novo — com a solução de
prévio esgotamento das vias de recurso, a regulação em apreço conduz a que o titular do direito de queixa
perca possibilidades de ação que de outro modo teria, dentro do âmbito de proteção do artigo 23.º (o
exercício imediato, em exclusivo ou em simultâneo com o recurso hierárquico, das faculdades contidas
nesse direito). Consequência que obriga a equacionar a legitimidade desta eficácia indiscutivelmente
limitadora, ainda que somente no plano do tempo e do modo de exercício.
Há que deixar claro, antes de mais, que a falta de previsão expressa, no programa normativo do
artigo 23.º, de autorização para uma intervenção restritiva do legislador não obsta, só por si, à conformidade
constitucional da solução, mesmo que se lhe atribua uma tal designação. Como acentua Reis Novais, «a
consagração constitucional de um direito fundamental sem a simultânea previsão da possibilidade da sua
restrição não constitui qualquer indicação definitiva sobre a sua limitabilidade» — As restrições aos
direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela Constituição, Coimbra, 2003, 569. De
facto, em superação do teor literal do requisito fixado na 1.ª parte do n.º 2 do artigo 18.º, para as restrições
aos direitos, liberdades e garantias, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, ainda que através de
construções dogmáticas não coincidentes, restrições não expressamente autorizadas pela Constituição.
Independentemente da terminologia (variável) utilizada, trata-se de limites não escritos, como limites a
posteriori, tornados necessários pela exigência de salvaguarda de outros direitos ou bens constitucionalmente
garantidos (cf. Gomes Canotilho, Direito constitucional e teoria da Constituição, 7.ª ed., Coimbra,
2003, 1 277). Há, mesmo, quem aponte uma «reserva geral imanente de ponderação» (Reis Novais, ob.
cit., 569 s.), como fundamentação e via de acesso a limites não expressamente autorizados.
É deste ponto de vista, o da necessidade de harmonização e compatibilização dos direitos
fundamentais, não só entre si (colisão de direitos), como com a tutela de outros bens jurídicos a que o Estado
está também constitucionalmente vinculado, que pode ser obtida uma resposta definitiva quanto à
admissibilidade de limites não expressos, quer a questão se coloque, em concreto, ao nível da solução
judicial de colisões ou conflitos, quer se coloque ao nível das intervenções legislativas que, em abstrato,
procuram realizar a mencionada harmonização.
Na formulação desse juízo, há que apreciar se a medida com alcance, de algum modo, restritivo
tem por fundamento a tutela de um bem jurídico constitucionalmente credenciado e, em caso afirmativo,
se a intervenção que persegue esse fim se contém ou não dentro de limites que assegurem a sua
proporcionalidade.
6.5 — Quanto ao primeiro pressuposto, não é difícil identificar o bem jurídico-constitucional
onde mergulham raízes as valorações justificativas do regime em apreço. Trata-se da «defesa
nacional», que é obrigação do Estado assegurar (artigo 273.º da CRP), o que faz através das Forças
Armadas (artigo 275.º). Estando em causa a «segurança existencial do Estado», ninguém contestará que
esta é, em princípio, «um bem legitimador de importantes restrições aos direitos fundamentais» (cf. Gomes
Canotilho, ob. cit., p. 1 272).
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Para cumprimento cabal da sua tarefa de defesa nacional, a instituição militar tem uma estrutura
organizativa que obedece a características muito próprias, salientadas no referido Acórdão n.º 103/87,
nestes termos:
«Ora, como notas características da instituição militar avultam, decerto, as seguintes: o estrito
enquadramento hierárquico dos seus membros, segundo uma ordem rigorosa de patentes e postos;
correspondentemente, a subordinação da atividade da instituição (e, portanto, da atuação individualizada
de cada um dos seus membros), não ao princípio geral de direção e chefia comum à generalidade
dos serviços públicos, mas a um peculiar princípio de comando em cadeia, implicando em especial
dever de obediência, […].»
E são múltiplas as decisões em que o Tribunal Constitucional relevou as exigências próprias da
instituição militar, como causa legítima de restrições aos direitos fundamentais.
Assim, por exemplo, no recente Acórdão n.º 229/2012, sobre o Regulamento de Disciplina Militar,
foi destacado que é necessário ponderar o equilíbrio entre o «superior interesse da disciplina e da hierarquia
militar» e os direitos dos militares individualmente considerados, acentuando-se que a instituição militar é
uma «instituição onde a hierarquia e a disciplina assumem, em nome do superior interesse da eficácia e
da eficiência da defesa nacional e das Forças Armadas, uma importância sem paralelo na generalidade
dos domínios da Administração Pública».
Já anteriormente, o Acórdão n.º 662/99, não contestando que os «funcionários públicos militares»
integram o conceito mais amplo de «funcionários públicos», reconheceu que há uma diversidade de
regimes da administração pública civil e da administração pública militar, com as inerentes diversidades
estatutárias (ainda que estas diversidades tenham sido consideradas, no caso, insuficientes para
fundamentar um tratamento não igualitário).
Essa singularidade não deixou, aliás, de ser reconhecida pelo Requerente, ao caracterizar as
Forças Armadas como uma «instituição marcada por uma estrutura hierarquizada de comando, direção
e disciplina (princípio que justificará igualmente o tipo de restrições a que alude o artigo 270.º da
Constituição […]».
É certo que se pode distinguir «o campo da hierarquia estritamente militar — de postos e funções
de comando e direção — do da hierarquia funcional-administrativa» (assim, Jorge Miranda, in Jorge
Miranda/Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, I, 2.ª ed., Coimbra, 2010, p. 493). Sem dúvida
alguma que são diferentes as exigências de restrição aos direitos fundamentais que decorrem de cada um
desses planos. E de tal modo o são que, no que concerne o direito de queixa, não é contestada a proibição,
constante do artigo 3.º, n.º 1, da Lei n.º 19/95, de 13 de julho, de ela versar sobre matéria operacional ou
classificada.
Simplesmente, o menor grau de atendimento a um princípio hierárquico de comando, na esfera
propriamente administrativa, não vai ao ponto de justificar, nesse âmbito, o tratamento absolutamente
igualitário do militar e de qualquer outro funcionário. Sendo necessariamente unas a estrutura organizativa
e a cadeia de comando, e uno o estatuto militar, as esferas de atuação operacional e administrativa não
são inteiramente autonomizáveis entre si, de modo que se pudesse sustentar a indiferença de cada uma
às vicissitudes que a outra sofre. Há interferências recíprocas evidentes, pelo que a eficácia de comando
operacional sofreria afetações desvantajosas se, na esfera administrativa, o militar gozasse, sem
restrições, de prerrogativas idênticas ao de qualquer trabalhador público.
6.6 — Mas não basta apurar que exigências próprias da instituição militar justificam que os que nela
estão integrados se rejam por um estatuto específico, com deveres de comportamento e limitações de
direitos a que não está sujeita a generalidade dos cidadãos. Cumpre, mais concretamente, apreciar se a
condição militar fornece ou não uma razão suficiente para o particular regime de exercício do direito de
queixa ao Provedor de Justiça, constante das normas cuja constitucionalidade vem impugnada.
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Neste quadrante valorativo, assume realce, como elemento de ponderação, a ideia de que uma
estrutura, como a das Forças Armadas, que tem no princípio de comando, segundo regras estritas de
disciplina e de sujeição a ordens, segundo uma rígida escala hierárquica, a essência do seu modo
organizativo e de funcionamento, é particularmente refratária a intromissões externas que se possam
sobrepor, sem mais, e ainda que a título de «recomendações», ao exercício dos poderes de condução da
vida institucional que internamente competem à cadeia hierárquica. Contrariamente ao que se pode ler no
pedido, não é um «objetivo de ordem prática» o que está subjacente à regulamentação em apreço. É antes
a intenção de preservar, dentro do admissível (isto é, sem lesão excessiva dos interesses dos cidadãos em
funções militares) a «administração autónoma» da instituição «Forças Armadas», segundo o princípio de
comando que lhe é próprio.
Deste ponto de vista, constitucionalmente credenciado, justifica-se que, quando um militar ponha em
causa uma decisão que o afete, não se conformando com ela, sejam chamados a pronunciar-se, em
primeira linha, os detentores do poder de reapreciação e eventual revisão dessa decisão, dentro da cadeia
hierárquica de comando que estrutura a instituição militar. A possibilidade de o queixoso apelar, de
imediato, para uma instância externa de controlo, desprezando as vias em aberto de solução dentro e pela
própria instituição, representaria um desnecessário apoucamento e desconsideração do papel da hierarquia
por alguém que a ela está sujeito, contrários a um princípio organizacional funcionalmente imprescindível.
Para salvaguarda desse princípio, só deve comprometer as Forças Armadas, perante o órgão
constitucional de controlo que é o Provedor de Justiça, uma decisão que tenha sido abonada ou ratificada
pelas chefias, em termos de ser considerada definitiva. Por outras palavras, quem está em posição de
comando, dentro das Forças Armadas, só deve ser interpelado a alterar, por recomendação do Provedor
de Justiça, uma decisão tomada na instituição que dirige, se previamente tiver tido oportunidade de
exercitar essa posição. Dada a reforçada e muito peculiar posição de autoridade que detém o titular de
comando na instituição militar, faz sentido e é razoável que ele não possa estar sujeito a receber, de fora
da instituição, recomendações de alteração de uma decisão (o objeto de queixa) tomada por um subalterno
e que tenha ficado subtraída, por iniciativa do militar queixoso, à sua esfera de controlo. Nessa linha se
compreende o disposto no n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 19/95, para a hipótese de inexistência de recurso
hierárquico ou de esgotamento do prazo para a sua interposição.
6.7 — E a solução respeita todos os parâmetros em que se desdobra o princípio da proporcionalidade.
Sendo idónea à preservação da hierarquia de comando e de disciplina das Forças Armadas, uma
vez que garante a sua atuação, ela revela-se igualmente necessária à consecução daquele objetivo.
O Requerente contesta esta avaliação, com base em que, «por imperativo legal, o Provedor de
Justiça ouve sempre as entidades visadas — no caso as entidades responsáveis pelas Forças
Armadas —, antes de tomar qualquer iniciativa por motivo de ação ou omissão praticadas pelos
referidos poderes públicos ou por quaisquer outros». Este dever de audição prévia, constante do Estatuto
do Provedor de Justiça (artigo 34.º da Lei n.º 9/91, de 9 de abril), seria o bastante para satisfazer «a legítima
preocupação de que qualquer assunto que esteja a ser apreciado, discutido ou tratado referente à instituição
Forças Armadas seja do conhecimento desta […]».
Simplesmente, uma tal visão desfoca o objetivo a atingir, que não consiste na garantia de
conhecimento do assunto objeto de queixa, mas o de obstar a que o exercício deste direito se sobreponha
ao funcionamento das vias internas de impugnação de uma decisão.
Nem, contrariamente ao defendido, seria «igualmente eficaz» na concretização do objetivo real da
solução questionada — o da preservação da hierarquia de comando das Forças Armadas — a solução
alvitrada, no pedido, como alternativa, de imputação ao militar queixoso do «ónus de dar conhecimento da
queixa apresentada ao Provedor de Justiça — e do respetivo teor — simultaneamente aos órgãos
competentes das Forças Armadas», acompanhada do dever «de não divulgação pública do conteúdo da
queixa e do próprio ato de apresentação da queixa».
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Ainda que menos distante do exigível, por vincular o próprio militar queixoso a uma iniciativa que
tem em conta a hierarquia, esta solução não assegura verdadeiramente o respeito pelos valores da
disciplina militar. Do ponto de vista valorativamente relevante, uma coisa é os órgãos competentes das
Forças Armadas serem confrontados com uma impugnação a uma decisão, em resultado do funcionamento
dos mecanismos internos de recurso que interpelam diretamente (e responsabilizam) os escalões mais
elevados da hierarquia, outra, bem diferente, é terem conhecimento de uma queixa, num momento posterior
à sua apresentação a uma entidade exterior à instituição. No primeiro caso, as regras funcionais do sistema
de comando são postas a atuar, em plena normalidade institucional; no segundo, elas são colocadas de lado.
Por último, é de entender que a exigência de prévio esgotamento das vias hierárquicas de recurso
não afeta o direito de queixa para além da justa medida. Tendo em conta o elevado valor constitucional
do bem protegido e, sobretudo, os muito diminutos grau e intensidade do sacrifício causado ao direito de
queixa — um direito, à partida, juridicamente determinado e, por isso, mais acessível a conformações
limitativas do que os direitos de liberdade mais ou menos materialmente determinados (cf. Reis Novais,
ob. cit., 163 s.) —, pode bem sustentar-se que o custo a suportar, no âmbito normativo deste direito, está
em relação materialmente proporcionada com o benefício alcançado, tendo por referência a ordem
constitucional, no seu conjunto. Atente-se em que aquela medida apenas torna imperativo um modo de
articulação entre duas vias de contestação de uma decisão do foro militar, impondo o exercício prioritário
(mas não exclusivo) da via de recurso hierárquico. Privilegia-se, desse modo, o autocontrolo, mas sem
eliminar a possibilidade de o interessado acionar o heterocontrolo que o exercício do direito de queixa
representa. A solução leva equilibradamente em conta a natureza própria da instituição militar e as suas
exigências funcionais, bem como o estatuto específico que rege aqueles que nela prestam serviço, mas sem
sacrifício desmesurado do direito de queixa, como direito fundamental de cidadania.
6.8 — Uma última objeção pode ser levantada à admissibilidade constitucional do regime em apreço.
Prende-se ela com o disposto no artigo 270.º da CRP, norma que prevê «restrições ao exercício de
direitos» dos militares, dos agentes militarizados e dos serviços e forças de segurança. Não estando aí
referido o direito de queixa, a atribuição de caráter taxativo ao elenco de direitos suscetíveis de restrição
(assim, Gomes Canotilho/Vital Moreira, ob. cit., II, p. 845) levantaria um obstáculo aparentemente
insuperável à conformidade constitucional da solução.
Simplesmente, pode entender-se que, para este efeito, uma vinculação que tem o alcance jurídico
de um simples ónus não deve ser tida como uma restrição exatamente com natureza e alcance restritivos
equivalentes aos das expressamente nomeadas no artigo 270.º e que, tal como estas, necessitaria de
expressa e específica autorização constitucional, para se admitir a sua viabilidade operativa.
Ademais, as restrições consagradas nesta norma visam fundamentalmente impedir atuações
coletivas dos militares, em forma concertada, a que os direitos aí restringidos são especialmente propícios,
ou, no caso da capacidade eleitoral passiva, obstar a que seja posta em causa a isenção político-partidária
das Forças Armadas. O direito individual de queixa, aqui em apreço, situa-se, à partida, à margem destas
preocupações do legislador constituinte.
De resto, há boas razões para sustentar que os direitos dos militares suscetíveis de afetação
desvantajosa não são apenas os elencados no artigo 270.º (neste sentido, Jorge Miranda/Rui Medeiros, ob.
cit., p. 628).
Sem se pôr em causa a necessidade de uma específica fundamentação, no estrito plano
jurídico-constitucional, de qualquer regime legal, sempre excecional, com alcance, de algum modo,
restritivo dos direitos fundamentais dos militares, ao literalmente disposto no artigo 270.º não pode ser
atribuído caráter exauriente de todas as medidas que podem afetar posições subjetivas dos militares,
atendendo ao seu estatuto próprio.
A essa específica fundamentação, decorrente da interpretação da Constituição, no seu todo, foram
dedicados os pontos anteriores.
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6.9 — Deste modo, pode concluir-se que a solução legal analisada — contida no n.º 1 do artigo 34.º
da Lei de Defesa Nacional e no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 19/95 —, não obstante consubstanciar uma
limitação à liberdade de exercício do direito de queixa ao Provedor de Justiça, não pode ser considerada
uma restrição inconstitucional ao dito direito, contrariamente ao pretendido pelo Requerente.
Em virtude do sentido desta decisão, fica de pé a solução do esgotamento prévio das vias
hierárquicas de recurso. Mas o regime, em concreto, do respetivo procedimento e sua articulação com o
direito de queixa, regulamentados nos artigos 2.º, n.os 2 e 3, 4.º, n.os 1 e 2, e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 19/95, exigiria
uma apreciação autónoma, que, no entanto, está fora do objeto do presente pedido de fiscalização.
7 — A solução legal que limita a possibilidade de apresentação de queixas ao Provedor de Justiça
por motivo de ações ou omissões das Forças Armadas de que resulte violação dos direitos, liberdades e
garantias dos próprios militares queixosos ou prejuízo para estes:
7.1 — Muito embora o Requerente impute esta solução legal, algo indiferenciadamente, «ao
conteúdo das normas acima identificadas da Lei de Defesa Nacional e da Lei n.º 19/95» (cf. o artigo 53.º
do pedido), ou seja, a todas as normas identificadas como objeto do pedido, a verdade é que as normas dos
artigos 2.º, n.os 2 e 3, 4.º, n.os 1 e 2, e 5.º, n.º 1, referíveis ao regime da exaustão prévia das vias hierárquicas
de recurso, nada têm que ver com esta segunda questão de constitucionalidade.
E das duas únicas normas que contêm segmentos atinentes à questão em apreciação — as
enunciadas nos artigos 34.º, n.º 1, da Lei de Defesa Nacional e 1.º da Lei n.º 19/95, de 13 de julho — só
a primeira, de acordo com a delimitação logo de início por nós efetuada, pode ser tida em consideração.
Relembre-se que o pedido se restringe à apreciação de dois pontos do regime de queixa dos
militares. Ora, a Lei n.º 19/95 tem um âmbito aplicativo não restrito aos militares, uma vez que esse âmbito
se define pelo objeto: o «regime de queixa ao Provedor de Justiça em matéria de defesa nacional e Forças
Armadas», de acordo com a epígrafe do diploma. Compreende-se, assim, que o artigo 1.º indique como
titulares do direito de queixa, nesta matéria, «todos os cidadãos».
Mas a norma, quanto à definição da situação sobre que pode versar a queixa, não se aplica aos
militares, uma vez que, quanto a estes, prevalece o disposto no artigo 34.º, n.º 1, da Lei de Defesa Nacional.
É nesta sede — uma lei orgânica, aliás — que foi fixado o âmbito do direito de queixa dos militares. A
remissão do n.º 2 do mencionado preceito para outra lei (a Lei n.º 19/95, que já se encontrava, e continuou,
em vigor) tem em vista o direito tal como configurado no n.º 1, sem abrir a possibilidade de ele ser moldado
de outro modo por essa lei, reguladora unicamente do exercício.
Esta precisão delimitativa reveste suma importância, pois o artigo 1.º da Lei n.º 19/95 define um
âmbito do direito de queixa dos cidadãos, em geral, mais alargado do que cabe aos militares, pois, além do
mais, não o fecha a qualquer situação que não seja a violação dos direitos, liberdades ou garantias ou
prejuízo que afete o próprio queixoso, na medida em que faz anteceder o segmento que refere esses
elementos do advérbio «nomeadamente». Deste termo se infere que o direito de queixa aí referido tem
como objeto primário, mas não exclusivo, as situações apontadas na norma.
Mas, mesmo quando reportado apenas ao artigo 34.º, n.º 1, da Lei de Defesa Nacional, como seu
suporte normativo, pode constatar-se que a formulação que o Requerente deu ao objeto do pedido, nesta
dimensão, não coincide com os termos daquela disposição legal. Ao incluir, no direito de queixa, a causação
de um prejuízo que afete os militares, aquela formulação reproduz, ipsis verbis, na parte relevante, o
teor do n.º 2 do artigo 33.º da Lei n.º 29/82, a anterior Lei de Defesa Nacional, em vigor à data da emissão
do Acórdão n.º 103/87. Mas o artigo 34.º, n.º 1, omitiu essa referência, traçando o âmbito do direito de
queixa ao Provedor de Justiça, por parte de militares, em moldes mais restritivos do que a Lei n.º 29/82,
pois, fá-lo incidir sobre «ações ou omissões dos poderes públicos responsáveis pelas Forças Armadas de
que resulte violação dos seus direitos, liberdades e garantias», sem mais.
A questão de constitucionalidade a apreciar deverá, pois, ajustar-se ao que esta norma dispõe, tendo
por objeto a restrição do direito de queixa dos militares ao Provedor de Justiça às «ações ou omissões dos
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poderes públicos responsáveis pelas Forças Armadas de que resulte violação dos seus direitos, liberdades
e garantias».
7.2 — A questão já foi também apreciada no Acórdão n.º 103/87. Aí se pode ler, na parte que agora
releva:
«Acresce que, estabelecendo esse preceito, por força da dita remissão, o direito de os elementos
da PSP apresentarem queixas ao Provedor de Justiça contra os poderes públicos responsáveis pela
própria Polícia, todavia fá-lo apenas com referência a ações ou omissões de que resulte ‘violação
dos seus direitos, liberdades e garantias ou prejuízo que os afete’. Afigura-se assim que o mesmo
preceito exclui afinal o direito de os membros da PSP apresentarem queixa ao Provedor por ações
ou omissões dos referidos poderes públicos que violem direitos ou causem prejuízos a terceiros ou
ofendam objetivamente a ordem constitucional e a legalidade democrática. Ora, será esta exclusão
constitucionalmente admissível?
Entende o Tribunal que não. E entende que não, por considerar que a garantia de queixa ao
Provedor de Justiça assume já, ao nível constitucional, um alcance, não apenas subjetivo, mas
também justamente objetivo, que se não compagina com a sua limitação à única finalidade da defesa
dos direitos ou da reparação de prejuízos do queixoso. De facto, o artigo 23.º, n.º 1, da Constituição
reporta-se genericamente, por um lado, a queixas ‘por ações ou omissões dos poderes públicos’, sem
mais, e, por outro lado, às recomendações do Provedor ‘necessárias para prevenir e reparar
injustiças’, também sem mais. Mas a isso acresce que o direito de queixa em apreço mais não é do
que uma manifestação qualificada do direito de petição, o qual a Constituição genericamente
reconhece — no seu artigo 52.º, n.º 1 — como o direito de os cidadãos apresentarem, aos órgãos
de soberania ou ‘quaisquer autoridades’, ‘petições, representações, reclamações ou queixas’, não
só para ‘defesa dos seus direitos’, mas igualmente ‘da Constituição, das leis ou do interesse geral’.
De resto, um tal entendimento da garantia de queixa ao Provedor de Justiça é o que está na
linha da conceção logo de início reconhecida entre nós à Provedoria (antes mesmo da
Constituição, e no Decreto-Lei n.º 212/75, de 21 de abril, que a criou), e depois confirmada pela
Lei n.º 81/77, de 22 de novembro, que é o seu atual estatuto (cf., em particular, o artigo 22.º,
n.os 1 e 2). É legítimo, pois, pensar que neste último diploma o legislador se limitou a explicitar o
sentido constitucional da instituição.»
Conforme se pode constatar da leitura destes excertos, o objeto de controlo não foi propriamente
a norma que estabelecia a exigência de que o direito de queixa ao Provedor de Justiça se limitasse às ações
ou omissões das Forças Armadas de que resultasse a violação dos direitos, liberdades e garantias dos
próprios militares queixosos ou prejuízos para estes, mas uma norma, atinente ao regime aplicável aos
elementos da PSP (o artigo 69.º, n.º 2, da Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas, então em vigor),
que remetia para esse preceito.
Não obstante, não pode deixar de se reconhecer que, efetivamente, foi emitido por este Tribunal um
juízo em relação a essa exigência, constante, na altura, do artigo 33.º, n.º 2, da Lei de Defesa Nacional e
das Forças Armadas (Lei n.º 29/82), norma com um conteúdo prescritivo bastante similar ao do artigo 34.º,
n.º 2, da atual Lei de Defesa Nacional.
Esclarecido isto, cumpre averiguar se o entendimento então preconizado pelo Tribunal Constitucional
deve ser mantido.
7.3 — Pode, desde já, dizer-se que é inteiramente de renovar, por maioria de razão, o juízo emitido
no Acórdão n.º 103/87.
Na verdade, a norma do mencionado artigo 34.º, n.º 1, no segmento questionado, tem uma eficácia
excludente de conteúdos do direito de queixa ao Provedor de Justiça que contraria, sem fundamento
razoável, o desenho constitucional desta instituição de controlo dos poderes públicos. De fora ficam a
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violação de direitos fundamentais do queixoso que não revistam a natureza de direitos, liberdades ou
garantias, a violação de direitos, do mesmo titular, que não sejam direitos fundamentais, de quaisquer
direitos de terceiros e a lesão de interesses, do queixoso ou de terceiros, não tutelados por direitos. Esta
compressão do conteúdo do direito de queixa não se compagina com as indicações normativas fornecidas
pelo artigo 23.º, n.º 1, da CRP, que se reporta genericamente a «ações ou omissões dos poderes públicos»,
sem qualquer restrição, caracterizando ainda funcionalmente o direito de queixa como destinado a
«prevenir ou remediar injustiças».
Se a conformação legal retira do direito de queixa dos militares a afetação de posições subjetivas
que dele devem ser objeto, por imperativo constitucional, ignora completamente, a mais disso, a dimensão
objetiva da atividade do Provedor de Justiça, a quem também compete emitir recomendações, ou
desenvolver outras ações, até por iniciativa própria, que obstem ou ponham termos a ações ou omissões
dos poderes públicos «que ofendam objetivamente a ordem constitucional e a legalidade democrática»,
como se pode ler no Acórdão n.º 103/87. Cabe-lhe genericamente assegurar, por meios informais, «a
justiça e a legalidade do exercício dos poderes públicos» como, em concretização dos «termos da
Constituição», refere o artigo 1.º da Lei n.º 9/91, de 9 de abril (Estatuto do Provedor de Justiça). E para
isso, tanto pode tomar iniciativas próprias (artigos 4.º e 24.º, n.º 1, do mesmo diploma) como desenvolver
ações em seguimento de queixas apresentadas pelos cidadãos (artigo 24.º, n.º 1). Nesta perspetiva
institucional, nada justifica que estas se cinjam a matérias de interesse pessoal e direto do próprio queixoso.
Deste ponto de vista, o regime do artigo 24.º, n.º 2, do Estatuto do Provedor de Justiça não representa uma
livre criação legislativa, mas uma vinculada concretização de parâmetros constitucionais.
Nem se diga, em contrário, que, desta forma, o direito de queixa pode servir para o exercício
sub-reptício daqueles outros direitos que o artigo 270.º da CRP admite especificamente poderem ser
restringidos aos militares e, com isto, esvaziar de sentido o preceituado neste artigo, comprometendo os
objetivos que o legislador constituinte aí pretendeu prosseguir (genericamente, como se disse, impedir
ações de organização ou exercício coletivos e assegurar a isenção política dos militares, «ideia inspiradora
do Estado de Direito democrático» — cf. Jorge Miranda/Rui Medeiros, Constituição Portuguesa
Anotada, ob. cit., p. 627).
Não é pelas hipóteses anómalas de exercício abusivo ou de desvirtuamento funcional que se deve
medir a justeza ou a conformidade constitucional de uma garantia. Compete antes ao Provedor de Justiça,
utilizando os seus poderes de apreciação preliminar das queixas (artigo 27.º do respetivo Estatuto), não
admitir as que possam canalizar protestos ou contestações coletivas.
Em face do exposto, é de concluir que a norma do artigo 34.º, n.º 1, da Lei de Defesa Nacional, na
parte em que prescreve que as queixas dos militares ao Provedor de Justiça têm por objeto «ações ou
omissões dos poderes públicos responsáveis pelas Forças Armadas de que resulte violação dos seus
direitos, liberdades e garantias», representa uma restrição inconstitucional do direito de queixa consagrado
no artigo 23.º da Constituição da República.
III — Decisão
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal Constitucional decide:
a) Não declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das normas constantes dos
artigos 34.º, n.º 1, da Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, e do artigo 2.º, n.º 1, da Lei n.º 19/95, de
13 de julho, no segmento em que impõem a prévia exaustão das vias hierárquicas previstas na lei para a
apresentação de queixa ao Provedor de Justiça por parte dos militares ou agentes militarizados;
b) Declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, por violação do artigo 23.º da
Constituição, da norma constante do artigo 34.º, n.º 1, da Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, na parte
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em que limita a possibilidade de apresentação de queixas ao Provedor de Justiça por motivo de ações ou
omissões das Forças Armadas aos casos em que ocorra violação dos direitos, liberdades e garantias dos
próprios militares queixosos.
Lisboa, 18 de setembro de 2012. — Joaquim de Sousa Ribeiro — Vítor Gomes — Maria Lúcia
Amaral — J. Cunha Barbosa — Maria João Antunes — João Cura Mariano — Ana Guerra Martins
— Catarina Sarmento e Castro [vencida, quanto à alínea a), nos termos e pelas razões expostos na
declaração de voto junta] — Carlos Fernandes Cadilha (vencido nos termos da declaração em anexo)
— Rui Manuel Moura Ramos.
Declaração de voto
Divergi da maioria relativamente à decisão da alínea a), na medida em que não se declarou a
inconstitucionalidade das normas constantes do artigo 34.º, n.º 1, da Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de
7 de julho, e do artigo 2.º, n.º 1, da Lei n.º 19/95, de 13 de julho, no segmento em que impõem a prévia
exaustão das vias hierárquicas previstas na lei para a apresentação de queixa ao Provedor de Justiça por
parte dos militares ou agentes militarizados.
Faço-o pela seguinte ordem de razões:
A primeira respeita ao entendimento do disposto no artigo 23.º da Constituição, quando atribui aos
cidadãos em geral o direito fundamental de apresentação de queixa ao Provedor de Justiça e estabelece,
no n.º 2, que «a atividade do Provedor de Justiça é independente dos meios graciosos e contenciosos
previstos na Constituição e nas leis». Não creio que a independência afirmada no texto constitucional
traduza fundamentalmente a ideia de que uma decisão proferida na sequência do acionamento daqueles
mecanismos de defesa não deve condicionar a recomendação que o Provedor entenda emitir. Em meu
entender, sendo a independência característica constitucional atribuída à atividade do Provedor de Justiça
em si mesma (v. g., no que respeita aos seus próprios critérios de apreciação e de decisão), dela resultará,
ainda, que o esgotamento prévio da via hierárquica não pode ser legalmente configurado enquanto
condição (prévia) de que necessariamente dependa o exercício do direito de queixa.
A apresentação de queixa ao Provedor de Justiça é um outro meio mais, uma via suplementar que
se abre para defesa dos direitos, que, pelo seu caráter, deve poder ser utilizada de modo cumulativo, mas
também alternativo, relativamente aos demais meios graciosos e contenciosos.
Embora se concorde que a obrigatoriedade da prévia exaustão dos recursos hierárquicos não retira
a disponibilidade do direito de queixa — podendo, à utilização da via hierárquica seguir-se, depois,
cumulativamente, a apresentação de queixa — na verdade, tal obrigatoriedade, como está consagrada,
significa que, sem que se percorra a via hierárquica, não se pode aceder ao Provedor de Justiça. Ou seja,
a queixa ao Provedor de Justiça depende, nas normas em apreciação, do prévio acionamento de tais
mecanismos.
Como escrevem, na doutrina, Gomes Canotilho e Vital Moreira (Constituição da República
Portuguesa Anotada, vol. I, Coimbra Editora, p. 442), «[a] função do Provedor de Justiça é
fundamentalmente caracterizada pela sua natureza informal e não jurisdicional, e pela sua independência
em relação aos meios graciosos e contenciosos de defesa dos administrados (n.º 2) […]. O Provedor pode
intervir, quer quando o cidadão tenha à sua disposição um meio gracioso e contencioso (recorrendo, ou
não, simultaneamente a ele), quer quando o não tenha, por terem passado os prazos de reclamação ou de
recurso […]».
Ora, prever a necessária exaustão das vias hierárquicas como condição de acionamento de um
mecanismo de garantia que poderá ser o único (ou o último) meio «para prevenir e reparar injustiças»,
traduz-se na imposição de um sacrifício que, a meu ver, não se cinge a condicionar o tempo e o modo de
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exercício do direito de queixa. A obrigatoriedade de exaurir previamente os mecanismos de impugnação
administrativa limita, gravemente, o modo de exercício do direito de apresentação de queixa ao Provedor
de Justiça (afastando o acesso imediato e direto, prejudicando a informalidade), estende excessivamente
o tempo necessário à obtenção da tutela que se pretende obter (causando excessiva demora, prejudicando
a celeridade que deve caracterizar o recurso a este mecanismo), dificultando de modo intenso ou, em
muitos casos, obstaculizando, qualquer efeito útil da apresentação da queixa. Não pode, consequentemente,
deixar de se considerar que tal imposição, capaz, até, de conduzir à irreversível consolidação do prejuízo
a que com a queixa se procuraria obstar, comprime em forte grau e intensidade o direito de queixa ao
Provedor de Justiça, não sendo um mero ónus ao seu exercício, antes afetando esse direito de forma
intolerável. Nalgumas circunstâncias — em que a celeridade, desde logo, se justificaria — argumentar que
o direito de queixa sempre se manteria exercitável não basta, desde logo quando, apesar de ser ainda
possível o seu exercício, este possa já não ter utilidade.
Note-se, ainda, que do artigo 23.º da Constituição não resulta uma autorização expressa de restrição
do direito de queixa ao Provedor de Justiça.
Não se esquece que esta limitação é, no caso das normas em apreciação, imposta a militares e
agentes militarizados, cujos direitos fundamentais podem ser sujeitos a restrições acrescidas, em virtude
do seu especial estatuto. Acontece, todavia, que a previsão em apreciação também não encontra respaldo
na autorização constitucional expressa no artigo 270.º da Constituição.
Tal, por si só, poderia não obstar a que se estabelecesse a solução legal impugnada. Mas, ainda que
assim não fosse, sempre se diria que não se tem por demonstrado que a necessidade de salvaguardar «o
superior interesse da eficácia e da eficiência da defesa nacional e das Forças Armadas», enquanto bem
jurídico-constitucional, para cuja garantia concorrem a hierarquia de comando, a coesão e a disciplina
militares, imponha que apenas a última decisão do órgão máximo da hierarquia militar possa ser contestada
junto do Provedor de Justiça.
Tal como sempre nos afastaríamos da linha do acórdão quando este considera que o prévio
esgotamento das vias hierárquicas de recurso não afeta o direito de queixa para além da justa medida, como
já resulta do que atrás se sustentou.
Por tudo isto, não pude deixar de considerar que as normas constantes do artigo 34.º, n.º 1, da
Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, e do artigo 2.º, n.º 1, da Lei n.º 19/95, de 13 de julho, no segmento
em que impõem a prévia exaustão das vias hierárquicas previstas na lei para a apresentação de queixa ao
Provedor de Justiça por parte dos militares ou agentes militarizados, violam os artigos 23.º, n.º 2, e 18.º,
n.º 2, da Constituição. — Catarina Sarmento e Castro.
Declaração de voto
Votei vencido com base nas seguintes considerações:
I — Contrariamente ao que se afirma no acórdão, a independência da atividade do Provedor de
Justiça em relação aos «meios graciosos e contenciosos previstos na Constituição e nas leis», tal como
previsto no n.º 2 do artigo 23.º da Lei Fundamental, não pretende apenas garantir a possibilidade de
cumulação da queixa ao Provedor de Justiça com outros meios de impugnação das decisões administrativas
— caso em que a norma ficaria desprovida de qualquer efeito útil —, mas significa antes que o acesso ao
Provedor de Justiça, enquanto órgão de garantia dos direitos fundamentais perante os poderes públicos,
não pode ficar «dependente de condições especiais ou restrições particulares », o que implica a «não
dependência de prazos ou nem de outros condicionamentos» (Gomes Canotilho/Vital Moreira, Constituição
da República Portuguesa Anotada, vol. I, 4.ª ed., p. 441; Jorge Miranda/Rui Medeiros, Constituição
Portuguesa Anotada, 2.ª ed., t. I, p. 494).
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No seu conteúdo dispositivo essencial, a norma pressupõe que o cidadão, na defesa dos seus
direitos, possa optar livremente por solicitar a intervenção do Provedor de Justiça, independentemente
do recurso a qualquer forma de impugnação administrativa ou a um qualquer tipo de reação jurisdicional.
Dito de outro modo, o interessado pode preferir exercer o direito de queixa ao Provedor ainda que
disponha de outros meios de reação administrativa ou contenciosa, e pode fazê-lo mesmo que se
encontrem já esgotados os prazos legalmente previstos para o exercício de qualquer desses outros
mecanismos de tutela.
Não faz, por isso, qualquer sentido interpretar o requisito de independência consignado no citado
artigo 23.º, n.º 2, como correspondendo a uma forma de intervenção complementar, que poderia ficar
condicionada, segundo o livre arbítrio do legislador, pelo prévio esgotamento de outros meios de resolução
do litígio.
Por outro lado, a sujeição da queixa ao Provedor de Justiça ao princípio da exaustão do meios
graciosos, no interior da administração militar, constitui, não apenas um mero condicionamento temporal
relativamente ao exercício do direito, mas um condicionamento substancial, no ponto em que implica que
o militar tenha de informar previamente os superiores hierárquicos da sua discordância relativamente a
qualquer situação suscetível de constituir violação dos seus direitos ou interesses legítimos — e, no fundo,
manifestar a sua intenção de exercer o direito de queixa perante o Provedor de Justiça —, o que
objetivamente coarta o livre uso desse direito.
Deve notar-se, noutro plano, que a queixa ao Provedor de Justiça não se enquadra no elenco de
restrições do artigo 270.º da Constituição, nem pode ser entendida como uma limitação implícita decorrente
da necessidade de compatibilizar o exercício desse direito com o valor constitucional atinente ao estatuto
militar. Ainda que se admita a possibilidade de restrição aos direitos fundamentais no quadro das relações
especiais de poder, em ordem à necessidade de assegurar a realização dos objetivos da respetiva instituição
(como seja o objetivo da defesa nacional), o que sucede é que, em relação aos militares e agentes
militarizados e agentes de serviços e de forças de segurança, essas restrições estão já especialmente
previstas naquele artigo 270.º, apenas podendo ser alargadas a outros direitos aí não elencados nos casos
em que a restrição se mostre justificada pela natureza das coisas (Gomes Canotilho/Vital Moreira, ob.
cit., p. 846; Jorge Miranda/Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, t. III, p. 628; veja-se
ainda Vieira de Andrade, Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 5.ª ed.,
pp. 293-294).
Ora, não se vê que a condição militar possa ser encarada como uma cláusula geral de restrição dos
direitos dos militares, em contraposição ao que estabelecem os artigos 18.º, n.º 2, e 270.º da Constituição,
e que, por outro lado, o simples direito de queixa perante um órgão constitucional independente, sem poder
decisório, seja suficiente para pôr em causa o estatuto jurídico-público do serviço militar e a cadeia
hierárquica de comando que está subjacente à estrutura militar.
Mas, para além disso, importa reter que a restrição, a ser constitucionalmente admissível com base
no critério dos limites imanentes, nunca poderia afetar o conteúdo essencial do direito (Vieira de Andrade,
ob. cit., p. 293). E vimos já que a exigência da prévia exaustão dos meios hierárquicos, imposta pelos
artigos 34.º, n.º 1, da Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, e 2.º, n.º 1, da Lei n.º 19/95, de 13 de julho,
constitui um forte constrangimento ao uso livre do direito de queixa e impede, na prática, o seu exercício,
tanto que, em muitos casos, o que poderá estar em causa é não o mero direito de solicitar a revogação,
a modificação ou a substituição de atos administrativos praticados pelos órgãos militares em matéria de
serviço ou relativa ao estatuto profissional do interessado, mas diversas outras situações que, afetando os
direitos ou interesses legítimos do militar, não possam ser solucionadas no quadro legal vigente por via da
intervenção do superior hierárquico.
Tudo leva a concluir, por conseguinte, no sentido da inconstitucionalidade das referidas disposições
legais, por violação do disposto no artigo 23.º, n.º 2, da Constituição.
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II — Discordei ainda da decisão do Tribunal no que se refere à declaração de inconstitucionalidade
da norma do artigo 34.º, n.º 1, da Lei Orgânica n.º 1-B/2009, na parte em que limita a possibilidade de
apresentação de queixas ao Provedor de Justiça por ações ou omissões dos poderes públicos responsáveis
pelas Forças Armadas de que resulte violação dos direitos, liberdades e garantias dos próprios militares
queixosos.
A limitação assim prevista, conferindo uma dimensão subjetiva ao direito de queixa dos
militares, pode justificar-se por aplicação do disposto no artigo 270.º da Constituição, podendo
dizer-se, agora com propriedade, que se trata aí de uma restrição específica decorrente do estatuto
especial dos militares e que poderá retirar-se de uma interpretação teleológica do preceito
constitucional.
A admissibilidade de um direito de queixa objetivo, permitindo que o militar possa imputar
aos órgãos de comando a violação de direitos ou interesses legítimos de terceiros — incluindo
os de outros militares —, dá azo a que possa ser posta em causa, na relação externa — sem
nenhuma evidente vantagem para a esfera jurídica do queixoso —, a estrutura hierarquizada de
comando, direção e disciplina das Forças Armadas e favorecer o exercício encapotado de
direitos (como a petição coletiva), que, justamente, poderão estar cobertos pelas restrições do
artigo 270.º.
Não releva aqui o argumento — invocado no acórdão — de que o Provedor de Justiça poderá
opor-se à utilização abusiva do direito de queixa para defesa de direitos ou interesses de terceiros, através
dos seus poderes de apreciação preliminar, que permitirão aferir da sua admissibilidade. O ponto é que a
restrição estabelecida no segmento final do citado artigo 34.º, n.º 1, encontra justificação plausível no
regime especial aplicável aos militares, com assento constitucional, o que é suficiente para excluir o juízo
de inconstitucionalidade. — Carlos Alberto Fernandes Cadilha.

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 437/2012
de 31 de outubro de 2012
Julga inconstitucional a norma contida no artigo 814.º, do Código de Processo Civil, quando
interpreta no sentido de "limitar a opisição à execução fundada em injunção à qual foi aposta fórmula
executória"
(DR, 2.ª série n.º 211, de 31 de outubro de 2012)

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 439/2012
de 31 de outubro de 2012
Julga inconstitucional a interpretação normativa extraída doartigo 70.º, n.º 1, alínea a), do
Código de Procedimento Administrativo, no sentido de que, existindo destribuição domiciliária na
localidade de residência do notificado, é suficiente o envio de carta, por via postal simples, para
notificação da decisão de cancelamento do apoio judiciário, proferida com fu8ndamento no disposto
no artigo 10.º da Lei n.º 34/2004, de 29 de julho
(DR, 2.ª série n.º 211, de 31 de outubro de 2012)
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III — PORTARIAS
Ministério da Economia e do Emprego
Portaria n.º 309/2012
de 9 de outubro de 2012
A política de emprego obedece a um conjunto vasto de princípios e prossegue um conjunto amplo
de finalidades, de entre os quais se destacam a promoção da empregabilidade e o estímulo ao ajustamento
entre a oferta e a procura de emprego. Neste âmbito, o Programa de Estágios Profissionais constitui um
importante instrumento de prossecução de tais princípios e finalidades, especialmente junto da população
jovem, proporcionando oportunidades de reforço da cooperação entre as entidades formadoras e os
empregadores, de desenvolvimento das competências técnicas e sociais facilitadoras de uma adequada
transição para o mercado de trabalho e de melhoria efetiva da qualidade e das taxas de empregabilidade
dos destinatários que beneficiam de tal programa.
Dado o caráter transversal da política de emprego, importa a todo o momento contribuir para
reforçar a articulação e a integração das medidas de emprego no contexto mais vasto das políticas sociais
e económicas, introduzindo fatores de seletividade que se associem nomeadamente a intervenções
reveladoras de efeitos multiplicadores no crescimento da economia e do emprego.
Neste contexto, considera-se oportuno introduzir um regime específico para projetos de interesse
estratégico para a economia nacional ou de determinada região que dão origem a um impacto acrescido
na dinamização e fomento da criação de postos de trabalho, e para os quais o estágio constitui uma etapa
fundamental de reforço de competências na transição para um emprego qualificado.
Assim:
Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, na alínea d) do artigo 12.º e no n.º 1 do
artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 132/99, de 21 de abril, manda o Governo, pelo Secretário de Estado do
Emprego, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
A presente portaria procede à alteração da Portaria n.º 92/2011, de 28 de fevereiro.
Artigo 2.º
Alteração da Portaria n.º 92/2011, de 28 de fevereiro
São alterados os artigos 5.º e 11.º da Portaria n.º 92/2011, de 28 de fevereiro, os quais passam a ter
a seguinte redação:
«Artigo 5.º
[...]
1 — (Anterior corpo do artigo.)
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, podem candidatar-se ao presente programa as
empresas que iniciaram processo especial de revitalização, previsto no Código da Insolvência e da
Recuperação de Empresas (CIRE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março, e alterado
pelos Decretos-Leis n.os 200/2004, de 18 de agosto, 76-A/2006, de 29 de março, 282/2007, de 7 de agosto,
116/2008, de 4 de julho, e 185/2009, de 12 de agosto, e pela Lei n.º 16/2012, de 20 de abril, devendo entregar
ao Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., cópia certificada da decisão a que se refere a alínea a)
do n.º 3 do artigo 17.º-C do CIRE.
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Artigo 11.º
[...]
O estágio tem a duração de nove meses, não prorrogáveis, sem prejuízo do disposto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 15.º-A.»
Artigo 3.º
Aditamento à Portaria n.º 92/2011, de 28 de fevereiro
É aditado à Portaria n.º 92/2011, de 28 de fevereiro, o artigo 15.º-A, com a seguinte redação:
«Artigo 15.º-A
Regime especial de projetos de interesse estratégico
1 — Às entidades promotoras que apresentem projeto reconhecido de interesse estratégico para
a economia nacional ou de determinada região pelo IEFP, é aplicável o regime jurídico previsto na presente
portaria, com as seguintes especificidades:
a) O estágio tem a duração máxima de 18 meses, não prorrogáveis;
b) O pagamento do valor correspondente às bolsas de estágio é comparticipado pelo IEFP no
máximo em 90 % do valor da bolsa, independentemente da natureza jurídica e da dimensão da entidade
promotora.
2 — Para efeitos de reconhecimento do interesse estratégico do projeto para a economia nacional
ou de determinada região, bem como para a determinação da duração do estágio e da comparticipação
pelo IEFP na bolsa de estágio, devem ser tidos em conta os seguintes critérios:
a) Ligação efetiva a projeto de investimento, relativo à criação de nova empresa ou expansão
de empresa existente;
b) Inserção em setor de atividade ligado essencialmente à exportação, devidamente justificada
na respetiva candidatura, ou, caso não o seja, o reconhecimento será de interesse regional;
c) O projeto deve envolver um mínimo de 25 estagiários;
d) Estágios integrados de forma coerente no projeto;
e) Estimativa de contratação de no mínimo 75 % dos ex-estagiários, evidenciada na candidatura;
f) Classificação mínima de 70 %, de acordo com o modelo de avaliação dos projetos utilizado pelo
IEFP e constante do regulamento específico.
3 — São ainda considerados como de interesse estratégico para a economia nacional, os projetos
reconhecidos como ‘Projetos de Potencial Interesse Nacional’ (PIN), nos termos do Decreto-Lei n.º 174/2008,
de 26 de agosto, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 76/2011, de 20 de junho.»
Artigo 4.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
O Secretário de Estado do Emprego, Pedro Miguel Rodrigues da Silva Martins, em
28 de setembro de 2012.
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IV — DESPACHOS
Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional
Despacho n.º 12 843/2012
de 12 de setembro de 2012
Considerando que a política de modernização das Forças Armadas prossegue objetivos de
reorganização das suas instalações militares, de modo a garantir elevados padrões de eficácia e eficiência,
alcançados com o reaproveitamento do património excedentário ou inadequado afeto à Defesa Nacional;
Considerando que a rentabilização dos imóveis, disponibilizados pelo reajustamento do dispositivo
militar, visa gerar meios que possibilitem a melhoria das condições de operacionalidade requeridas pelas
missões das Forças Armadas, nomeadamente através da concentração de infraestruturas em zonas
adequadas, libertando assim os espaços urbanos que, pelas suas características, se revelam inadequados
à função militar;
Considerando que o PM 23/Horta designado por «Paiol Geral» se encontra disponibilizado fazendo
parte da lista de prédios suscetíveis de rentabilização no quadro da Lei de Programação de Infraestruturas
Militares, aprovada pela Lei Orgânica n.º 3/2008, de 8 de setembro, com os inerentes benefícios financeiros
e contributo para a gestão racional do património do Estado afeto à Defesa Nacional;
Considerando que não obstante o imóvel se encontrar disponibilizado, integra o domínio público
militar e que a eventual transferência de propriedade torna necessária a desafetação daquele domínio;
Considerando, finalmente, que, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 5.º da Lei Orgânica n.º 3/2008,
de 8 de setembro, a desafetação do domínio público militar é feita por despacho.
Assim, ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º da Lei Orgânica n.º 3/2008, de 8 de setembro, determina-se:
Desafetar do domínio público militar e integrar no domínio privado do Estado, afeto ao Ministério
da Defesa Nacional, o PM 23/Horta — Paiol Geral, situado na Rua do Paiol, freguesia da Matriz e concelho
da Horta, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 263 da referida freguesia e omisso na Conservatória
do Registo Predial da Horta, tendo em vista a sua futura rentabilização.
O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça Gaspar. — O Ministro da Defesa
Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Despacho n.º 12 927/2012
de 12 de junho de 2012
Considerando os objetivos de reorganização e de requalificação das infraestruturas militares
prosseguidos pela política de modernização das Forças Armadas, de modo a garantir elevados padrões de
eficácia e eficiência e assegurar o cumprimento das suas missões, a Lei de Programação das
Infraestruturas Militares, aprovada pela Lei Orgânica n.º 3/2008, de 8 de setembro, consagrou o regime
de programação da gestão dos imóveis afetos à Defesa Nacional.
No desenvolvimento do regime aí estabelecido, o Decreto-Lei n.º 219/2008, de 12 de novembro,
definiu o universo de imóveis suscetíveis de rentabilização nos termos previstos na Lei de Programação
de Infraestruturas Militares, do qual consta o PM 1/Aveiro — Carreira de Tiro de Esgueira.
Considerando que este imóvel foi desafetado do domínio público militar pelo despacho
n.º 13 551/2011, de 30 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 195, de
11 de outubro de 2011, que a sua situação jurídico-registral se encontra regularizada e foi objeto
de avaliação por parte da Direção-Geral do Tesouro e Finanças/Ministério das Finanças;
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Considerando que o PM 1/Aveiro tem sido objeto de interesse de várias entidades e que a sua
rentabilização contribuirá para a gestão racional do património do Estado afeto à Defesa Nacional e
implicará benefícios financeiros;
Assim, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º, da alínea a) do artigo 8.º e do n.º 1 do artigo 14.º da Lei
Orgânica n.º 3/2008, de 8 de setembro, determina-se o seguinte:
1 — Autorizar a alienação, por hasta pública, do PM 1/Aveiro — Carreira de Tiro de Esgueira,
com a área de 8 685,34 m2, situado em Olho de Água, freguesia de Esgueira, concelho de Aveiro, inscrito
na matriz predial urbana sob o artigo 1 112 da referida freguesia e descrito na Conservatória do Registo
Predial de Aveiro com o n.º 9 644/20 111 110.
2 — A preparação e a formalização do respetivo procedimento cabem à Direção-Geral do
Tesouro e Finanças, nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei Orgânica n.º 3/2008, de 8 de setembro.
3 — O valor que vier a ser obtido na alienação do imóvel será afeto na sua totalidade à execução
da Lei de Programação de Infraestruturas Militares, de acordo com o n.º 1 do artigo 14.º da Lei Orgânica
n.º 3/2008, de 8 de setembro.
O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça Gaspar. — O Ministro da Defesa
Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Despacho n.º 12 928/2012
de 17 de julho de 2012
Em conformidade com o disposto no n.º 5 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho,
e nos artigos 35.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, determina-se o seguinte:
1 — É delegada nos órgãos de direção dos institutos públicos de regime especial, das entidades
públicas empresariais e das sociedades anónimas de capitais públicos tutelados pelo membro do Governo
responsável pela área da defesa nacional, que não possuam pagamentos em atraso, a competência prevista
no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho.
2 — A competência delegada no presente despacho circunscreve-se aos compromissos
plurianuais que apenas envolvam receitas próprias.
3 — A presente delegação cessa automaticamente em relação aos institutos públicos de regime
especial, às entidades públicas empresariais e às sociedades anónimas de capitais públicos tutelados pelo
membro do Governo responsável pela área da defesa nacional, a partir do momento em que passem a ter
pagamentos em atraso.
4 — O presente despacho produz efeitos à data da sua publicação.
O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça Gaspar. — O Ministro da Defesa
Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Despacho n.º 13 247/2012
de 12 de setembro de 2012
Considerando que, na sequência da remodelação da Estrada Nacional n.º 3, a Câmara Municipal
do Entroncamento pretende construir uma rotunda, tentando assim minimizar grande parte do perigo e dos
conflitos, em termos de trânsito, na cidade do Entroncamento;
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Considerando que a execução desta obra abrange uma parcela de terreno integrante do
PM 10/Entroncamento designado por Hipódromo do Entroncamento;
Considerando que a Câmara Municipal do Entroncamento, no âmbito das suas responsabilidades,
manifestou a necessidade de utilização desta parte de terreno;
Considerando, ainda, que o Exército não vê inconveniente na cedência desta parcela, dado que a
sua desanexação não cria qualquer enclave no prédio, permitindo a utilização da parte restante para os fins
militares necessários;
Considerando que o imóvel integra o domínio público militar, e que passará para o domínio
privado do Estado, através da desafetação, a qual é feita por Resolução do Conselho de Ministros,
mediante proposta dos Ministros da Defesa Nacional e das Finanças, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 32/99, de 5 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 131/99, de
28 de agosto:
1 — Propõe-se que o Conselho de Ministros determine, por resolução, desafetar do domínio
público militar para integrar o domínio privado do Estado, afeto ao Ministério da Defesa Nacional, uma
parcela de terreno com a área de 516 m2, do PM 10/Entroncamento — Hipódromo do Entroncamento,
situado na freguesia e concelho do Entroncamento, inscrito na matriz da referida freguesia sob o n.º 1,
secção HH1, não descrito na Conservatória do Registo Predial, identificada na planta anexa, parte
integrante da presente proposta.
2 — A desafetação da parcela de terreno referido no número anterior tem em vista a sua cessão
definitiva à Câmara Municipal do Entroncamento para construção de uma rotunda.
3 — Propõe-se que a mencionada parcela permaneça afeta ao Ministério da Defesa Nacional,
enquanto não for objeto de entrega material, conforme previsto no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 32/99, de 5 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 131/99, de 28 de agosto.
O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça Gaspar. — O Ministro da Defesa
Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.
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Despacho n.º 13 319/2012
de 12 de setembro de 2012
Tendo em conta os objetivos de reorganização e de requalificação das infraestruturas militares
prosseguido pela política de modernização das Forças Armadas, de modo a garantir elevados padrões de
eficácia e eficiência e a assegurar o cumprimento das suas missões, a Lei de Programação das
Infraestruturas Militares, aprovada pela Lei Orgânica n.º 3/2008, de 8 de setembro, consagrou o regime
de programação da gestão dos imóveis afetos à Defesa Nacional.
No desenvolvimento do regime aí estabelecido o Decreto-Lei n.º 219/2008, de 12 de novembro,
definiu o universo de imóveis que são disponibilizados para rentabilização nos termos previstos na Lei
de Programação das Infraestruturas Militares e em obediência aos critérios de gestão, definidos no seu
artigo 7.º, de modo a maximizar o aproveitamento das vantagens a realizar.
Considerando que foi desafetado do domínio público militar o prédio denominado
«PM2/Leiria — Carreira de Tiro de Marrazes», situado na freguesia de Marrazes, concelho de
Leiria, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 5 571, omisso na Conservatória do Registo Predial;
Considerando que a Junta de Freguesia de Marrazes manifestou o seu interesse na aquisição
deste prédio, tendo em vista o fim exclusivo da reflorestação da Mata de Marrazes, pelo montante de
€ 131 031 (cento e trinta e um mil e trinta e um euros), valor homologado pela Direção-Geral do Tesouro
e Finanças;
Considerando que a alínea e) do n.º 2 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto,
prevê que o Estado pode alienar os seus imóveis mediante ajuste direto, sempre que o adquirente pertença
ao sector público administrativo;
Assim, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º, da alínea a) do artigo 8.º e do n.º 1 do artigo 14.º da Lei
Orgânica n.º 3/2008, de 8 de setembro, determina-se o seguinte:
1 — Autorizar a venda, por ajuste direto, à Junta de Freguesia de Marrazes do prédio denominado
«PM2/Leiria — Carreira de Tiro de Marrazes», situado na freguesia de Marrazes, concelho de Leiria,
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 5 571, omisso na Conservatória do Registo Predial, com vista
à reflorestação da Mata de Marrazes, mediante a compensação financeira de € 131 031 (cento e trinta
e um mil e trinta e um euros);
2 — A venda fica sujeita a cláusula de reversão para o domínio privado do Estado caso ao
imóvel seja conferido destino diferente da mencionada reflorestação, nos termos do n.º 2 do artigo 82.º
do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto;
3 — A preparação e formalização do procedimento relativo à alienação, bem como a assinatura
dos instrumentos contratuais necessários cabem à Direção-Geral do Tesouro e Finanças, nos termos do
n.º 2 do artigo 5.º da Lei Orgânica n.º 3/2008, de 8 de setembro;
4 — O valor de € 131 031 (cento e trinta e um mil e trinta e um euros) é afeto, na sua totalidade,
à execução da Lei de Programação das Infraestruturas Militares, de acordo com o n.º 1 do artigo 14.º da
Lei Orgânica n.º 3/2008, de 8 de setembro, bem como as receitas provenientes da aplicação dos n.os 1 e 3
do artigo 16.º da referida lei.
5 — Propõe-se que a mencionada parcela permaneça afeta ao Ministério da Defesa
Nacional, enquanto não for objeto de entrega material, conforme previsto no n.º 4 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 32/99, de 5 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 131/99, de 28 de agosto.
O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça Gaspar. — O Ministro da Defesa
Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.
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Ministério da Defesa Nacional
Despacho n.º 13 126/2012
de 19 de setembro de 2012
O Programa do XIX Governo Constitucional estabeleceu como um dos principais desígnios no
domínio da defesa nacional a concretização da reforma do Sistema de Saúde Militar.
Neste sentido, uma das principais medidas adotadas traduziu-se na recente criação do Polo de
Lisboa do HFAR, pelo Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de agosto, resultante da fusão entre o Hospital da
Marinha, o Hospital Militar Principal, o Hospital Militar de Belém e o Hospital da Força Aérea, nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.º 200/2006, de 25 de outubro.
Tendo em conta a consequente reafetação ao Polo de Lisboa do HFAR dos recursos humanos,
militares e civis, dos hospitais extintos, conforme previsto no artigo 8.º do referido Decreto-Lei
n.º 187/2012, de 16 de agosto, afigura-se de grande importância a submissão dos profissionais da
saúde às qualificações técnicas e exigências vigentes no Serviço Nacional de Saúde, em termos de prática
da profissão.
Por outro lado, importa levar a cabo uma profunda reflexão que equacione a reconfiguração
das vertentes do ensino, da formação e da investigação, no sentido da sua adequação às
necessidades que forem identificadas, no contexto do processo de reforma da saúde militar em
curso e atenta a implementação não só do novo Hospital das Forças Armadas como da necessidade
de dotar o novo Sistema de Saúde Militar dos requisitos que melhor possam dar resposta às
necessidades de índole assistencial e operacional identificadas para as suas diferentes unidades
base.
Por conseguinte, considera-se necessária a atualização do modelo de formação existente nas
Forças Armadas para as áreas da saúde militar, atentos os atuais modelos de ensino e formação
nacionais, tendo em conta o trabalho desenvolvido neste âmbito pela equipa técnica criada pelo meu
Despacho n.º 15 302/2011, de 27 de outubro.
No que respeita ao recrutamento para as áreas da saúde, afigura-se igualmente essencial repensar
o paradigma vigente nas Forças Armadas, conformando-o às necessidades decorrentes da nova
organização do Sistema de Saúde Militar.
Assim, determino o seguinte:
1 — É criada uma equipa técnica com os seguintes objetivos:
a) Apresentar uma proposta de modelo de formação na área da saúde militar, tendo em conta
o contexto da nova organização do Sistema de Saúde Militar;
b) Avaliar o atual modelo de recrutamento para as áreas da saúde militar e estudar modalidades
alternativas, caso se conclua pela não adequação do modelo vigente.
2 — A equipa técnica referida no número anterior terá a seguinte composição:
a) Professora Doutora Maria Amélia Ferreira, que coordenará os trabalhos;
b) Um representante do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas;
c) Um representante do Ministro da Saúde;
d) Um representante da Secretaria-Geral;
e) Um representante da Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar.
3 — A coordenadora da referida equipa técnica deve apresentar-me um relatório final dos
respetivos trabalhos até 15 de dezembro de 2012.
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4 — A Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar assegura à equipa técnica o apoio
técnico, logístico e administrativo necessário.
5 — Os encargos com as deslocações decorrentes do desenvolvimento dos trabalhos
necessários ao cumprimento dos objetivos estabelecidos no presente despacho são suportados
pelo Ministério da Defesa Nacional, através da Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento
Militar.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Despacho n.º 14 065/2012
de 8 de outubro de 2012
Tendo presente a importância que a aquisição de combustíveis operacionais encerra, quer ao nível
da operacionalidade, quer ao nível do impacto no orçamento dos ramos das Forças Armadas, assim como
as expectativas de ganhos orçamentais expectáveis por via das economias de escala decorrentes da
centralização desta rubrica na UMC/MDN;
Considerando as competências atribuídas ao Ministro da Defesa Nacional, nos termos da
alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, no que se refere à
autorização para a celebração do acordo quadro para o fornecimento de combustíveis
operacionais:
Determino o seguinte:
1 — Aprovo a celebração do acordo quadro relativo ao fornecimento de combustíveis
operacionais [fuel, naval destilate, marine gasoil, marine gasoil melhorado, gasóleo colorido, AVTUR,
FSII (JP-8), AVTUR JET, A1\, AVGAS 10LL, AVCAT FSII (JP-5)] para a Marinha Portuguesa,
Força Aérea Portuguesa e Exército Português, com recurso ao procedimento pré-contratual de concurso
público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, nos termos dos artigos 130.º e seguintes
do Código dos Contratos Públicos;
2 — Aprovo as peças do procedimento n.º 386/UMC-MDN/2012, anexas à informação
n.º 24 287/UMC, de 15 de julho, em concreto o programa do concurso e o caderno de encargos;
3 — No que se refere ao júri do presente procedimento, designo a seguinte composição e
configuração:

Nome

Serviço

Membros efetivos
Presidente ................................................ Artur Trindade Mimoso ..............................
1.º vogal ................................................... José Ventura Barros ....................................
2.º vogal ................................................... Rute Sofia Belchior .....................................

UMC
FAP
UMC

Membros suplentes
1.º vogal ................................................... João Esteves ..............................................
2.º vogal ................................................... Márcia Domingues .....................................

UMC
UMC
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4 — Delego no júri, referido no ponto anterior, as seguintes competências:
a) Retificação das peças do procedimento, nos termos do n.º 3 do artigo 50.º do Código dos
Contratos Públicos;
b) Prestar esclarecimento, nos termos do n.º 3 do artigo 50.º do Código dos Contratos
Públicos;
c) Prorrogação dos prazos de apresentação de propostas, nos termos do n.º 4 do artigo 64.º
do Código dos Contratos Públicos.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Despacho n.º 14 068/2012
de 11 de outubro de 2012
Considerando que o Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de agosto, veio criar o Polo de Lisboa do HFAR,
resultante da fusão entre o Hospital da Marinha, o Hospital Militar Principal, o Hospital Militar de Belém
e o Hospital da Força Aérea, sujeitando-o ao regime de fusão previsto no Decreto-Lei n.º 200/2006, de
25 de outubro;
Considerando que, de acordo com o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de agosto, os
referidos quatro hospitais militares encontram-se em extinção desde 17 de agosto de 2012, data de entrada
em vigor daquele diploma, tendo ocorrido a transferência, nessa data, das respetivas atribuições e
competências para o Polo de Lisboa do HFAR, que sucedeu na universalidade dos direitos e obrigações
de que eram titulares aqueles hospitais;
Considerando que o presente processo de fusão decorrerá, num prazo máximo de 24
meses, sob a responsabilidade e coordenação da direção do Polo de Lisboa do HFAR,
competindo-lhe planear e conduzir o processo de transferência dos recursos afetos aos hospitais
extintos para aquele polo hospitalar, assegurar a direção dos hospitais objeto de fusão e
coordenar as atividades inerentes às respetivas extinções, atento o artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 187/2012, de 16 de agosto;
Considerando que o artigo 12.º do referido diploma prevê que o processo de fusão em apreço
realiza-se com a colaboração dos ramos das Forças Armadas, bem como do EMGFA e dos serviços
centrais do MDN, nos termos a definir pelo membro do Governo responsável pela área da defesa
nacional;
E considerando, finalmente, que subsistem nos hospitais em extinção necessidades de natureza
administrativa, logística e financeira que importa acautelar enquanto decorrer o processo de fusão e de
transferência de recursos:
Determino, ao abrigo do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de agosto, o seguinte:
1 — Até 31 de dezembro de 2012, os ramos das Forças Armadas devem assegurar, atento o
disposto nos artigos 11.º e 12.º do Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de agosto, todos os serviços essenciais
ao normal funcionamento das estruturas hospitalares, designadamente nas áreas financeira, jurídica, de
logística, de aprovisionamento e de apoio à gestão.
2 — Até à mesma data, as remunerações e demais direitos inerentes aos cargos de direção
superior da Direção referida no número anterior são suportados pelo orçamento da Secretaria-Geral do
Ministério da Defesa Nacional.
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3 — Para suportar os encargos decorrentes do referido no número anterior, o orçamento da
Secretaria-Geral será reforçado nos valores que venham a ser apurados, mediante alteração orçamental
adequada.
4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 17 de agosto de 2012.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Artur Neves Pina Monteiro, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.
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I — LEIS
Assembleia da República
Lei n.º 60/2012
de 09 de novembro de 2012
Altera o Código de Processo Civil, modificando as regras relativas à ordem de realização da penhora
e à determinação do valor de base da venda de imóveis em processo de execução.
(DR 1.ª série, n.º 217, de 9 de novembro de 2012)

——————

II — RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE MINISTROS
Resolução do Conselho de Ministros n.º 94/2012
de 25 de outubro de 2012
O Ministério das Finanças, através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), e o
Ministério da Defesa Nacional, através da Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa
(DGAIED), encontram-se em condições de promover a rentabilização e a valorização patrimonial de
um conjunto de imóveis, todos propriedade do Estado, ainda que sob afetação a utilidades públicas
diferenciadas e a usos diversos, no sentido de gerar receita passível de colmatar as necessidades de
curto prazo, que a descapitalização do Fundo de Pensões do Militares das Forças Armadas tem vindo
a evidenciar.
A criação de receita através destes instrumentos de gestão patrimonial, designadamente através da
rentabilização de imóveis, pressupõe que os imóveis escolhidos e objeto de rentabilização imediata se
encontrem em condições de integrar o comércio jurídico privado, o que implica, obrigatoriamente, a sua
regularização jurídica, nas diferentes componentes que tal regularização comporta, a sua inserção
urbanística, a sua valoração económica e a sua correspondente exposição aos mercados imobiliário ou de
investimento, em tempo útil, de forma a permitir a salvaguarda dos compromissos financeiros assumidos
perante o Fundo e a capacitação deste para fazer face às atuais responsabilidades pelos pagamentos
devidos ao universo dos militares beneficiários.
Atenta a quantidade dos imóveis em causa, aliada à sua dispersão geográfica e aos diferentes
regimes legais de administração que sobre os mesmos impendem, constata-se que a verificação
cumulativa da totalidade das condições enunciadas não se coaduna com a urgência das medidas que a
integração de receita visa alcançar.
A urgência da tomada de medidas que possibilitem a satisfação dos objetivos preconizados
não se coaduna, também, com a demora inerente à escolha, ao lançamento e concretização dos
procedimentos e dos atos decisórios, inerentes aos contextos regulamentares aplicáveis
casuisticamente a cada imóvel, pelo que o Governo decide optar por um modelo único de
rentabilização patrimonial, aplicável a um conjunto previamente determinado de imóveis, mandatando
a DGTF, com a colaboração da DGAIED, para levar a efeito a operação, a qual assenta nos
princípios da celeridade processual, da transparência procedimental e da boa administração
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patrimonial, em consonância com o que se dispõe no Decreto-Lei n.º 32/99, de 5 de fevereiro,
alterado pela Lei n.º 131/99, de 28 de agosto, no Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, alterado
pelas Leis n. os 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e na Lei Orgânica
n.º 3/2008, de 8 de setembro.
Contudo, a dinâmica inerente à gestão do património imobiliário justifica que seja prevista a
possibilidade de outros imóveis, que se afigurem adequados ao cumprimento dos objetivos que fundamentam
a presente resolução, serem sujeitos ao regime nela previsto.
Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Aprovar a lista dos imóveis constantes do anexo à presente resolução, da qual faz parte
integrante, os quais devem ser objeto de rentabilização imediata.
2 — Determinar a desafetação dos imóveis que se encontrem sujeitos ao regime do domínio
público militar e a sua integração no domínio privado disponível do Estado, para efeitos da sua rentabilização
económica imediata.
3 — Determinar que a publicação do anexo à presente resolução constitui ato equivalente à
publicação no Diário da República, prevista no n.º 5 do artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de
7 agosto, nos casos dos imóveis que careçam de regularização.
4 — Autorizar a alienação ou a constituição do direito de superfície sobre os imóveis.
5 — Determinar que a alienação dos imóveis ou a constituição do direito de superfície só pode
ser realizada mediante os procedimentos de venda em hasta pública ou por negociação, nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto.
6 — Determinar que os imóveis ou conjunto de imóveis que se encontrem, nos termos dos
instrumentos de gestão territorial em vigor, situados em áreas de usos especiais ou equivalentes, devem
ser economicamente valorados por referência ao disposto no n.º 1 do artigo 197.º da Lei n.º 64-B/2011,
de 31 de dezembro, ou por igual disposição venha a entrar em vigor, sem prejuízo do início da contagem
do prazo previsto no n.º 2 do mesmo artigo.
7 — Estabelecer que as receitas geradas pela rentabilização dos imóveis são consignadas às
responsabilidades decorrentes do Fundo de Pensões dos Militares da Forças Armadas, em cumprimento
do disposto no artigo 14.º da Lei Orgânica n.º 3/2008, de 8 de setembro, devendo ainda ser observadas as
regras e condições previstas nos n.os 2 e 7 do artigo 5.º da Lei n.º 64-B/2011, de 31 de dezembro, ou por
igual disposição venha a entrar em vigor.
8 — Autorizar que a venda ou a constituição do direito de superfície sobre os imóveis
possa vir a ser concretizada mediante ajuste direto, nas condições a definir por despacho dos
Ministros das Finanças e da Defesa Nacional, devidamente fundamentado, nos casos em que se
verifique a inexistência de interessados, ou de não adjudicação definitiva no âmbito dos procedimentos
prévios de venda em hasta pública ou por negociação, de acordo com o Decreto-Lei n.º 280/2007,
de 7 de agosto.
9 — Autorizar a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, em colaboração com a Direção-Geral
de Armamento e Infraestruturas de Defesa, a promover e a iniciar todos os atos necessários ao
desenvolvimento e concretização do disposto na presente resolução, designadamente os atos que
necessitem de regulamentação.
10 — Estabelecer que sempre que os imóveis não venham a ser rentabilizados nos termos e
condições previstos na presente resolução, devem ser reafetados nos termos da lei.
11 — Determinar que a presente resolução produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
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ANEXO
(a que se refere o n.º 1)
Denominação

PM 1/Almada .... Bateria da

Lugar

Raposeira, Tra-

Rua e número de Natureza
polícia
—

Raposeira ...... faria, Monte de

Urba no/

Artigo da matriz

Artigo 17 - secção B; artigo 19; N.º 4809, fls. 43

edificado - secção B, embora a parcela 5

Caparica.

Descrito sob
os números

deste artigo pertença ao PM

B-13; parte
omissa.

013/Almada.
PM 10/Almada

Moradia para Trafaria ........... Estrada Militar,

Misto/

Artigo 8 — secção F, cadastral, N.º5334,fls. 117

oficial na

Trafaria, 2829-507 edificado da freguesia da Trafaria; artigo

Trafaria.

Monte de Caparica

v.º, B-14.

865, urbano, da freguesia da
Trafaria.

PM 19/Almada

Bateria da

Raposa ............. Lugar de Raposa,

Raposa ..........

PM 002/Barreiro Quartel de
Coina
(terrenos) ......

Urba no/

Não tem inscrição matricial

—

Pinhal dos Medos, edificado própria. Está incluído no

Covas de

2815 Charneca

artigo 1 — secção AM-AM1

da Caparica.

V. observações.

Lugar de Coina,

Urba no . Artigo 1 - secção AE, cadastral, Ficha n.º 00686/

Pena lva ............ Covas de Penalva,

da freguesia de Santo António da 970922 - Santo

Barreiro.

da Charneca; artigo 144, urbano, António da
da freguesia de Santo António

Charneca

da Charneca; artigo 145, urbano,
da freguesia de Santo António
da Charneca; artigo 485, urbano,
da freguesia de Santo António
da Charneca.
PM 005/Espinho Casa do dire-

Espinho ........... Espinho/Formal ... Urba no/

tor da carrei-

terreno

Artigo 1213, urbano, da fregue- Ficha n.º 00744/
sia de Silvalde.

050195 -Silvalde.

ra de tiro.
PM 17/Faro ....... Terreno com Faro .................. Faro ........................ Urba no/
a área de

Omisso ............................................ Ficha n.º 00809/

terreno

100388 - Sé.

840 m2 na
Rua de Berlim.
PM 13/Figueira

Edifícios

da Foz

habitacionais

PM 005/Lisboa

Garagem
militar na

PM 042/Lisboa
(P)

Figueira da Foz Figueira da Foz .... Urba no/

—

—

edificado
Lisboa .............. Rua do General

Urba no

.......................... João Almeida, 2

Calçada da

1 10 0-36 7

Ajuda

Lisboa.

Artigo 133, urbano, da

N.º 16293, fls.

freguesia de Santa Maria de

48 v.º, B-55.

Belém.

Quartel de sa- Lisboa .............. Lisboa .................... Urba no

Artigo 443, urbano, da fregue-

padores (duas

sia da Graça;artigo 943, urbano, 293 - Santa Engrá-

parcelas).

da freguesia de Santa Engrácia;

Ficha n.º 842/091
cia; ficha n.º 843/

artigo 942, urbano, da freguesia 091293 — Santa
de Santa Engrácia.
PM 123/Lisboa

Palácio e
Quinta de
Alfarrobeira.

Lisboa .............. Rua de António
Saúde, 11,
1500-048 Lisboa.

Engrácia.

Artigo 70, rústico, São Domin- Ficha n.º 2639/
gos de Benfica; artigos 52, 53

20000306 —

e 54, urbanos, São Domingos

Benfica.

de Benfica.
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Denominação

PM 133/Lisboa Residências

Lugar

Rua e número de Natureza
polícia

Lisboa .............. Estrada Militar

para sargentos

do Forte do

no Forte do

Alto do Duque,

Alto Duque.

1400-157 Lisboa.

PM 141/Lisboa Casa da Bom-

Artigo da matriz

Descrito sob
os números

Omisso ............................................

Lisboa .............. Lisboa .................... Urba no/

ba/Castelo de
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Artigo 91, urbano, da freguesia

—

edificado do Castelo.

São Jorge, Rua
de Santa Cruz
Castelo, 62.
PM 190/Lisboa Bairro Operá- Lisboa .............. Rua do Marquês

—

536/150993, da

rio da MM na

de Olhão, 1900

freguesia do

Madre de Deus

Lisboa.

Bea to.

PM 218/Lisboa Prédios na Rua Lisboa .............. Rua da Junqueira, Urba no .. Artigos 72, 73 e 74, urbanos, da N.º 10635, fls.
da Junqueira,

1300-339 Lisboa.

freguesia de Santa Maria

327, 329, 331.

de Belém.

52 v.º, B-40;
n.º 10636, fls.
53, B-40.

PM 219/Lisboa Prédios na Rua

Lisboa .............. Rua da Junqueira, Urba no .. Artigo 78, urbano, da freguesia

da Junqueira,

1300-339 Lisboa.

de Santa Maria de Belém.

N.º 4448, fls.
200, B-23.

341, e na Travessa da Alfândega Velha, 79.
Nazaré ............... Terreno adja-

Foz do Arelho Foz do Arelho ...... Rústico/

cente ao posto

626, rústico ................................... N.º 12823,

terreno

freguesia de Foz

marítimo da

do Arelho.

Foz do Arelho
com 14 620 m².
PM 7/Oeiras ..... Bateria, Forte Alto da Barra .. Alto da Barra ....... Urba no/
ou Paiol de São

Artigo 57 — secção 83, cadas-

—

edificado tral, da freguesia de Carcavelos.

Gonçalo, ramal
de serventia e
terrenos anexos.
PM 016/Oeiras Palácio e Quin- Caxias .............. Estrada nacional
ta de Caxias

Omisso ....

n.º 6-4, Caxias

PM 033/Oeiras Bateria do ....... Vila Fria. .......... Cerrado de Vila

Artigo 389, cadastral, secção

N.º 14760, fls

T orneiro ......... .......................... Fria ou Terras do

40 (parcela 3), da freguesia de

18 v.º, B-48.

.......................... .......................... Costa, Vila Fria,

Oeiras

Paço de Arcos.
PM 101/Oeiras Posto de obser- Oeiras ............. Alto do Puxavação do Grupo

Feixe,

Tejo, no Puxa-

2780 Oeiras.

Urba no/

—

—

edificado

Feixe.
PM 2/Santiago Prédio rústico Herdade da Ma- Herdade da Maria Rústico/

Parte do artigo 16 — secção G, Ficha n.º 03314/

do Cacém

G1, G2 e G3.

na Herdade da

ria da Moita,

Maria da Moita.Santo André.

da Moita, Santo
André.

terreno

260998 — Santo
André.
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Denominação

PM 013/Setúbal

Quinta da

Lugar

Rua e número de
polícia

Setúbal ......... Azeda de Baixo,

Natureza

Rústico .... Artigo 15 — secção AG,

Azeda de Baixo ..................... estrada municipal

de Queluz
PM 050/Horta .... Posição da

Queluz ......... Largo do Palácio,
..................... 2745 Queluz.

Descrito sob os
números
Omisso.

cadastral, da freguesia de

..................... n.º 6, 2900 Setúbal.
PM 23/Sintra (P) Quinta Nova

Artigo da matriz

1.ª Série

São Sebastião.
Urba no/

Omisso

edificado

Espalamaca Espalamaca, Horta Urba no .. Artigo 465, urbano, da

Espalamacada

N.º 3.304, fls. 126
B-9.

freguesia de Matriz.

N.º 18779, fls. 153v.º,
B-50; n.º 18882, fls.
176, B-50; n.º 18885,
fls. 13, B-51; n.º 18883,
fls. 12, B-51; n.º 18884,
fls. 12 v.º, B-51;
parte omissa.

PM 011/Vila do

Terreno dos

Vila do

P o rt o .

Cabrestantes

Po rt o ........... do Porto.

Cabrestantes, Vila Rústico .. Artigo 3040, rústico, da
freguesia de Vila do Porto

N.º 6141, fls. 159,
B-25; n.º 6142, fls.

(1/4); artigo 3041, rústico, 159, B-25.
da freguesia de Vila do
Porto (5/12).

——————

III — DESPACHOS
Ministério da Defesa Nacional
Despacho n.º 14 212/2012
de 26 de outubro de 2012
1 — Tendo em consideração o teor da resolução, do Conselho de Ministros, n.º 40/2012, de
18 de outubro, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 208, de 26 de outubro de 2012, nos termos
do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro,
e no artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de
22 de dezembro, delego no diretor-geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Major-General
Manuel de Matos Gravilha Chambel, a competência para adotar as medidas previstas na lei e no
contrato de fornecimento de viaturas blindadas de rodas 8 × 8, face aos incumprimentos contratuais do
Fornecedor Steyer-Daimler-Puch Sfezialfahrzeug Gmbh, doravante designado por Fornecedor,
nomeadamente:
a) Resolver, nos termos da lei, por incumprimento definitivo do Fornecedor, o contrato de
fornecimento relativo às viaturas em mora, quando não entregues no derradeiro prazo fixado para o efeito
em interpelações enviadas pelo Estado Português ao Fornecedor, nos termos da minuta e respetivos
anexos, que vão por mim rubricados em anexo ao presente despacho;
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b) Demandar o Fornecedor para efetuar o pagamento dos créditos indemnizatórios do Estado
Português resultantes do contrato de fornecimento, em consequência do incumprimento contratual do
Fornecedor, recorrendo, se necessário, e na medida do possível, às garantias prestadas para assegurar o
bom e pontual cumprimento do contrato de fornecimento;
c) Demandar o Fornecedor para proceder à devolução dos pagamentos adiantados que foram
efetuados nos termos do contrato, por conta do fornecimento das viaturas relativamente às quais o contrato
seja resolvido, recorrendo, se necessário, à garantia por pagamentos adiantados prestada ao abrigo do
contratualmente estipulado;
d) Promover a correção dos defeitos e discrepâncias identificados nas viaturas que foram objeto
de uma aceitação condicionada através de terceiros, a expensas do Fornecedor, recorrendo, se necessário,
às garantias prestadas para assegurar o bom e pontual cumprimento do contrato.
2 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Despacho n.º 14 710/2012
de 31 de outubro de 2012
No contexto da reforma do Sistema de Saúde Militar em curso, na qual merece destaque a recente
criação do Polo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas, e não obstante os constrangimentos de
natureza financeira com que Portugal se vê confrontado, a logística da saúde militar deve garantir uma
capacidade de resposta estratégica no sentido da autonomia nacional neste domínio, assegurando os
padrões necessários, em especial no que respeita à aquisição, armazenagem, distribuição e manutenção
de material clínico, equipamento médico e produtos farmacêuticos.
Por esta razão, o Sistema de Saúde Militar deve concentrar as referidas atividades em torno de uma
única entidade com competência na área logística para todo o sistema, primando por uma acentuada
ligação aos restantes sistemas de saúde que lhe permita gerar sinergias capazes de garantir as mesmas
ou melhores capacidades a um custo inferior.
Acresce que a centralização, a otimização e a racionalização da aquisição de bens e serviços
destinados aos prestadores de cuidados de saúde, bem como a disponibilização de serviços de logística nas
áreas das Compras e Logística, assumem primordial importância, por constituírem uma componente muito
significativa da estrutura de custos dos referidos prestadores, afirmando-se como áreas prioritárias para
o controlo da despesa e onde uma maior eficiência e escala poderão criar evidentes oportunidades de
poupança.
Em síntese, e atentas as propostas apresentadas sobre esta matéria pela equipa técnica criada pelo
meu despacho n.º 15 302/2011, de 27 de outubro, constantes do respetivo relatório final, afigura-se
imperioso maximizar a eficiência no domínio do abastecimento sanitário nas Forças Armadas, concentrando
essa função num único organismo, segundo modernos paradigmas de gestão, em torno de uma estrutura
de serviços partilhados.
Assim, determino o seguinte:
1 — É criada uma Equipa Técnica com os seguintes objetivos:
a) Estudar e propor medidas de racionalização e concentração do abastecimento sanitário
militar num único organismo do Sistema de Saúde Militar, de acordo com princípios de gestão e em torno
de uma estrutura de serviços partilhados, designadamente no que respeita à aquisição, armazenagem,
distribuição e manutenção de material clínico, equipamento médico e produtos farmacêuticos;
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b) Rever o enquadramento do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos
(LMPQF), considerando a conceção deste laboratório como elemento agregador da centralização da
logística sanitária militar.
2 — A Equipa Técnica terá a seguinte composição:
a) Dr. Paulo Miguel Rebimbas Horta Carinha, que coordenará os trabalhos;
b) Um representante do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas;
c) Um representante do Polo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas;
d) Um representante da Secretaria-Geral do MDN;
e) Um representante da Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar do MDN;
f) Diretor do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos;
g) Dr. Emanuel Magalhães de Barros.
3 — O Coordenador da referida Equipa Técnica deve apresentar-me um relatório final dos
respetivos trabalhos até 31 de janeiro de 2013.
4 — A Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar (DGPRM) assegura à Equipa Técnica
o apoio técnico, logístico e administrativo necessário.
5 — Os encargos com as deslocações decorrentes do desenvolvimento dos trabalhos necessários
ao cumprimento dos objetivos estabelecidos no presente despacho são suportados pelo Ministério da
Defesa Nacional, através da DGPRM.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.

Despacho n.º 14 711/2012
de 6 de novembro de 2012
No contexto da reforma do sistema de saúde militar em curso nas Forças Armadas, o Decreto-Lei
n.º 187/2012, de 16 de agosto, criou o Pólo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas (HFAR), localizado
no imóvel afeto à Defesa Nacional sito na Azinhaga dos Ulmeiros, freguesia do Lumiar, resultante da fusão
entre o Hospital da Marinha, o Hospital Militar Principal, o Hospital Militar de Belém e o Hospital da Força
Aérea, procedendo à extinção destes quatro hospitais militares.
A extinção do Hospital da Marinha e a consequente necessidade de transferência do Centro de
Medicina Subaquática e Hiperbárica (CMSH) da Marinha para o referido imóvel, para que este Centro
possa beneficiar de todo o apoio multidisciplinar resultante da integração numa área hospitalar, potenciando
um aproveitamento mais eficaz e eficiente de recursos e capacidades médicas imprescindíveis ao seu
pleno funcionamento, conduziu à necessidade de criação de um grupo de trabalho especializado que
estudasse o assunto.
Assim, através do meu despacho n.º 11 250/2012, de 31 de julho, determinei a criação de um grupo
de trabalho composto por peritos na matéria, por representantes do MDN e por elementos dos ramos, com
a missão de planear a transferência do CMSH para o imóvel onde foi criado o Polo de Lisboa do HFAR.
Consequentemente, após estudo apurado das vantagens e desvantagens das várias hipóteses de
solução, o referido grupo de trabalho apresentou-me um relatório final com as seguintes propostas:
Necessidade de construção de um edifício no Prédio Militar sito na Azinhaga dos Ulmeiros, Lumiar,
para instalação do CMSH, com um prazo máximo de execução estimado em 24 meses;
Separar as duas câmaras atualmente em funcionamento no CMSH, transferindo a câmara Haux
para o Lumiar e substituindo a câmara Comex por outra mais moderna, com um prazo de execução
estimado entre 9 e 12 meses;

1.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 11/2012

615

Manutenção de uma das câmaras em funcionamento contínuo durante o processo de
transferência.
Uma vez apresentado o relatório final pelo grupo de trabalho criado pelo meu Despacho
n.º 11 250/2012, de 31 de julho, importa definir os passos subsequentes, o que deverá implicar o
envolvimento do Ministério da Saúde, em virtude de o CMSH integrar na sua população alvo, de forma
expressiva, utentes do Serviço Nacional de Saúde.
Assim:
1 — Concordo com as propostas apresentadas pelo grupo de trabalho criado pelo meu Despacho
n.º 11 250/2012, de 31 de julho, atentas as características do imóvel em apreço e do equipamento instalado,
a atual atividade clínica do CMSH, a informação técnica obtida junto de vários fabricantes, os requisitos
técnicos exigidos e as normas nacionais e internacionais que regem a matéria.
E determino o seguinte:
2 — A Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar (DGPRM) e a Direção-Geral de
Armamento e Infraestruturas de Defesa (DGAIED) devem tomar as diligências necessárias aos
procedimentos adequados para a construção de um edifício no imóvel do Lumiar destinado à instalação
do CMSH e para a transferência do sistema hiperbárico em apreço.
3 — A DGAIED é a entidade adjudicante e coordenará o processo para a elaboração do projeto
de execução e a construção das instalações do Centro de Medicina Subaquática e Hiperbárica no imóvel
do Lumiar onde está localizado o Polo de Lisboa do HFAR.
3 — A DGPRM coordenará o processo de transferência do CMSH para as instalações a
construir no imóvel do Lumiar onde está localizado o Polo de Lisboa do HFAR.
4 — Os encargos com a elaboração do Projeto de Execução para as instalações do
Centro de Medicina Subaquática e Hiperbárica e a respetiva construção, equipamento e
transferência das instalações serão suportados pela Secretaria-Geral do Ministério da Defesa
Nacional.
5 — A DGPRM e a DGAIED contarão com o apoio especializado da Secretaria-Geral e da
comissão de acompanhamento referida no número seguinte, designadamente para a elaboração dos
respetivos cadernos de encargos.
6 — É criada uma comissão de acompanhamento, que terá a seguinte composição:
a) Dr. Óscar Camacho, na qualidade de coordenador;
b) Um representante do Ministério da Saúde;
c) Um representante do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea;
d) Um representante da Secretaria-Geral do MDN;
e) Um representante da DGPRM;
f) Um representante da DGAIED;
g) Um representante da direção do Polo de Lisboa do HFAR;
h) O Diretor do CMSH da Marinha.
7 — Para além da competência prevista no n.º 5, a esta comissão cabe acompanhar o processo
de transferência do sistema hiperbárico para o Lumiar, prestando à entidade adjudicante todo o apoio por
esta solicitado.
8 — Os encargos com as deslocações decorrentes da atividade da comissão referida nos
os
n. 5, 6 e 7 são suportados pelo Ministério da Defesa Nacional, através da Direção-Geral de Pessoal e
Recrutamento Militar.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.
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Despacho n.º 15 083/2012
de 6 de novembro de 2012
Considerando que, através da Resolução n.º 40/2012, de 18 de outubro, do Conselho de
Ministros, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 208, de 26 de outubro de 2012, foi delegada
no Ministro da Defesa Nacional, com faculdade de subdelegação, a competência para adotar todas
as medidas previstas na lei e no contrato de fornecimento de viaturas blindadas de rodas 8 × 8,
necessárias a fazer valer os direitos do Estado Português face aos incumprimentos contratuais do
fornecedor Steyr-Daimler — PuchSpezialfahrzeug, G. m. b. H. (General Dynamics European Land
Systems — Steyr, G. m. b. H.), doravante designado por fornecedor;
Considerando que, através do Despacho n.º 14 212/2012, de 26 de outubro, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 212, de 2 de novembro de 2012, o Ministro da Defesa Nacional delegou no
diretor-geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Major-General Manuel de Matos Gravilha
Chambel, as competências que lhe foram delegadas nos termos referidos no considerando anterior;
Considerando que, na sequência da resolução e do despacho acima referidos, em 26 de outubro de
2012, o Estado Português, através do diretor-geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, notificou
o fornecedor i) da declaração do incumprimento definitivo das obrigações de correção de defeitos das
viaturas entregues com defeitos e ii) da resolução, por incumprimento definitivo do fornecedor, nos termos
da lei, dos contratos de fornecimento relativos às viaturas blindadas de rodas 8 × 8 não entregues, nos
termos constantes do ofício n.º 4168/DGAIED;
Considerando que os contratos que integram o Programa Relativo à Aquisição de Viaturas
Blindadas de Rodas 8 × 8 Destinadas ao Exército e à Marinha («contratos») preveem que quaisquer litígios
relativos, designadamente, à interpretação, execução, incumprimento, invalidade, resolução ou redução
destes contratos são dirimidos por arbitragem que pode ser requerida por qualquer das partes contratuais;
Considerando que o fornecedor submeteu junto do Centro de Arbitragem Comercial da Associação
Comercial de Lisboa/Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, no passado dia 23 de outubro, um
pedido de arbitragem prévia relativo aos contratos;
Considerando que, de acordo com o disposto nos contratos, o fornecedor pode ainda submeter um
novo pedido de arbitragem, sendo-lhe ainda possível recorrer aos tribunais judiciais portugueses para
assegurar a defesa dos seus interesses;
Considerando, por fim, que em função do acima exposto, importa adotar, de forma célere, as medidas
necessárias e que melhor acautelem os interesses do Estado Português e que permitam assegurar em
tempo útil a defesa dos seus direitos decorrentes da lei e dos contratos:
Assim, nos termos da Resolução n.º 40/2012, de 18 de outubro, do Conselho de Ministros, publicada
no Diário da República, 2.ª série, n.º 208, de 26 de outubro de 2012, do disposto nos artigos 35.º a 40.º
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, e no artigo 9.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, determino:
1 — Delegar no diretor-geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, Major-General Manuel
de Matos Gravilha Chambel, a competência para a constituição de procuradores, conferindo-lhes os mais
amplos poderes forenses em direito permitidos, para praticar todos os atos necessários para assegurar a
defesa dos direitos do Estado Português no âmbito dos litígios respeitantes, designadamente, à interpretação,
execução, incumprimento, invalidade, resolução ou redução dos contratos que oponham o Estado
Português ao fornecedor junto dos tribunais arbitrais e judiciais portugueses.
2 — Que o presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.
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Instituto de Defesa Nacional
Despacho n.º 14 214/2012
de 3 de setembro de 2012
A Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, sucessivamente alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto,
e pelos Decretos-Leis n. os 200/2006, de 25 de outubro, e 105/2007, de 3 de abril, e Lei n.º 64/2011, de
22 de dezembro, fixou o quadro jurídico a dar à criação e reestruturação dos serviços da administração
direta do Estado.
O Decreto Regulamentar n.º 41/2012, de 16 de maio, que estabelece a orgânica do Instituto da
Defesa Nacional, fixou a equiparação do estatuto remuneratório dos chefes de equipa multidisciplinar. A
Portaria n.º 264/2012, de 30 de agosto, fixou em uma a dotação máxima de equipas disciplinares do Instituto
da Defesa Nacional.
Para completar e satisfazer as novas exigências e necessidades da sua missão principal de apoio
à formulação do pensamento estratégico nacional e do pensamento estratégico da defesa nacional,
determino a criação de uma unidade de estrutura matricial que assegure a realização de projetos de
investigação nacionais e internacionais.
Assim, ao abrigo do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela
Lei n.os 51/2005, de 30 de agosto, e 64/2011, de 22 de dezembro, que estatui que «a constituição das equipas
multidisciplinares e a designação das suas chefias, de entre efetivos do serviço, é da responsabilidade
do respetivo dirigente máximo», e do disposto no artigo 12.º do Decreto Regulamentar n.º 41/2012, de
16 de maio, com a Portaria n.º 264/2012, de 30 de agosto, determino a constituição da equipa multidisciplinar
designada por Centro de Estudos e Investigação (CEI).
1 — Ao CEI compete desenvolver os estudos e os projetos de investigação aprovados pelo
Diretor-Geral.
2 — O pessoal necessário ao funcionamento do CEI é designado por despacho do Diretor-Geral.
3 — Nos termos do no artigo 12.º do Decreto Regulamentar n.º 41/2012, de 16 de maio
determino que o estatuto remuneratório do chefe de equipa multidisciplinar é equiparado a diretor de
serviço, podendo o mesmo optar pela remuneração base correspondente à sua categoria de origem, se
esse for o caso.
4 — São cometidas ao chefe de equipa multidisciplinar as competências previstas no n.º 1 do
artigo 8.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação dada pela Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto
e 64/2011, de 22 de dezembro.
5 — O chefe da equipa multidisciplinar será oportunamente designado pelo Diretor-Geral.
6 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia 1 de setembro de 2012.
O Diretor-Geral do Instituto de Defesa Nacional, Vítor Daniel Rodrigues Viana.

Instituto de Ação Social das Forças Armadas
Despacho (extrato) n.º 14 994/2012
de 15 de novembro de 2012
Nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, conjugado com
o disposto nos números 1.1. alínea c) e 2. da deliberação do Conselho Diretivo do IASFA, I. P., de
9 de outubro, publicada como Despacho (extrato) n.º 13 421/2012, no Diário da República, 2.ª série, de
15 de outubro, delego no diretor do Centro de Apoio Social de Oeiras, Coronel de Cavalaria (5116581)
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Carlos José Vicente Sernadas, com faculdade de subdelegação, a competência para autorizar despesas
com empreitadas de obras públicas, locação ou aquisição de bens e serviços, até ao montante de € 5 000.
O presente despacho produz efeitos desde 1 de outubro de 2012, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados pela entidade delegada que se incluam no âmbito da presente delegação
de competências.
O Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, Francisco António Fialho da Rosa,
Tenente-General.

Despacho (extrato) n.º 14 995/2012
de 15 de novembro de 2012
Nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, conjugado com o
disposto nos n.os 1.1, alínea c), e 2. da deliberação do conselho diretivo do IASFA, I. P., de 9 de outubro,
publicada como Despacho (extrato) n.º 13 421/2012, no Diário da República, 2.ª série, de 15 de outubro
de 2012, delego no diretor do Centro de Apoio Social de Braga, Coronel de Cavalaria (13609279) António
José Gonçalves Bastos, com faculdade de subdelegação, a competência para autorizar despesas com
empreitadas de obras públicas, locação ou aquisição de bens e serviços, até ao montante de € 2500.
O presente despacho produz efeitos desde 1 de outubro de 2012, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados pela entidade delegada que se incluam no âmbito da presente delegação
de competências.
O Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, Francisco António Fialho da Rosa,
Tenente-General.

Despacho (extrato) n.º 14 996/2012
de 15 de novembro de 2012
Nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, conjugado com
o disposto nos números 1.1. alínea c) e 2. da deliberação do Conselho Diretivo do IASFA, I. P., de
9 de outubro, publicada como Despacho (extrato) n.º 13 421/2012, no Diário da República, 2.ª série, de
15 de outubro, delego no diretor do Centro de Repouso do Porto Santo, Tenente-Coronel QTS José
António Pires, com faculdade de subdelegação, a competência para autorizar despesas com empreitadas
de obras públicas, locação ou aquisição de bens e serviços, até ao montante de € 1 250.
O presente despacho produz efeitos desde 1 de outubro de 2012, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados pela entidade delegada que se incluam no âmbito da presente delegação
de competências.
O Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, Francisco António Fialho da Rosa,
Tenente-General.

Despacho (extrato) n.º 14 998/2012
de 15 de novembro de 2012
Nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, conjugado com
o disposto nos números 1.1. alínea c) e 2. da deliberação do Conselho Diretivo do IASFA, I. P., de
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9 de outubro, publicada como Despacho (extrato) n.º 13 421/2012, no Diário da República, 2.ª série, de 15 de
outubro, delego no diretor do Centro de Apoio Social do Porto, Coronel de Transmissões (10941478) Joaquim
Casimiro Serôdio Ferreira, com faculdade de subdelegação, a competência para autorizar despesas com
empreitadas de obras públicas, locação ou aquisição de bens e serviços, até ao montante de € 5 000.
O presente despacho produz efeitos desde 1 de outubro de 2012, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados pela entidade delegada que se incluam no âmbito da presente delegação
de competências.
O Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, Francisco António Fialho da Rosa,
Tenente-General.
Despacho (extrato) n.º 14 999/2012
de 15 de novembro de 2012
Nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, conjugado com o disposto
nos números 1.1. alínea c) e 2. da deliberação do Conselho Diretivo do IASFA, I. P., de 9 de outubro, publicada
como Despacho (extrato) n.º 13 421/2012, no Diário da República, 2.ª série, de 15 de outubro, delego no
diretor do Centro de Apoio Social de Évora, Coronel Administração Militar (00826081) Vitor Manuel dos
Santos Gomes, com faculdade de subdelegação, a competência para autorizar despesas com empreitadas
de obras públicas, locação ou aquisição de bens e serviços, até ao montante de € 2 500.
O presente despacho produz efeitos desde 1 de outubro de 2012, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados pela entidade delegada que se incluam no âmbito da presente delegação
de competências.
O Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, Francisco António Fialho da Rosa,
Tenente-General.
Despacho (extrato) n.º 15 000/2012
de 15 de novembro de 2012
Nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, conjugado com o disposto
nos números 1.1. alínea c) e 2. da deliberação do Conselho Diretivo do IASFA, I. P., de 9 de outubro, publicada
como Despacho (extrato) n.º 13 421/2012, no Diário da República, 2.ª série, de 15 de outubro, delego no
diretor do Centro de Apoio Social de Viseu, Coronel de Infantaria (17585781) António José Lourenço da
Fonte Rabaça, com faculdade de subdelegação, a competência para autorizar despesas com empreitadas
de obras públicas, locação ou aquisição de bens e serviços, até ao montante de € 2 500.
O presente despacho produz efeitos desde 1 de outubro de 2012, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados pela entidade delegada que se incluam no âmbito da presente delegação
de competências.
O Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, Francisco António Fialho da Rosa,
Tenente-General.
Despacho (extrato) n.º 15 001/2012
de 15 de novembro de 2012
Nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, conjugado com
o disposto nos números 1.1. alínea c) e 2. da deliberação do Conselho Diretivo do IASFA, I. P., de
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9 de outubro, publicada como Despacho (extrato) n.º 13 421/2012, no Diário da República, 2.ª série,
de 15 de outubro, delego no diretor do Centro de Apoio Social de Tomar, Coronel de Infantaria
(17800677) Manuel Ferreira Antunes, com faculdade de subdelegação, a competência para autorizar
despesas com empreitadas de obras públicas, locação ou aquisição de bens e serviços, até ao montante
de € 2 500.
O presente despacho produz efeitos desde 1 de outubro de 2012, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados pela entidade delegada que se incluam no âmbito da presente delegação
de competências.
O Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, Francisco António Fialho da Rosa,
Tenente-General.
Despacho (extrato) n.º 15 004/2012
de 15 de novembro de 2012
Nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, conjugado com
o disposto nos n. os 1.1, alínea c), e 2 da deliberação do Conselho Diretivo do IASFA, I. P., de 9 de outubro,
publicada como Despacho (extrato) n.º 13 421/2012, no Diário da República, 2.ª série, de
15 de outubro, delego no diretor do Centro de Apoio Social do Funchal, Coronel de Infantaria (07812983)
António Mário Bonito Afonso Vargas, com faculdade de subdelegação, a competência para
autorizar despesas com empreitadas de obras públicas, locação ou aquisição de bens e serviços, até ao
montante de € 2 500.
O presente despacho produz efeitos desde 1 de outubro de 2012, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados pela entidade delegada que se incluam no âmbito da presente delegação
de competências.
O Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, Francisco António Fialho da Rosa,
Tenente-General.
Despacho (extrato) n.º 15 096/2012
de 15 de novembro de 2012
Nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, conjugado com
o disposto nos números 1.1. alínea c) e 2. da deliberação do Conselho Diretivo do IASFA, I. P., de
9 de outubro, publicada como Despacho (extrato) n.º 13 421/2012, no Diário da República, 2.ª série, de
15 de outubro, delego no diretor do Centro de Apoio Social de Ponta Delgada, Tenente-Coronel de
Infantaria (04667779) Ricardo Manuel Pereira Viegas, com faculdade de subdelegação, a competência
para autorizar despesas com empreitadas de obras públicas, locação ou aquisição de bens e serviços, até
ao montante de € 2 500.
O presente despacho produz efeitos desde 1 de outubro de 2012, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados pela entidade delegada que se incluam no âmbito da presente delegação
de competências.
O Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, Francisco António Fialho da Rosa,
Tenente-General.
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Estado-Maior do Exército
Despacho n.º 14 613/2012
de 5 de novembro de 2012
1 — Ao do disposto no n.º 5 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro, delego
no Chefe do meu Gabinete, Coronel Tirocinado de Infantaria Rui Davide Guerra Pereira, a competência
para a prática dos seguintes atos no âmbito do referido Gabinete:
a) Autorizar deslocações em serviço no território nacional, incluindo com a utilização de viatura
própria, bem como o processamento das correspondentes despesas com a aquisição de títulos de
transporte e de ajudas de custo, nos termos da lei;
b) Autorizar a prestação pelo pessoal civil de trabalho extraordinário, nos termos da lei, bem como
o pagamento dos respetivos abonos;
c) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de doença ao pessoal civil;
d) Despachar os assuntos de gestão corrente do Gabinete;
e) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou
cedência ou alienação de bens.
2 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, delego na mesma entidade a competência
para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas
de obras públicas, até ao limite de € 99 759,58, que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º da Lei Orgânica do Exército,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de setembro.
3 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 4 do Despacho n.º 266/2012, de
30 de dezembro de 2011, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 7, de 10 de janeiro de 2012, subdelego na mesma entidade a competência para, no âmbito
da Inspeção-Geral do Exército, autorizar despesas com indemnizações a terceiros resultantes de acordo
com o lesado, decorrentes da efetivação da responsabilidade civil do Estado emergente de acidentes de
viação em que sejam intervenientes viaturas do Exército, ficando a indemnização limitada aos danos
materiais e ao valor máximo de € 5 000.
4 — São ratificados todos os atos praticados pelo Chefe do meu Gabinete que se incluam no âmbito
da presente delegação, desde 2 de novembro de 2012 e até à data da publicação deste despacho.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.
Despacho n.º s/n
de 15 de outubro de 2012
Brevêt de Aluno Paraquedista
Descrição:
Escudo nacional sobre esfera armilar, envolvida por duas pernadas de louro e ladeado por uma
asa aberta, na posição de pousar, tudo em material dourado, sobrepondo-se a um paraquedas aberto, em
material prateado.
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Dimensões:
- Comprimento - 2,75 cm;
- Altura - 2,5 cm;
- Diâmetro da esfera armilar - 1 cm
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.

Brevêt de Aluno Paraquedista

Despacho n.º s/n
de 15 de outubro de 2012
Brevêt de Paraquedista Militar

Descrição:
Escudo nacional sobre esfera armilar, envolvida por duas pernadas de louro e ladeado por duas
asas abertas, na posição de pousar, tudo em material dourado, sobrepondo-se a um paraquedas aberto, em
material prateado.
Dimensões:
- Comprimento - 5,5 cm;
- Altura - 2,5 cm;
- Diâmetro da esfera armilar - 1 cm
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.
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Brevêt de Paraquedista Militar

Despacho n.º s/n
de 15 de outubro de 2012
Distintivo de Braço do Curso de Qualificação “Comandos”

Descrição:
- Para os uniformes n.º 1 e n.º 2 distintivo “COMANDOS” perfilado e designação a ouro sobre
base azul ferrete;
- Para o uniforme n.º 3 distintivo “COMANDOS” perfilado e designação a negro sobre tecido
camuflado.
Dimensões:
- Segmento de círculo superior
Comprimento - 9.00 cm
Raio - 7.50 cm
- Segmento de círculo inferior
Comprimento - 7.05 cm
Raio - 5.50 cm
- Largura entre segmentos - 2.00 cm
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.
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Distintivo de Braço do Curso de Qualificação “Comandos”

Comando do Pessoal
Direção dos Serviços do Pessoal
Despacho n.º 14 685/2012
de 16 de abril de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do Despacho n.º 5 122/2012, de 28 de fevereiro de 2012, do
Tenente-General Ajudante-General do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de
13 de abril de 2012, subdelego no Coronel de Artilharia (15313680) José Duarte Velosa Trindade,
Subdiretor da Direção de Serviços de Pessoal, a competência que em mim foi subdelegada, resultante do
n.º 2 do Despacho n.º 2 767/2012, de 8 de fevereiro de 2012 do General Chefe do Estado-Maior do Exército
para, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição
de bens e serviços e empreitadas de obras públicas até € 49 879,80.
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2 — O presente despacho produz efeitos desde 13 de fevereiro de 2012, ficando, por este meio,
ratificados todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Diretor dos Serviços do Pessoal, Aníbal Alves Flambó, Major-General.

Comando da Logística
Despacho n.º 14 657/2012
de 4 de setembro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 11 742/2012, de 03 de setembro, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código
dos Contratos Públicos, subdelego no Diretor de Saúde, Major-General Esmeraldo Correia da Silva
Alfarroba, poderes para autorizar e realizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços até ao
limite de € 40 000 (quarenta mil euros);
2 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 11 742/2012, de 03 de setembro, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Código do
Procedimento Administrativo, subdelego também, no mesmo Diretor de Saúde, poderes para autorizar,
realizar e arrecadar receitas provenientes da prestação de serviços e ou de cedência ou alienação de bens
no decurso da atividade própria da Direção de Saúde;
3 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 11 742/2012, de 03 de setembro, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 36.º do Código do
Procedimento Administrativo, autorizo a subdelegação dos poderes acima descritos nos comandantes,
diretores ou chefes das unidades, estabelecimentos ou órgãos na direta dependência da Direção de Saúde;
4 — Ao abrigo do disposto no n.º 6 do Despacho n.º 11 742/2012, de 03 de setembro, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Código do
Procedimento Administrativo, subdelego ainda, no mesmo Diretor de Saúde, poderes para:
a) Autorizar a apresentação à junta hospitalar de inspeção (JHI) de pessoal militar, militarizado
e civil, bem como de deficientes, para a atribuição ou modificação da percentagem de incapacidade;
b) Aprovar medidas de profilaxia e tratamento das doenças dos animais pertencentes ao Exército;
c) Proferir decisão nos processos do âmbito do Exército relativos à prevenção e combate à droga
e ao alcoolismo nas Forças Armadas;
5 — O presente despacho produz efeitos à data de 20 de agosto de 2012, ficando ratificados, por
este meio, todos os atos entretanto praticados.
O Comandante da Logística, António Noé Pereira Agostinho, Tenente-General.
Direção de Material e Transportes
Despacho n.º 14 772/2012
de 18 de abril de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no artigo 109.° do Decreto-Lei n.º 18/08 de 29 de janeiro e no artigo 36.°
do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro,
conjugado com o Despacho n.º 5 133/2012, de 22 de março de 2012 do VCEME, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 74, de 13 de abril de 2012, subdelego no Comandante do Centro Militar de
Eletrónica, Coronel Transmissões Alexandre Manuel Macareno Laço Jeca, a competência para
autorizar despesas com locação e aquisição de e serviços até ao limite de € 12 469,95.
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2 — Este despacho produz efeitos desde 6 de janeiro de 2012, ficando por este meio ratificados todos
os atos entretanto praticados.
O Diretor de Material e Transportes, Alfredo Oliveira Gonçalves Ramos, Major-General.
Despacho n.º 15 162/2012
de 18 de abril de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no artigo 109.º do Decreto-Lei n.º 18/08 de 29 de janeiro e no artigo 36.º
do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro,
conjugado com o Despacho n.º 5 133/2012, de 22 de março de 2012 do VCEME, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 74, de 13 de abril de 2012, subdelego no Comandante do Regimento de
Manutenção, Coronel de Material António José Rodrigues Bastos, a competência para autorizar
despesas com locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 12 469,95.
2 — Este despacho produz efeitos desde 06 de janeiro de 2012, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados.
O Diretor de Material e Transportes, Alfredo Oliveira Gonçalves Ramos, Major-General.
Despacho n.º 15 163/2012
de 18 de abril de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no artigo 109° do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e no
artigo 36° do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de novembro, conjugado com o Despacho n.º 5 133/2012, de 22 de março, do VCEME, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 13 de abril de 2012, subdelego no comandante do Depósito Geral
de Material do Exército, Coronel de Administração Rui Alexandre de Castro Ramalhete, a competência
para autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 12 469,95.
2 — Este despacho produz efeitos desde 28 de março de 2012, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados.
O Diretor de Material e Transportes, Alfredo Oliveira Gonçalves Ramos, Major-General.

Comando das Forças Terrestres
Brigada de Intervenção
Despacho n.º 14 713/2012
de 15 de março de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é concedida pelo n.º 2 do Despacho n.º 3 825/2012, de
8 de fevereiro, do General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, n.º 54,
2.ª série, de 15 de março de 2012, subdelego no Comandante do Regimento de Infantaria n.º 13, Coronel de
Infantaria (11689185) João Carlos Cabral de Almeida Loureiro Magalhães, competências para
autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras
até € 25 000;
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2 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante do Regimento de Infantaria n.º 13
que se incluam no âmbito da presente delegação, desde 19 de dezembro de 2011 até à data de publicação
do presente despacho.
O Comandante da Brigada de Intervenção, José Carlos Filipe Antunes Calçada, Major-General.
Despacho n.º 14 714/2012
de 15 de março de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é concedida pelo n.º 2 do despacho n.º 3 825/2012, de
8 de fevereiro, do General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 54 de 15 de março de 2012, subdelego no Comandante do Regimento de Infantaria n.º 14,
Coronel de Infantaria (03572379) Artur Carabau Brás, competências para autorizar e realizar despesas
com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras até € 25 000;
2 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante do Regimento de Infantaria n.º 14
que se incluam no âmbito da presente delegação, desde 19 de dezembro de 2011 até à data de publicação
do presente despacho.
O Comandante da Brigada de Intervenção, José Carlos Filipe Antunes Calçada, Major-General.
Despacho n.º 14 715/2012
de 15 de março de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é concedida pelo n.º 2 do Despacho n.º 3 825/2012, de 8 de
fevereiro, do General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República n.º 54, 2.ª série,
de 15 de março de 2012, subdelego no Comandante do Regimento de Cavalaria n.º 6, Coronel de Cavalaria
(02938481) Jocelino do Nascimento Bragança Rodrigues, competências para autorizar e realizar
despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras até € 25 000;
2 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante do Regimento de Cavalaria n.º 6 que
se incluam no âmbito da presente delegação, desde 19 de dezembro de 2011 até à data de publicação do
presente despacho.
O Comandante da Brigada de Intervenção, José Carlos Filipe Antunes Calçada, Major-General.
Despacho n.º 15 101/2012
de 15 de março de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é concedida pelo n.º 2 do Despacho n.º 3 825/2012, de
8 de fevereiro, do General CEME, publicado no Diário da República n.º 54, 2.ª série, de 15 de março de 2012,
subdelego no Comandante do Regimento de Infantaria n.º 19, Coronel de Infantaria (17131684) Artur
José Lima Castanha, competências para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens
e serviços e com empreitadas de obras até € 25 000;
2 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante do Regimento de Infantaria n.º 19
que se incluam no âmbito da presente delegação, desde 19 de dezembro de 2011 até à data de publicação
do presente despacho.
O Comandante da Brigada de Intervenção, José Carlos Filipe Antunes Calçada, Major-General.

628

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 11/2012

1.ª Série

Despacho n.º 15 102/2012
de 15 de março de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é concedida pelo n.º 2 do Despacho n.º 3 825/2012, de
8 de fevereiro, do General CEME, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 54 de 15 de março de 2012,
subdelego no Comandante do Regimento de Engenharia n.º 3, Coronel de Engenharia (17837086) Jorge
Manuel Noronha da Silveira Alves Caetano, competências para autorizar e realizar despesas com a
locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras até € 25 000;
2 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante do Regimento de Engenharia n.º 3
que se incluam no âmbito da presente delegação, desde 19 de dezembro de 2011 até à data de publicação
do presente despacho.
O Comandante da Brigada de Intervenção, José Carlos Filipe Antunes Calçada, Major-General.

——————

IV — ALVARÁ
Presidência da República
Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas
Alvará n.º 17/2012
de 9 de outubro de 2012
O Presidente da República condecora o Regimento de Engenharia n.º 1, como membro Honorário
da Ordem Militar de Avis.
O Secretário-Geral das Ordens, Arnaldo Pereira Coutinho.
(Diário da República, 2.ª série n.º 203, de 19 de outubro de 2012)

——————

V — AVISOS
Presidência da República
Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas
Aviso (extrato) n.º 13 845/2012
de 1 de outubro de 2012
O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 316/2002,
de 27 de dezembro, o seguinte:
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É concedida ao Centro Militar de Educação Física e desportos, a Medalha de Ouro de
Serviços Distintos.
O Secretário-Geral das Ordens, Arnaldo Pereira Coutinho.
(Diário da República, 2.ª série n.º 201, de 17 de outubro de 2012)

Comando do Pessoal
Direção de Administração de Recursos Humanos
Repartição de Pessoal Civil
Aviso (extrato) n.º 15 933/2012
de 21 de novembro de 2012
Por despacho de 19 de novembro de 2012 do Tenente-General Ajudante-General do Exército,
proferido no uso de competência delegada, é subdelegada no Major-General Ulisses Joaquim de
Carvalho Nunes de Oliveira, presidente da Secção Autónoma n.º 4 (SA 4) do Conselho Coordenador
da Avaliação do Exército, a competência em si delegada, para a prática dos seguintes atos, no âmbito da
respetiva Secção Autónoma:
a) Validar as avaliações de “desempenho relevante” e “desempenho inadequado” bem como
proceder ao reconhecimento do “desempenho excelente”;
b) Homologar as avaliações anuais;
c) Decidir das reclamações dos avaliados;
d) Nomear avaliador específico que elaborará proposta de avaliação, a entregar à Secção
Autónoma (SA), com vista à avaliação anual requerida pelos trabalhadores que se encontrem nas
situações previstos nos n.os 3, 5 e 7 do artigo 42.º da Lei n.º 66-B/2007 de 28dec (SIADAP).
e) Presidir à SA e designar os dirigentes que a integram, nos termos da lei (n.º 2 do artigo 58.º
do SIADAP);
f) Designar, pelo período de dois anos, os 4 vogais representantes da Administração na Comissão
Paritária (dois efetivos, um dos quais orienta os trabalhos, e dois suplentes. Os vogais são membros da SA)
(n.º 3 do artigo 59.º do SIADAP);
g) Submeter à apreciação da Comissão Paritária os requerimentos fundamentados dos
trabalhadores que solicitem a intervenção deste órgão sobre as propostas de avaliação de que tomaram
conhecimento e que serão sujeitas a homologação (n.os 1 e 2 do artigo 70.º do SIADAP);
h) Atribuir, no caso do n.º 5 do artigo 69.º do SIADAP, nova menção qualitativa e quantitativa
e respetiva fundamentação, quando decidir pela não homologação das avaliações atribuídas pelos
avaliadores ou pela SA (n.º 2 do artigo n.º 60.º do SIADAP).
i) Proceder a nova avaliação, quando for proferida decisão favorável ao trabalhador em sede de
recurso hierárquico ou jurisdicional, sempre que não seja possível ao novo superior hierárquico proceder
à sua revisão (n.º 3 do artigo 73.º do SIADAP);
Produção de efeitos — este despacho produz efeitos desde 30 de outubro de 2012, ficando deste
modo ratificados todos os atos e despachos entretanto proferidos sobre as matérias ora objeto de
delegação.
O Chefe da Repartição de Pessoal Civil, Nuno Correia Neves, Coronel de Infantaria.
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VI — PROTOCOLOS
Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
eo
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.
Considerando, que o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP., através do seu órgão,
Museu da Saúde, é uma entidade privilegiada para congregar pessoas singulares e coletivas que se
interessem pelo património material móvel, na área da saúde, com interesse cultural, em qualquer das suas
disciplinas, tendo como escopo a proteção, conservação, valorização, estudo e investigação, promoção e
divulgação das memórias sob a mesma temática. Nesse âmbito, o Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge, IP, desenvolve um importante projeto de promoção da difusão da cultura científica, na área
das ciências da saúde e do medicamento, e na conservação do património histórico da saúde.
Ora, nesse âmbito, não poderá ser descurada a existência da temática de saúde militar.
Nessa medida, e tendo em conta o enorme interesse do Exército Português em promover e apoiar
o estudo científico, técnico e cultural da coleção histórico-patrimonial de saúde militar do seu acervo,
incluindo a conservação, restauro e divulgação, terá de ser considerado o enorme e relevante valor
histórico-patrimonial, que o Museu Militar de Elvas, no âmbito da saúde-militar, detém.
Assim, entre:
O Exército Português, através da Direção da História e Cultura Militar, com sede em Lisboa,
como primeiro outorgante, adiante designado por Exército, e representado neste ato pelo Major-General
Hugo Eugénio dos Reis Borges,
e, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, com morada na Av. Padre Cruz,
1649 - 016 LISBOA, como segundo outorgante, adiante designado por INSA, IP, e representada neste ato
pelo Presidente do Conselho Diretivo, Professor-Doutor José Pereira Miguel,
É celebrado e reciprocamente aceite o presente Protocolo, nos termos das cláusulas seguintes:
Cláusula 1.ª
(Âmbito e Objeto)
O presente protocolo define as linhas orientadoras e estabelece os princípios e bases de
colaboração de cada um dos outorgantes no desenvolvimento das ações que se enquadram nas
respetivas missões e atribuições, especificamente o transporte e depósito dos veículos museológicos do
Museu da Saúde (INSA, IP) no Museu Militar de Elvas (Exército) e, genericamente, o apoio mútuo no
âmbito da recolha, do estudo e da divulgação do património cultural material móvel de saúde, existente
nas duas instituições.
Cláusula 2.ª
(Competências do primeiro outorgante)
Compete ao Primeiro Outorgante:
a. Realizar o transporte dos veículos museológicos pertencentes ao Museu da Saúde, das
instalações do INSA, IP. para as instalações do Museu Militar de Elvas (Exército), recebendo-as em
depósito por um período de um ano;
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b. Colaborar com o INSA, IP. no projeto de identificação e referenciação dos bens museológicos
de saúde militar, para efeitos de salvaguarda e divulgação.
c. Promover, apoiar e divulgar o estudo científico, técnico e cultural da coleção histórico-patrimonial
de saúde militar em colaboração com o INSA, IP.
d. Salvaguardar os bens patrimoniais propriedade do INSA, IP, em depósito no Museu Militar
de Elvas, de forma a assegurar, dentro das suas possibilidades, as condições de segurança, evitando a sua
perda e eventuais danos ou ocorrências.
e. Envidar os esforços possíveis no sentido de preservar a integridade dos bens patrimoniais,
propriedade do INSA, IP, em depósito no Museu Militar de Elvas, não podendo proceder a qualquer tipo
de intervenção de conservação ou de restauro dos mesmos, salvo se devidamente autorizado prévia e
expressamente pelo INSA, IP.

Cláusula 3.ª
(Responsabilidade do segundo outorgante)
Compete ao Segundo Outorgante:
a. Ceder em depósito os veículos museológicos pertencentes ao Museu da Saúde, por um período
de um ano;
b. Apoiar na identificação e referenciação do acervo de saúde militar do Museu Militar de Elvas,
para efeitos de estudo, salvaguarda e divulgação;
c. Colaborar na promoção do acervo e apoiar a divulgação do estudo científico, técnico e cultural
da coleção histórico-patrimonial de saúde militar;
d. Efetuar os contratos de seguro correspondentes ao transporte e depósito dos veículos
museológicos do INSA, IP.;
e. Ceder temporariamente e sempre que pertinente, sem taxas de utilização para o Exército,
objetos do seu acervo museológico para exposições temporárias no Museu Militar de Elvas.

Cláusula 4.ª
(Custos e Encargos)
1. O Exército cede a título gratuito o parqueamento dos veículos museológicos do INSA, IP;
2. O custo com o transporte desses veículos do INSA, IP para o Museu Militar de Elvas será
suportado pelo segundo outorgante;
3. A cobertura do seguro de transporte e depósito deverá assegurar todos os riscos associados, quer
ao transporte, quer a perda, extravio, roubo ou danos das peças em questão, nomeadamente a danificação
em transporte e depósito, por fogo, água, vandalismo e roubo e da apólice deverá constar a relação nominal
e valorativa de todas as peças e será suportada pelo segundo outorgante.

Cláusula 5.ª
(Resolução e Denúncia)
1. As partes obrigam-se a cumprir pontualmente as obrigações assumidas, salvo motivo alheio a sua
vontade, devendo comunicar a contra-parte, por escrito, qualquer ocorrência suscetível de influir na
execução do presente protocolo.
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2. Constitui fundamento de resolução do presente protocolo o incumprimento reiterado de
qualquer obrigação prescrita no mesmo, bem como, a ocorrência de factos imputáveis a qualquer
das partes outorgantes, que pela gravidade tornem insustentável a manutenção da relação
protocolar.
3. Qualquer das partes poderá denunciar unilateralmente o presente protocolo, mediante comunicação
escrita e enviada por carta registada com aviso de receção ao outro outorgante, com a antecedência
mínima de 60 dias relativamente a data da renovação.
4. A resolução ou a denúncia do acordo:
a. Não confere às partes o direito a qualquer indemnização;
b. Obriga a devolução, parcial ou total, de qualquer bem museológico cedido temporariamente
ou depositado em ambas as instituições.

Cláusula 6.ª
(Validade e Vigência)
O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura, e é válido durante um ano,
considerando-se tacitamente renovado por períodos sucessivos de um ano, salvo denúncia por qualquer
dos outorgantes nos termos da cláusula anterior.
Lisboa, 21 de Setembro de 2012.
Pelo primeiro outorgante:
O Diretor de História e Cultura Militar, Hugo Eugénio dos Reis Borges, Major-General.
Pelo segundo outorgante:
O Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, José
Pereira Miguel, Professor-Doutor.

Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
eo
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho
1. Preâmbulo
Ao Exercito Português, compete-lhe colaborar com as entidades civis na satisfação das necessidades
básicas e melhoria da qualidade de vida das populações, disponibilizando sempre que solicitado as suas
instalações e meios por forma a materializar esse apoio.
Não possuindo o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, de instalações próprias que
permitam a aterragem de helicópteros em operações de socorro a doentes, é elaborado o presente
protocolo que garante em condições especiais a utilização do heliporto da Serra do Pilar.
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2. Identificação das partes
É celebrado o presente protocolo entre:
Primeiro Qutorgante
EXÉRCITO PORTUGUÊS representado pelo Comandante do Regimento de Artilharia N.º 5,
Cor Art José Mota Mendes Ferreiro, cujos poderes de representação foram conferidos por despacho de
06 de Setembro de 2012 do Chefe do Estado-Maior do Exército; e
Segundo Outorgante
CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, Entidade Pública
Empresarial, com o NIF 508 142 156, sito na Rua Conceição Fernandes 4434-502 Vila Nova de Gaia,
como segundo outorgante, adiante designado abreviadamente por CHVNG/E, neste ato representado
pelo Exmo Senhor Dr. Álvaro Ferreira Monteiro, na qualidade de Presidente do Conselho de
Administração;
o qual se regerá pelas cláusulas seguintes:

3. Parte dispositiva
Cláusula 1.ª
Objecto
O presente protocolo tem por objeto regular as condições de disponibilização do heliporto do
Regimento de Artilharia N.º 5 (RA5).

Cláusula 2.ª
Obrigações do Exército
a) Disponibilizar o acesso de aeronaves ao heliporto do RA5, desde que solicitado diretamente pelo
CHVNG/E, ou por via do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU);
b)Facilitar o acesso dos meios de transporte do doente e equipa médica ao heliporto;
c) Facilitar o acesso de meios de apoio a aeronave, caso se revelem necessários;
d) Disponibilizar local alternativo (campo de futebol) para a operação de socorro, caso se revele
inadequada a utilização do heliporto.

Cláusula 3.ª
Obrigações da CHVNG
a) Comunicar ao RA5, com a antecedência mínima de 1 (uma) hora a sua necessidade de utilização
do heliporto, podendo esta comunicação ser efetuada via CODU;
b) Garantir a realização das obras necessárias para que o heliporto possa ser utilizado no período
noturno, em apoio a operações de transporte de doentes em aeronaves civis.
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Cláusula 4.ª
Responsabilidade
a) O Exército não se responsabiliza, por danos que ocorram nas aeronaves, durante as operações
de aterragem, descolagem e estacionamento das mesmas, ou no trajeto de veículos e pessoas afetos à sua
operação, no interior das instalações;
b) O CHNVG/E assume, através da empresa que opera a aeronave, a responsabilidade de danos
provocados nas instalações militares durante as operações de aterragem, descolagem e estacionamento
da aeronave.
Cláusula 5.ª
Encargos financeiros
A utilização do heliporto não implica qualquer contrapartida financeira, salvo ulterior acordo das
partes.
Cláusula 6.ª
Regras de Segurança
O CHVNG/E, através dos seus colaboradores, obriga-se a cumprir todas as normas ou orientações
relativas ao movimento de veículos e pessoas no interior da instalação militar.
Cláusula 7.ª
Resolução e denúncia
a) A violação de qualquer das obrigações assumidas por parte de um dos outorgantes confere ao
outro o direito a resolução do presente protocolo, não havendo lugar a qualquer indemnização;
b) Qualquer um dos outorgantes poderá denunciar o presente protocolo, devendo para o efeito
comunicá-lo ao outro outorgante com uma antecedência mínima de 60 dias, mediante carta registada com
aviso de receção, não havendo lugar a qualquer indeminização.
Cláusula 8.ª
Prazo de Vigência
O presente protocolo entra em vigor na data da assinatura e tem um prazo de vigência de 1 (um)
ano, considerando-se tácita e automaticamente renovado por iguais períodos, se não for denunciado nos
termos da cláusula anterior.
O presente protocolo é lavrado em duplicado e será assinado pelos outorgantes, ficando um
exemplar na posse de cada uma das partes.
Vila Nova de Gaia, em 20 de setembro de 2012.
Pelo primeiro outorgante:
O Comandante do Regimento de Artilharia N.º 5, José Mota Mendes Ferreiro, Coronel.
Pelo segundo outorgante:
O Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho,
Álvaro Ferreira Monteiro, Doutor.
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Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
ea
Associação Portuguesa de Veículos Militares
1. Preâmbulo
Considerando:
- Que a Associação Portuguesa de Veículos Militares é uma entidade privilegiada para
congregar pessoas individuais e coletivas que se interessem pelos veículos militares em Portugal, em
qualquer das suas vertentes, com o objeto social da proteção, conservação, valorização, promoção e
divulgação dos veículos militares em Portugal.
- O importante projeto de identificação e referenciação que esta Associação está a desenvolver,
para efeitos de salvaguarda e divulgação dos veículos militares em Portugal.
- A existência de veículos militares do Exército Português, de relevante valor histórico-patrimonial,
e respetiva temática no Museu Militar de Elvas.
- O interesse do Exército em promover e apoiar o estudo científico, técnico e cultural da coleção
histórico-patrimonial de veículos militares do seu acervo, incluindo a sua conservação, restauro e
divulgação.
Assim, entre:
O Exército Português, através da Direção da História e Cultura Militar, com sede em Lisboa,
como primeiro outorgante, adiante designado por Exército, e representado neste ato pelo Major-General
Hugo Eugénio dos Reis Borges,
e, a Associação Portuguesa de Veículos Militares, com morada na Av. Dr.ª Laura Ayres,
11, 2480 - Porto Salvo, como segundo outorgante, adiante designada por APVM, e representada neste ato
pelo Presidente da Direção, Sr. José Manuel Mateus Rodrigues Alves, o qual tem poderes para outorgar
o presente acordo.
É celebrado e reciprocamente aceite o presente Protocolo, nos termos das cláusulas seguintes:

2. Parte Dispositiva
Cláusula 1.ª
(Âmbito e Objeto)
O presente protocolo define as linhas orientadoras e as atribuições de cada um dos outorgantes para
a recolha, restauro, conservação, estudo e divulgação dos veículos militares do Exército Português,
existentes no Museu Militar de Elvas ou Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército com coleções
visitáveis onde exista este tipo de veículos.
Cláusula 2.ª
(Competências do primeiro outorgante)
Compete ao Primeiro Outorgante:
1. Facilitar o acesso ao acervo de veículos militares existente no Museu Militar de Elvas ou
Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército com coleções visitáveis onde exista este tipo de veículos.
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2. Colaborar com a APVM no projeto de identificação e referenciação dos veículos militares em
Portugal, para efeitos de restauro, salvaguarda e divulgação.
3. Promover, apoiar e divulgar o estudo científico, técnico e cultural da coleção histórico- patrimonial
de veículos militares do seu acervo, colaborando com a APVM.
4. Estabelecer as condições para o restauro da coleção histórico-patrimonial de veículos militares
existente no Museu Militar de Elvas ou Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército com coleções
visitáveis onde exista este tipo de veículos.
5. Cooperar com a APVM nas suas solicitações, a formular por esta ao Exército,
nomeadamente:
a. Ceder espaços para a exposição de veículos militares da APVM, bem como para o
parqueamento de veículos em fase de restauro ou pré-restauro;
b. Propor a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. (ESPAP, I.P.)
a cedência de algumas viaturas do Exército em processo de alienação e abate.

Cláusula 3.ª
(Responsabilidade do segundo outorgante)
Compete ao Segundo Outorgante:
1. Assegurar em permanência uma equipa técnica para a identificação e referenciação dos
veículos militares em Portugal, para efeitos de estudo, salvaguarda e divulgação.
2. Colaborar na promoção, apoio e divulgação do estudo científico, técnico e cultural da coleção
histórico-patrimonial de veículos militares do acervo do Exército.
3. Empregar, sob supervisão do Exército, os seus equipamentos, materiais e transportes
adequados ao restauro da coleção histórico-patrimonial de veículos militares existente no Museu Militar
de Elvas ou Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército com coleções visitáveis onde exista este
tipo de veículos.
4. Efetuar os contratos de seguro correspondentes aos transportes e trabalhos de restauro dos
veículos militares.
5. Ceder temporariamente, sem taxas de utilização para o Exército, veículos militares para
exposição no Museu Militar de Elvas ou Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército com coleções
visitáveis onde exista este tipo de veículos.

Cláusula 4.ª
(Resolução e Denuncia)
1. As partes obrigam-se a cumprir pontualmente as obrigações assumidas, salvo motivo alheio a sua
vontade, devendo comunicar a contra-parte, por escrito, qualquer ocorrência susceptível de influir na
execução do presente protocolo.
2. Constitui fundamento de resolução do presente protocolo o incumprimento reiterado de
qualquer obrigação prescrita no mesmo, bem como, a ocorrência de factos imputáveis a qualquer
das partes outorgantes, que pela gravidade tornem insustentável a manutenção da relação
protocolar.
3. Qualquer das partes poderá denunciar unilateralmente o presente protocolo, mediante comunicação
escrita e enviada por carta registada com aviso de receção ao outro outorgante, com a antecedência
mínima de 60 dias relativamente a data da renovação.
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4. A resolução ou a denúncia do acordo:
a. Não confere as partes o direito a qualquer indemnização;
b. Não obriga a devolução, parcial ou total, de qualquer veículo restaurado.

Cláusula 5.ª
(Validade e Vigência)
O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura, e é válido durante dez anos,
considerando-se tacitamente renovado por períodos sucessivos de um ano, salvo denúncia por qualquer
dos outorgantes nos termos da cláusula anterior.
Lisboa, 11 de Outubro de 2012.
Pelo primeiro outorgante:
O Diretor de História e Cultura Militar, Hugo Eugénio dos Reis Borges, Major-General.
Pelo segundo outorgante:
O Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Veículos Militares, José Manuel Mateus
Rodrigues Alves, Engenheiro.

Protocolo de Colaboração
Entre o Exército Português
ea
Câmara Municipal de Manteigas
1. Preâmbulo
Este protocolo insere-se na estratégia de recrutamento contínuo de voluntários, reclamada por um
sistema que visa assegurar a disponibilidade de recursos humanos qualificados e tem como finalidade
a divulgação da prestação de serviço militar nos regimes de voluntariado (RV) e de contrato (RC) nos
termos da Lei n.° 174/99, de 21 de Setembro (Lei do Serviço Militar) e do Decreto-Lei n.° 289/2000,
de 14 de Novembro (Regulamento da Lei do Serviço Militar), e a prestação de esclarecimentos militares
no âmbito das obrigações militares a efectuar, gratuitamente, no edifício dos Paços do Concelho.

2. Identificação das partes
Entre:
a) O EXÉRCITO PORTUGUÊS, como primeiro outorgante, adiante designado
abreviadamente por Exército, neste ato representado pelo Tenente-Coronel Augusto Cerdeira, Chefe do
Centro de Recrutamento de Viseu, cujos poderes de representação foram conferidos pelo Chefe do
Estado-Maior do Exército; e
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b) O MUNICÍPIO DE MANTEIGAS - CÂMARA MUNICIPAL DE MANTEIGAS,
como segundo outorgante, adiante designada abreviadamente por CMMANTEIGAS, neste ato representada
pelo Sr. Esmeraldo Saraiva Neto Carvalhinho, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal do
Manteigas;
É celebrado o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas seguintes:

3. Parte dispositiva
Cláusula 1.ª
Objecto
O presente protocolo estabelece o quadro de uma colaboração profícua entre a Câmara Municipal de
Manteigas e o Exército, no âmbito de ações de divulgação da prestação de Serviço Militar em RV/RC, no
município, bem como da prestação de esclarecimentos e cooperação relativa a assuntos de natureza militar.
Cláusula 2.ª
Objectivo
O presente protocolo visa:
a) Divulgar as condições de prestação de serviço militar, nomeadamente, em Regime de
Voluntariado (RV) e em Regime de Contrato (RC);
b)Prestar os esclarecimentos relativos a assuntos militares, no edifício dos Paços do Concelho
da CMMANTEIGAS, nomeadamente aqueles que dizem respeito a:
(1) Recenseamento Militar;
(2) Dia da Defesa Nacional;
(3) Certidões Militares;
(4) 2.as vias de Cédulas Militares;
(5) Contagens de Tempo de Serviço;
(6) Requerimentos para Complemento de Pensão e Reforma (Ex-Combatentes);
(7) Outros requerimentos.
Cláusula 3.ª
Obrigações do Exército
O Exército compromete-se a:
a) Dar formação aos recursos humanos da CMMANTEIGAS sobre a divulgação do serviço
militar em RV e RC e os assuntos relacionados com as obrigações militares dos cidadãos.
b) Disponibilizar à CMMANTEIGAS todos os meios de divulgação (pósteres/cartazes, trípticos
e flyers) do serviço militar em RV e RC e demais informação relativa às obrigações militares dos cidadãos,
assim como facultar os modelos de requerimento necessários ao cabal cumprimento dos objectivos
preconizados.
c) Definir os circuitos de articulação, para o que deve ser nomeado um interlocutor directo para
apoio ao esclarecimento, de forma a conferir eficácia e qualidade desejável no atendimento ao cidadão.
d) Colaborar com a CMMANTEIGAS, na realização de eventos de carácter cultural, recreativo
e desportivo que contribuam para a divulgação do serviço militar em RV e RC.
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Cláusula 4.ª
Obrigações da CMMANTEIGAS
A CMMANTEIGAS compromete-se a:
a) Divulgar, a título gratuito e com recurso aos seus meios humanos, a prestação do serviço militar
em RV e RC.
b) Prestar os esclarecimentos a que for solicitado no âmbito das obrigações e outros assuntos
de cariz militar no edifício dos Paços do Concelho.
c) Elaborar o registo dos destinatários das acções de divulgação, bem como dos esclarecimentos
prestados no atendimento ao cidadão.
Cláusula 5.ª
Encargos financeiros
1. Os encargos financeiros decorrentes das deslocações para efeitos de formação e participação
em eventos de carácter cultural, recreativo e desportivo que contribuam para a divulgação do serviço
militar em RV e RC são suportados, na sua totalidade, pelo Exército.
2. Os encargos relativos a envio de requerimentos, prestação de esclarecimentos no local a designar
serão suportados pela CMMANTEIGAS.
Cláusula 6.ª
Prazo de vigência
1. O presente protocolo entra em vigor na data da assinatura e vigora a título experimental por 3 (três)
meses;
2. Findo o período experimental o protocolo será sujeito a uma avaliação no sentido de aferir o
interesse pela sua manutenção das partes outorgantes, caso em que se considera renovado pelo período
subsequente de um ano;
3. Transcorrido este período o protocolo renovar-se-á por iguais períodos, salvo se for denunciado
por qualquer das partes mediante comunicação escrita à contra-parte, com a antecedência de 60 dias.
Cláusula 7.ª
Resolução e denúncia
A violação por um dos outorgantes de qualquer das obrigações assumidas, no presente protocolo,
confere ao outro outorgante o direito à resolução do mesmo, não havendo lugar ao pagamento de qualquer
indemnização.
Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgaram, em Manteigas, em 17 de outubro de 2012.
Pelo primeiro outorgante:
O Chefe do Centro de Recrutamento de Viseu, Augusto Cerdeira, Tenente-Coronel.
Pelo segundo outorgante:
O Presidente da Câmara Municipal de Manteigas, Esmeraldo Saraiva Neto Carvalhinho.
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Protocolo de Cooperação
Entre o Regimento de Artilharia N.º 4
eo
Instituto Politécnico de Leiria
Entre:
O Regimento de Artilharia N.º 4, adiante designado por RA4, com sede na Rua D. José Alves
Correia da Silva, Cruz da Areia, Leiria, representada neste ato pelo Comandante do RA4, Coronel Luís
Miguel Green Dias Henriques;
e, o O Instituto Politécnico de Leiria, adiante designado IPL, com sede na Rua General
Norton de Matos, Leiria, representado neste ato pelo seu Presidente, Professor Nuno André Oliveira
Mangas Pereira,
É celebrado e reciprocamente aceite o presente Protocolo, nos termos das cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª
(Âmbito)
O RA4 e o IPL, no âmbito das suas atividades, acordam estabelecer formas de cooperação tendo
em vista o aproveitamento mútuo dos respetivos recursos científicos, técnicos, humanos, instalações e
infraestruturas.

Cláusula 2.ª
(Objetivos)
As ações de colaboração a desenvolver, de harmonia com as disposições legais aplicáveis,
poderão incidir sobre todos os domínios julgados úteis e relevantes para ambas as instituições,
nomeadamente:
a) Desenvolvimento de parcerias de desenvolvimento técnico-científicas;
b) Estágios curriculares, científicos e técnicos;
c) Realização de colóquios, seminários e outras ações de natureza análoga;
d) Prestação de serviços a comunidade, designadamente serviço docente e de formação,
consultoria, auditorias e trabalhos de investigação e desenvolvimento;
e) Outras ações que contribuam para a prossecução dos objetivos de ambas as partes.

Cláusula 3.ª
(Instalações e equipamento)
No âmbito das ações de colaboração a desenvolver, o RA4 e o IPL poderão facultar o acesso às
suas instalações, equipamentos e serviços, sem prejuízo das suas atividades próprias e de acordo com as
normas legais e regulamentos internos aplicáveis.
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Cláusula 4.ª
(Acordos específicos)
Atendendo a diversificação e multiplicidade dos pontos de apoio mútuo expressos ou implícitos, o
exercício pleno deste protocolo poderá implicar a realização casuística de acordos específicos entre as
partes, dos quais conste designadamente a natureza da colaboração a desenvolver, o pessoal envolvido,
a duração dos mesmos e eventuais contrapartidas financeiras e “Outras Entidades”envolvidas nos
projetos, mormente:
a) A Academia Militar, através do Centro de Investigação da Academia Militar (CINAMIL),
como estrutura de investigação científica e desenvolvimento tecnológico do Exército Português e sendo
responsável pela coordenação das atividades de I&D do Exército;
b) A Direção de Comunicações e Sistemas de Informação (DCSI) como entidade gestora dos
sistemas de comunicações militares;
c) A Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) e a Escola Superior de Educação e
Ciências Socias (ESECS) do IPL, enquanto entidades que ministram licenciaturas, consideradas
potenciadoras para o desenvolvimento de projetos técnico-científicos úteis para ambas as partes
outorgantes;

Cláusula 5.ª
(Características próprias)
1. A prestação de serviços não poderá prejudicar as normais atividades prosseguidas no IPL e RA4.
2. Os outorgantes consideram naturalmente salvaguardadas as características próprias de cada uma
das partes que estabelece o presente protocolo, tais como as suas vocações e atribuições fundamentais,
estruturas, estatutos e regulamentos internos, períodos de funcionamento, dotações orçamentais, laços
institucionais e respeito pelas leis que a regem.

Cláusula 6.ª
(Não exclusividade)
As partes poderão, sempre que o entenderem, estabelecer protocolos de teor e objetivos similares
com outras entidades.

Cláusula 7.ª
(Disposições finais)
1. O presente protocolo entra em vigor após a sua assinatura e vigora por tempo indeterminado.
2. As alterações ao presente protocolo serão objeto de adenda a celebrar entre ambas as partes.
3. O presente protocolo poderá ser denunciado a todo o tempo por qualquer uma das partes, mediante
o envio de carta registada com aviso de receção, com a antecedência mínima de 90 dias de calendário.
4. Em caso de denúncia, as partes comprometem-se a cumprir com as obrigações assumidas que
decorram de ações conjuntas no âmbito do presente protocolo.
5. Qualquer dúvida ou caso omisso relativo a interpretação e aplicação do presente protocolo será
por acordo entre as partes.
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O presente protocolo é elaborado e assinado em duas vias originais ficando cada um dos signatários
com um exemplar na sua posse.
Leiria, 24 de Setembro de 2012.
Pelo primeiro outorgante:
O Comandante do Regimento de Artilharia N.º 4, Luís Miguel Green Dias Henriques, Coronel.
Pelo segundo outorgante:
O Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, Professor

O Chefe do Estado-Maior do Exército

Artur Neves Pina Monteiro, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.

1.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 12/2012

643

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
1.ª SÉRIE
N.º 12/31 DE DEZEMBRO DE 2012
Publica-se ao Exército o seguinte:

SUMÁRIO
.

LEIS

RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE MINISTROS

Assembleia da República

Presidência do Conselho de Ministros
Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2012:

Lei n.º 64/2012:
Procede à segunda alteração à Lei n.º 64-B/2011,

Autoriza a realização de despesa resultante do

de 30dec (OE/2012), no âmbito da iniciativa

acordo celebrado entre o MDN e a CP-Comboios

para o reforço da estabilidade financeira, alteran-

de Portugal, E.P.E., tendente ao cumprimento

do ainda as Leis n.os 112/97, de 16set e 8/2012,

da prestação de serviços prevista na Portaria

de 21fev, a Lei Orgânica n.º 1/2007, de 19fev, e os

n.º 471/78, de 19 de agosto ................................... 858

DL n.os 229/95, de 11set, 287/2003, de 12 de nov,

Resolução do Conselho de Ministros n.º 111/2012:

32/2012, de 13 de fev, 127/2012, de 21 de jun,
Desafeta do domínio público militar uma par-

298/92, de 31 de dec, 164/99, de 13 de mai,
e 42/2001, de 9 de fev ........................................... 647
Lei n.º 66/2012:

cela de terreno com a área de 33 687 m 2, do
Centro de Comunicações de Dados e de Cifra
da Marinha - Pólo de Penalva, situada no con-

Procede à sexta alteração à Lei n.º 12-A/2008,

celho do Barreiro, tendo em vista a sua cessão

de 27 de fevereiro, à quarta alteração à Lei

definitiva e onerosa à EP - Estradas de Portugal,

n.º 59/2008, de 11 de setembro, à segunda alteração

S. A., para construção de uma infraestrutura

ao Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro,

rodoviária (IC 32) ................................................. 858

à terceira alteração ao Decreto-Lei 259/98, de
——————

1 8 de ago sto, e à déc im a alt era ção ao
D ec ret o-L ei n.º 100/99, de 31 de março,

DECRETOS

determinando a aplicação do regime de feriados e

Presidência do Conselho de Ministros

do Estatuto do Trabalhador-Estudante, previsto
no Código do Trabalho, aos trabalhadores que

Decreto n.º 31-B/2012:

exercem funções públicas, e revoga o Decreto-Lei
n.º 190/99 de 5 de junho .....................................

Classifica como monumento nacional o Forte
647

Lei n.º 66-B/2012:
Orçamento do Estado 2013 .................................. 667

de S. Sebastião e demais elementos arquitetónicos que subsistem dos baluartes e revelins
que o ligavam ao Castelo de Castro Marim,
em Castro Marim .................................................. 860

644

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 12/2012

Decreto n.º 31-C/2012:

1.ª Série

Despacho n.º 16 064/2012:

Classifica como monumento nacional as

Desafetação do domínio público militar do UI

Muralhas e Porta da Almedina de Silves

623 - Serra do Pilar (Carreira de Tiro)-Paços de

em Silves ............................................................... 862

Ferreira ................................................................... 881

Decreto n.º 31-D/2012:

Ministério da Defesa Nacional

Classifica como monumento nacional o Terreiro
da Batalha de Montes Claros, em Rio de
Moinhos, Concelho de Borba .............................. 863
Decreto n.º 31-E/2012:
Classifica como monumento nacional o Campo
Militar de Trancoso, também denominado

Polícia Judiciária Militar
Despacho n.º 16 580/2012:
Criação de Unidade Orgânica Flexível - Unidade
de Apoio Técnico e Administração (UATA) .... 882
Estado-Maior do Exército

Campo Militar de S. Marcos, em S. Pedro e
Torres, Concelho de Trancoso............................. 865

Despacho s/n.º
Institui o Dia Festivo do Museu Militar dos

——————
DECRETOS REGULAMENTARES
Ministério da Defesa Nacional

Açores .................................................................

883

Comando do Pessoal
Despacho n.º 15 836/2012:
Subdelegação de competências no Coronel

Decreto Regulamentar n.º 51/2012:

CEM do Comando do Pessoal ..........................

883

Estabelece a estrutura orgânica e a estrutura funcional do Polo de Lisboa do Hospital das FA,

Despacho n.º 15 903/2012:

bem como os princípios de gestão que lhe são

Subdelegação de competências no Major-General

aplicáveis ............................................................... 867

Diretor de Obtenção de Recursos Humanos ...

——————

884

Despacho n.º 15 904/2012:
Subdelegação de competências no Major-General

PORTARIAS
Ministério da Defesa Nacional

Diretor da DJD ..................................................

884

Direção de Administração de Recursos Humanos

Portaria n.º 398/2012:
Aprova o Distintivo do Curso de Estado-Maior
Conjunto ............................................................... 874

Despacho n.º 15 905/2012:
Subdelegação de competências no Coronel
chefe da RPM .....................................................

885

Portaria n.º 399/2012:
Autoriza a Academia Militar a conferir o grau
de mestre na especialidade de Liderança - Pessoas e Organizações ............................................ 878
——————

Despacho n.º 15 906/2012:
Subdelegação de competências no Coronel
chefe da RPC ......................................................
Despacho n.º 15 907/2012:
Subdelegação de competências no Coronel

DESPACHOS

chefe da RRRD ..................................................

Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional

Comando da Logística

Despacho n.º 16 063/2012:

886

887

Despacho n.º 15 402/2012:

Alíneação do UI 172- Estação Radar n.º 2 (Aquar-

Subdelegação de competências no Major-General

telamento)- Paços de Ferreira .............................. 880

diretor de Saúde ..................................................

887

1.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 12/2012

Despacho n.º 15 829/2012:

Despacho n.º 15 482/2012:
Subdelegação de competências no Tenente-Coronel

Subdelegação de competências no Coronel

chefe da RAG/CmdLog ....................................... 887

Cmdt do RC3 ......................................................

Despacho n.º 15 483/2012:

Subdelegação de competências no Coronel
888

Despacho n.º 15 484/2012:

Cmdt da EPA ......................................................

894

Despacho n.º 15 834/2012:

Subdelegação de competências no Major-General

Subdelegação de competências no Coronel
889

Despacho n.º 15 488/2012:

Cmdt da ESE .......................................................

895

Comando das Forças Terrestres

Subdelegação de competências no Coronel
890

Direção de Comunicações e Sistemas de Informação
Despacho n.º 16 120/2012:

Despacho n.º 15 489/2012:

Subdelegação de competências no Coronel

Subdelegação de competências no Major-General
890

Cmdt do RT ........................................................

895

Zona Militar dos Açores

Despacho n.º 15 490/2012:

Despacho n.º 16 069/2012:

Subdelegação de competências no Major-General
Adjunto do Cmdt da Logística ...........................

894

Subdelegação de competências no Coronel
889

Despacho n.º 15 487/2012:

diretor da DA ......................................................

Cmdt em regime de substituíção da EPE ...........
Despacho n.º 15 833/2012:

Subdelegação de competências no Major chefe

chefe do IGeoE ...................................................

894

Subdelegação de competências no Tenente-Coronel
889

Despacho n.º 15 486/2012:

diretor da DF ......................................................

Cmdt da EPE ......................................................
Despacho n.º 15 832/2012:

Subdelegação de competências no Major-General

do CAVE .............................................................

893

Subdelegação de competências no Coronel
888

Despacho n.º 15 485/2012:
diretor da DMT ..................................................

Cmdt da RA5 ......................................................
Despacho n.º 15 831/2012:

Subdelegação de competências no Major-General
diretor da DIE .....................................................

893

Despacho n.º 15 830/2012:

Subdelegação de competências no Coronel
Cmdt da UnApAMAS ......................................

645

891

Subdelegação de competências no Tenente-Coronel
Cmdt da UnAp do Cmd ZMA .........................

896

Comando da Instrução e Doutrina
Despacho n.º 16 122/2012:

Direção de Formação

Subdelegação de competências no Coronel
Despacho n.º 15 741/2012:

Cmdt do RG2 .....................................................

896

Subdelegação de competências no Coronel
Cmdt da EPC ......................................................

891

Despacho n.º 16 123/2012:
Subdelegação de competências no Coronel

Despacho n.º 15 7421/2012:

Cmdt do RG1 .....................................................

Subdelegação de competências no Coronel
Cmdt da CMEFD ...............................................

892

Despacho n.º 15 743/2012:

Subdelegação de competências no Coronel
892

Despacho n.º 15 744/2012:

2.º Cmdt da ZMM .............................................

897

Despacho n.º 16 583/2012:

Subdelegação de competências no Coronel
Cmdt da EPT ......................................................

Zona Militar da Madeira
Despacho n.º 15 401/2012:

Subdelegação de competências no Coronel
Cmdt da EPS .......................................................

896

Subdelegação de competências no Coronel
892

Cmdt do RG3 .....................................................

897

646

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 12/2012

Despacho n.º 16 585/2012:

1.ª Série

AVISOS

Subdelegação de competências no Tenente-Coronel
Cmdt da UnAp/Cmd ZMM ................................. 897

Comando do Pessoal
Direção de Administração dos Recursos Humanos

Brigada de Intervenção

Repartição de Pessoal Civil

Despacho n.º 15 397/2012:
Subdelegação de competências no Tenente-Coronel

Aviso (extrato) n.º 16 681/2012:

Cmdt do GAM/BrigInt/KFor .............................. 898

Subdelegação de competências no Major-General
Presidente da SA1 do CCAE .............................

Despacho n.º 15 398/2012:

899

Subdelegação de competências no Tenente-Coronel
Cmdt da UnAp da Brig Int ................................

898

Despacho n.º 15 399/2012:

PROTOCOLOS

Subdelegação de competências no Tenente-Coronel
Cmdt da UNENG10/FND/UNIFIL ..................

898

Despacho n.º 15 400/2012:
898

Brigada de Reação Rápida
Despacho n.º 16 121/2012:
Subdelegação de competências no Coronel
Cmdt do 3.º CN ISAF ........................................

Aditamento ao Protocolo de colaboração entre:
- O Regimento de Infantaria N.º 14 e:

Subdelegação de competências no Coronel
Cmdt do RAA1 ..................................................

——————

899

- Dínamo Clube Estação ..................................... 900

1.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 12/2012

647

I — LEIS
Assembleia da República
Lei n.º 64/2012
de 20 de dezembro
Procede à segunda alteração à Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro (Orçamento do Estado
para 2012), no âmbito da iniciativa para o reforço da estabilidade financeira, alterando ainda as Leis
n. os 112/97, de 16 de setembro, e 8/2012, de 21 de fevereiro, a Lei Orgânica n.º 1/2007, de 19 de fevereiro,
e os Decretos-Leis n.os 229/95, de 11 de setembro, 287/2003, de 12 de novembro, 32/2012, de 13 de
fevereiro, 127/2012, de 21 de junho, 298/92, de 31 de dezembro, 164/99, de 13 de maio, e 42/2001, de 9
de fevereiro.
(DR 1.ª série, n.º 246, de 20 de dezembro de 2012)

Lei n.º 66/2012
de 31 de dezembro de 2012
Procede à sexta alteração à Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, à quarta alteração à Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de
setembro, à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de agosto, e à décima alteração
ao Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, determinando a aplicação do regime dos feriados
e do Estatuto do Trabalhador-Estudante, previstos no Código do Trabalho, aos trabalhadores
que exercem funções públicas, e revoga o Decreto-Lei n.º 335/77, de 13 de agosto, e o
Decreto-Lei n.º 190/99, de 5 de junho.
A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o
seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
1 — A presente lei procede a alterações aos seguintes diplomas legais:
a) Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 22-A/2008,
de 24 de abril, e alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010,
de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, que estabelece os
regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas;
b) Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, pelo
Decreto-Lei n.º 124/2010, de 17 de novembro, e pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, que aprova
o Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas;
c) Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, que
adapta a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com exceção das normas respeitantes ao regime jurídico
da nomeação, aos trabalhadores que exercem funções públicas na administração autárquica e procede à
adaptação à administração autárquica do disposto no Decreto-Lei n.º 200/2006, de 25 de outubro, no que
se refere ao processo de racionalização de efetivos;
d) Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de agosto, retificado pela Declaração de Retificação n.º 13-E/98,
de 31 de agosto, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 169/2006, de 17 de agosto, e pela Lei n.º 64-A/2008, de
31 de dezembro, que estabelece as regras e os princípios gerais em matéria de duração e horário de trabalho
na Administração Pública;

648

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 12/2012

1.ª Série

e) Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de agosto,
pelos Decretos-Leis n. os 503/99, de 20 de novembro, 70-A/2000, de 5 de maio, 157/2001, de 11 de
maio, 169/2006, de 17 de agosto, e 181/2007, de 9 de maio, pelas Leis n.os 59/2008, de 11 de setembro,
e 64-A/2008, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de março, que estabelece o regime
de férias, faltas e licenças dos funcionários e agentes da administração central, regional e local, incluindo
os institutos públicos que revistam a natureza de serviços personalizados ou de fundos públicos.
2 — A presente lei determina ainda a aplicação aos trabalhadores em funções públicas dos regimes
previstos no Código do Trabalho relativos a feriados e ao estatuto do trabalhador-estudante.
Artigo 2.º
Alteração à Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro
Os artigos 27.º, 32.º e 61.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, retificada pela Declaração
de Retificação n.º 22-A/2008, de 24 de abril, e alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro,
3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de
30 de dezembro, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 27.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
a) (Revogada.)
b) (Revogada.)
c) .........................................................................................................................................
d) .........................................................................................................................................
e) (Revogada.)
f) Atividades docentes ou de investigação de duração não superior à fixada em despacho dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da Administração Pública e da educação e
que, sem prejuízo do cumprimento da duração semanal do trabalho, não se sobreponha em mais de um
quarto ao horário inerente à função principal;
g) .........................................................................................................................................
Artigo 32.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
a) .........................................................................................................................................
b) .........................................................................................................................................
c) Mútuo acordo entre a entidade empregadora pública e o trabalhador, mediante compensação,
nos termos previstos na lei;
d) .........................................................................................................................................
e) .........................................................................................................................................
f) ..........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — À causa de cessação referida na alínea c) do n.º 1 são aplicáveis as disposições do RCTFP
relativas à cessação por acordo.
4 — ...........................................................................................................................................
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Artigo 61.º
Regras de aplicação da mobilidade
1 — Em regra, a mobilidade interna depende do acordo do trabalhador e dos órgãos ou serviços de
origem e de destino, podendo ser promovida pelas entidades empregadoras públicas ou requerida pelo
trabalhador.
2 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, é dispensado o acordo do trabalhador
para efeitos de mobilidade interna, em todas as suas modalidades, quando se verifique qualquer das
seguintes situações e desde que o local de trabalho se situe até 60 km, inclusive, do local de
residência:
a) Se opere para órgão, serviço ou unidade orgânica situados no concelho do órgão, serviço ou
unidade orgânica de origem, no concelho da sua residência ou em concelho confinante com qualquer
daqueles;
b) O órgão, serviço ou unidade orgânica de origem ou a sua residência se situe em concelho da
área metropolitana de Lisboa ou da área metropolitana do Porto e a mobilidade se opere para órgão, serviço
ou unidade orgânica situados em concelho integrado numa daquelas áreas ou em concelho confinante com
qualquer daquelas, respetivamente.
3 — Os trabalhadores abrangidos pelo número anterior podem solicitar a não sujeição à mobilidade,
invocando e demonstrando prejuízo sério para a sua vida pessoal, no prazo de 10 dias a contar da
comunicação da decisão de mobilidade, nomeadamente através da comprovação da inexistência de rede
de serviços de transporte público coletivo que permita a realização da deslocação entre a residência e o
local de trabalho, ou da duração desta.
4 — O limite estabelecido no n.º 2 é reduzido para 30 km quando o trabalhador pertença a categoria
de grau de complexidade 1 e 2.
5 — O acordo do trabalhador pode ainda ser dispensado nos termos do disposto no artigo 61.º-A.
6 — (Anterior n.º 4.)
7 — (Anterior n.º 5.)
8 — (Anterior n.º 6.)
9 — (Revogado.)
10 — (Revogado.)
11 — (Anterior n.º 7.)
12 — (Anterior n.º 8.)
13 — O membro do Governo responsável pelas áreas das finanças e da Administração Pública
define, por despacho, as condições e os termos em que podem ser compensados os encargos adicionais
com deslocações em que o trabalhador incorra pela utilização de transportes públicos coletivos nas
situações previstas no n.º 2.
14 — O disposto no presente artigo não prejudica a existência de outros regimes de mobilidade,
nomeadamente os regimes próprios de carreiras especiais.»
Artigo 3.º
Aditamento à Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro
É aditado à Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação
n.º 22-A/2008, de 24 de abril, e alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28
de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro,
o artigo 61.º-A, com a seguinte redação:
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«Artigo 61.º-A
Mobilidade interna temporária em órgão ou serviço
com unidades orgânicas desconcentradas
1 — O trabalhador pode ser sujeito a mobilidade interna temporária, nos termos do disposto nos
números seguintes, desde que reunidas cumulativamente as seguintes condições:
a) Se trate de necessidade de deslocação de trabalhadores entre unidades orgânicas
desconcentradas de um mesmo órgão ou serviço;
b) A mobilidade seja feita para a mesma categoria e para posto de trabalho idêntico na unidade
orgânica de destino;
c) Sejam excedidos os limites previstos no artigo 61.º .
2 — A mobilidade prevista no presente artigo tem a duração máxima de um ano e determina a
atribuição de ajudas de custo por inteiro, durante o período da sua vigência.
3 — A mobilidade depende do prévio apuramento dos trabalhadores disponíveis na unidade ou
unidades de origem e de necessidades na unidade ou unidades orgânicas de destino, por carreira, categoria
e área de atuação, as quais são divulgadas na intranet do órgão ou serviço.
4 — Os trabalhadores da unidade ou unidades de origem detentores dos requisitos exigidos podem
manifestar o seu interesse em aderir às ofertas de mobilidade divulgadas nos termos do número anterior,
no prazo e nas condições estipuladas para o efeito pelo dirigente máximo do órgão ou serviço.
5 — Quando não existam, nas condições previstas no número anterior, trabalhadores interessados
em número suficiente para a satisfação das necessidades na unidade ou unidades orgânicas de destino,
são aplicados, em cada órgão ou serviço, critérios objetivos de seleção definidos pelo respetivo dirigente
máximo e sujeitos a aprovação do membro do Governo com poder de direção, superintendência ou tutela
sobre o órgão ou serviço, sendo publicitados nos termos previstos no n.º 3.
6 — O trabalhador selecionado nos termos do número anterior pode solicitar a não sujeição à
mobilidade interna, invocando e demonstrando prejuízo sério para a sua vida pessoal, no prazo de 10 dias
a contar da comunicação da decisão de mobilidade.
7 — O trabalhador não pode ser novamente sujeito à mobilidade regulada no presente artigo antes
de decorridos dois anos, exceto com o seu acordo, mantendo neste caso o direito à compensação prevista
no n.º 2.
8 — O disposto no presente artigo não prejudica a existência de outros regimes de mobilidade,
nomeadamente os regimes próprios de carreiras especiais.
9 — A mobilidade prevista no presente artigo pode consolidar-se a todo o tempo, mediante acordo
entre a entidade empregadora pública e o trabalhador.
10 — Verificada a situação prevista no número anterior, cessa o direito à atribuição de ajudas de
custo.»
Artigo 4.º
Alteração à Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro
Os artigos 8.º e 19.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de
abril, pelo Decreto-Lei n.º 124/2010, de 17 de novembro, e pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro,
passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 8.º
[...]
.................................................................................................................................................
a) .........................................................................................................................................
b) .........................................................................................................................................
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c) .........................................................................................................................................
d) .........................................................................................................................................
e) (Revogada.)
f) Artigos 171.º a 183.º e 208.º do Regime e 115.º a 126.º do Regulamento, sobre férias,
remuneração do período de férias e fiscalização de doença durante as férias;
g) Artigos 184.º a 193.º do Regime e 131.º do Regulamento, sobre faltas;
h) [Anterior alínea f).]
i) Artigos 292.º a 297.º do Regime, sobre a proteção especial dos representantes dos
trabalhadores;
j) [Anterior alínea g).]
k) [Anterior alínea h).]
l) [Anterior alínea i)].
Artigo 19.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — Até à regulamentação do regime de proteção social convergente, os trabalhadores referidos
no número anterior mantêm-se sujeitos às demais normas que lhes eram aplicáveis à data de entrada em
vigor da presente lei, designadamente as relativas à manutenção do direito à remuneração, justificação,
verificação e efeitos das faltas por doença e por maternidade, paternidade e adoção, sem prejuízo do
disposto nos n.os 6 e 7.
4 — ..........................................................................................................................................
5 — Quando a suspensão resultar de doença, o disposto no n.º 1 do artigo 232.º do Regime, aplica-se
aos trabalhadores referidos nos n.os 2 e 3 a partir da data da entrada em vigor dos diplomas previstos no
número anterior, sem prejuízo do disposto nos n.os 6 e 7.
6 — Até à regulamentação do regime de proteção social convergente na eventualidade de doença,
no caso de faltas por doença, se o impedimento se prolongar efetiva ou previsivelmente para além de um
mês, aplica-se aos trabalhadores referidos nos n. os 2 e 3 os efeitos no direito a férias estabelecidos no
artigo 179.º do Regime para os trabalhadores a que se refere o n.º 1 com contrato suspenso por motivo
de doença.
7 — Os trabalhadores abrangidos pelo disposto no número anterior mantêm o direito ao subsídio de
férias, nos termos do n.º 2 do artigo 208.º do Regime.
8 — (Anterior n.º 6.)
9 — O disposto nos artigos 29.º a 54.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, é aplicável apenas
aos trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente.»
Artigo 5.º
Aditamento à Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro
São aditados à Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril,
pelo Decreto-Lei n.º 124/2010, de 17 de novembro, e pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, os
artigos 8.º-A e 8.º-B, com a seguinte redação:
«Artigo 8.º-A
Feriados
1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes ou em lei especial, é aplicável aos trabalhadores
que exercem funções públicas, nas modalidades de nomeação e de contrato, o regime de feriados
estabelecido no Código do Trabalho.

652

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 12/2012

1.ª Série

2 — A observância dos feriados facultativos previstos no Código do Trabalho depende de decisão
do Conselho de Ministros, sendo nulas as disposições de contrato ou de instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho que disponham em contrário.
3 — A aplicação do disposto no número anterior às administrações regionais efetua-se com as
necessárias adaptações no que respeita às competências dos correspondentes órgãos de governo próprio.
Artigo 8.º-B
Trabalhador-estudante
Sem prejuízo do disposto em lei especial, é aplicável aos trabalhadores que exercem funções
públicas, nas modalidades de nomeação e de contrato, o regime do trabalhador-estudante estabelecido no
Código do Trabalho.»
Artigo 6.º
Alteração ao Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas
Os artigos 164.º, 175.º, 176.º, 181.º, 192.º, 208.º, 212.º, 213.º, 252.º, 253.º, 255.º, 256.º, 338.º, 370.º e
400.º do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado em anexo I à Lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro, alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 124/2010, de 17 de
novembro, e pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 164.º
[...]
Nos casos de prestação de trabalho extraordinário em dia de descanso semanal obrigatório motivado
pela falta imprevista do trabalhador que deveria ocupar o posto de trabalho no turno seguinte, quando a
sua duração não ultrapassar duas horas, o trabalhador tem direito a um descanso compensatório de
duração igual ao período de trabalho extraordinário prestado naquele dia, a gozar num dos três dias úteis
seguintes, aplicando-se o disposto no n.º 4 do artigo anterior.
Artigo 175.º
Ano do gozo de férias
1 — As férias são gozadas no ano civil em que se vencem, sem prejuízo do disposto nos números
seguintes.
2 — As férias podem ser gozadas até 30 de abril do ano civil seguinte, em cumulação ou não com
férias vencidas no início deste, por acordo entre entidade empregadora pública e trabalhador ou sempre
que este as pretenda gozar com familiar residente no estrangeiro.
3 — Pode ainda ser cumulado o gozo de metade do período de férias vencido no ano anterior com
o vencido no ano em causa, mediante acordo entre entidade empregadora pública e trabalhador.
Artigo 176.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — ...........................................................................................................................................
5 — ...........................................................................................................................................
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6 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a preferência prevista no número anterior é
extensiva aos trabalhadores cujo cônjuge, bem como a pessoa que viva em união de facto ou economia
comum nos termos previstos em legislação especial, seja também trabalhador em funções públicas e tenha,
por força da lei ou pela natureza do serviço, de gozar férias num determinado período do ano.
7 — (Anterior n.º 6.)
8 — Os dias de férias podem ser gozados em meios dias, no máximo de quatro meios dias, seguidos
ou interpolados, por exclusiva iniciativa do trabalhador.
9 — (Anterior n.º 7.)
Artigo 181.º
[...]
Caso a entidade empregadora pública, com culpa, obste ao gozo das férias nos termos previstos nos
artigos anteriores, o trabalhador recebe, a título de compensação, o triplo da remuneração correspondente
ao período em falta, que deve obrigatoriamente ser gozado até 30 de abril do ano civil subsequente.
Artigo 192.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — Na situação referida no número anterior, o período de ausência a considerar para efeitos da
perda de remuneração prevista no n.º 1 abrange os dias ou meios dias de descanso ou feriados
imediatamente anteriores ou posteriores ao dia da falta.
4 — (Anterior n.º 3.)
Artigo 208.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — Além da remuneração mencionada no número anterior, o trabalhador tem direito a um subsídio
de férias de valor igual a um mês de remuneração base mensal, que deve ser pago por inteiro no mês de
Junho de cada ano ou em conjunto com a remuneração mensal do mês anterior ao do gozo das férias,
quando a aquisição do respetivo direito ocorrer em momento posterior.
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
Artigo 212.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
a) 25 % da remuneração na primeira hora ou fração desta;
b) 37,5 % da remuneração, nas horas ou frações subsequentes.
2 — O trabalho extraordinário prestado em dia de descanso semanal, obrigatório ou complementar,
e em dia feriado confere ao trabalhador o direito a um acréscimo de 50 % da remuneração por cada hora
de trabalho efetuado.
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................

654

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 12/2012

1.ª Série

Artigo 213.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — O trabalhador que realiza a prestação em órgão ou serviço legalmente dispensado de suspender
o trabalho em dia feriado obrigatório tem direito a um descanso compensatório com duração de metade
do número de horas prestadas ou ao acréscimo de 50 % da remuneração pelo trabalho prestado nesse dia,
cabendo a escolha à entidade empregadora pública.
Artigo 252.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — A caducidade do contrato a termo certo confere ao trabalhador o direito a uma compensação,
exceto quando aquela decorra da vontade do trabalhador.
4 — A compensação a que se refere o número anterior corresponde a 20 dias de remuneração base
por cada ano completo de antiguidade, sendo determinada do seguinte modo:
a) O valor da remuneração base mensal do trabalhador a considerar para efeitos de cálculo da
compensação não pode ser superior a 20 vezes a retribuição mínima mensal garantida;
b) O montante global da compensação não pode ser superior a 12 vezes a remuneração base
mensal do trabalhador;
c) O valor diário de remuneração base é o resultante da divisão por 30 da remuneração base
mensal;
d) Em caso de fração de ano, o montante da compensação é calculado proporcionalmente.
5 — (Anterior n.º 4.)
Artigo 253.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — A caducidade do contrato confere ao trabalhador o direito a uma compensação calculada nos
termos do artigo anterior.
Artigo 255.º
[...]
1 — A entidade empregadora pública e o trabalhador podem fazer cessar o contrato por acordo,
por escrito, observados que estejam os seguintes requisitos:
a) Sejam comprovadas a obtenção de ganhos de eficiência e a redução permanente de despesa
para a entidade empregadora pública, designadamente pela demonstração de que o trabalhador não requer
substituição;
b) A entidade empregadora pública demonstre a existência de disponibilidade orçamental, no ano
da cessação, para suportar a despesa inerente à compensação a atribuir ao trabalhador, calculada nos
termos do artigo 256.º.
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2 — A celebração de acordo de cessação nos termos do número anterior, depende de prévia
autorização dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e Administração Pública e
da tutela da entidade empregadora pública a cujo mapa de pessoal o trabalhador pertence.
3 — O membro do Governo responsável pelas áreas das finanças e da Administração Pública pode,
em fase prévia à autorização de celebração de acordo de cessação, requerer à entidade gestora da
mobilidade a avaliação da possibilidade de colocação do trabalhador em posto de trabalho compatível com
a sua categoria, experiência e qualificações profissionais, noutro órgão ou serviço da Administração
Pública.
4 — Quando o trabalhador se encontre integrado na carreira de assistente operacional ou de
assistente técnico, é dispensada a autorização prevista no n.º 2, observados que estejam os requisitos
enunciados no n.º 1.
5 — A celebração de acordo de cessação gera a incapacidade do trabalhador para constituir uma
relação de vinculação, a título de emprego público ou outro, incluindo prestação de serviços, com os órgãos
e serviços das administrações direta e indireta do Estado, regionais e autárquicas, incluindo as respetivas
empresas públicas e entidades públicas empresariais, e com quaisquer outros órgãos do Estado ou pessoas
coletivas públicas, durante o número de meses igual ao quádruplo do número resultante da divisão do
montante da compensação atribuída pelo valor de 30 dias de remuneração base, calculado com
aproximação por excesso.
6 — Os membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública
e pela tutela podem, por portaria, regulamentar programas setoriais de redução de efetivos por recurso à
celebração de acordo de cessação de contrato, estabelecendo os requisitos e as condições específicas a
aplicar nesses programas, as quais devem ser objeto de negociação prévia com as organizações sindicais
representativas dos trabalhadores.
Artigo 256.º
Compensação a atribuir
1 — A compensação a atribuir ao trabalhador no âmbito dos acordos de cessação previstos nos
artigos anteriores, com exceção da modalidade prevista no n.º 6 do artigo 255.º, corresponde no máximo
a 20 dias de remuneração base por cada ano completo de antiguidade, sendo determinada do seguinte
modo:
a) O valor diário de remuneração base é o resultante da divisão por 30 da remuneração base
mensal;
b) Em caso de fração de ano, o montante da compensação é calculado proporcionalmente.
c) O montante global da compensação não pode ser superior a 100 vezes a retribuição mínima
mensal garantida, sem prejuízo do previsto nos números seguintes.
2 — O montante global da compensação não pode ser superior ao montante das remunerações base
a auferir pelo trabalhador até à idade legal de reforma ou aposentação.
3 — Na situação em que o trabalhador reúne as condições para aceder ao mecanismo legal de
antecipação da aposentação no âmbito do regime de proteção social convergente ou ao abrigo de regime
de flexibilização ou de antecipação da idade de pensão de reforma por velhice no regime geral de segurança
social, o acordo de cessação carece de demonstração de redução efetiva de despesa e da consequente
autorização prévia do membro do Governo responsável pela área das finanças.
Artigo 338.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — Ao crédito de horas a que se refere o número anterior é aplicável o regime de comunicações
ao serviço previsto no n.º 8 do artigo 250.º do anexo II, «Regulamento».

656

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 12/2012

1.ª Série

Artigo 370.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — Aos acordos de adesão aplicam-se as regras referentes à assinatura, ao depósito e à publicação
dos acordos coletivos de trabalho.
Artigo 400.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — As entidades empregadoras públicas devem comunicar à Direção-Geral da Administração e
do Emprego Público, nas 24 horas subsequentes à receção do pré-aviso de greve, a necessidade de
negociação do acordo previsto no n.º 2.
5 — (Anterior n.º 4.)
6 — (Anterior n.º 5.)
7 — (Anterior n.º 6.)»
Artigo 7.º
Aditamento ao Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas
São aditados ao Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado em anexo I
à Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, pelo Decreto-Lei
n.º 124/2010, de 17 de novembro, e pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, os artigos 127.º-A,
127.º-B, 127.º-C, 127.º-D, 127.º-E, 127.º-F e 255.º-A, com a seguinte redação:
«Artigo 127.º-A
Adaptabilidade individual
1 — A entidade empregadora pública e o trabalhador podem, por acordo, definir o período normal
de trabalho em termos médios.
2 — O acordo pode prever o aumento do período normal de trabalho diário até duas horas e que a
duração do trabalho semanal possa atingir 45 horas, só não se contando nestas o trabalho extraordinário
prestado por motivo de força maior.
3 — Em semana cuja duração do trabalho seja inferior a 35 horas, a redução pode ser até duas horas
diárias ou, sendo acordada, em dias ou meios dias, sem prejuízo do direito a subsídio de refeição.
4 — O acordo é celebrado por escrito, mediante proposta escrita da entidade empregadora pública,
presumindo-se a aceitação por parte de trabalhador que a ela não se oponha, por escrito, nos 14 dias
seguintes ao conhecimento da mesma, aí incluídos os períodos a que se refere o n.º 2 do artigo 135.º.
Artigo 127.º -B
Adaptabilidade grupal
1 — O instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que institua o regime de adaptabilidade
previsto no artigo 127.º pode prever que:
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a) A entidade empregadora pública possa aplicar o regime ao conjunto dos trabalhadores de uma
equipa, secção ou unidade orgânica caso, pelo menos, 60 % dos trabalhadores dessa estrutura sejam por
ele abrangidos, mediante filiação em associação sindical celebrante do instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho e por escolha desse instrumento de regulamentação coletiva de trabalho como
aplicável;
b) O disposto na alínea anterior se aplique enquanto os trabalhadores da equipa, secção ou
unidade orgânica em causa, abrangidos pelo regime de acordo com a parte final da alínea anterior, forem
em número igual ou superior ao correspondente à percentagem nele indicada.
2 — Caso a proposta a que se refere o n.º 4 do artigo anterior seja aceite por, pelo menos, 75 % dos
trabalhadores da equipa, secção ou unidade orgânica a quem for dirigida, a entidade empregadora pública
pode aplicar o mesmo regime ao conjunto dos trabalhadores dessa estrutura.
3 — Ocorrendo alteração por entrada ou saída de trabalhadores na composição da equipa, secção
ou unidade orgânica, o disposto no número anterior aplica-se enquanto dessa alteração não resultar
percentagem inferior à nele indicada.
4 — O regime de adaptabilidade instituído nos termos dos n.os 1 ou 2 não se aplica a trabalhador
abrangido por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que disponha de modo contrário a esse
regime ou, relativamente a regime referido no n.º 1, a trabalhador representado por associação sindical que
tenha deduzido oposição a regulamento de extensão do instrumento de regulamentação coletiva de
trabalho em causa.
Artigo 127.º-C
Banco de horas
1 — Por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, pode ser instituído um regime de banco
de horas, em que a organização do tempo de trabalho obedeça ao disposto nos números seguintes.
2 — O período normal de trabalho pode ser aumentado até 3 horas diárias e pode atingir 50 horas
semanais, tendo o acréscimo por limite 200 horas por ano.
3 — O limite anual referido no número anterior pode ser afastado por instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho, caso a utilização do regime tenha por objetivo evitar a redução do número de
trabalhadores, só podendo esse limite ser aplicado durante um período até 12 meses.
4 — O instrumento de regulamentação coletiva de trabalho deve regular:
a) A compensação do trabalho prestado em acréscimo, que pode ser feita mediante, pelo menos,
uma das seguintes modalidades:
i) Redução equivalente no tempo de trabalho;
ii) Alargamento do período de férias;
iii) Pagamento em dinheiro, com os limites definidos pelo artigo 212.º;
b) A antecedência com que a entidade empregadora pública deve comunicar ao trabalhador a
necessidade de prestação de trabalho;
c) O período em que a redução do tempo de trabalho para compensar trabalho prestado em
acréscimo deve ter lugar, por iniciativa do trabalhador ou, na sua falta, da entidade empregadora pública,
bem como a antecedência com que qualquer deles deve informar o outro da utilização dessa redução.
Artigo 127.º-D
Banco de horas individual
1 — O regime de banco de horas pode ser instituído por acordo entre a entidade empregadora pública
e o trabalhador, podendo, neste caso, o período normal de trabalho ser aumentado até duas horas diárias
e atingir 45 horas semanais, tendo o acréscimo por limite 150 horas por ano, e devendo o mesmo acordo
regular os aspetos referidos no n.º 4 do artigo anterior.
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2 — O acordo é celebrado por escrito, mediante proposta escrita da entidade empregadora pública,
presumindo-se a aceitação por parte de trabalhador que a ela não se oponha, por escrito, nos 14 dias
seguintes ao conhecimento da mesma, aí incluídos os períodos a que se refere o n.º 2 do artigo 135.º.
Artigo 127.º -E
Banco de horas grupal
1 — O instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que institua o regime de banco de horas
previsto no artigo 127.º-C pode prever que a entidade empregadora pública o possa aplicar ao
conjunto dos trabalhadores de uma equipa, secção ou unidade orgânica, quando se verifiquem as condições
referidas no n.º 1 do artigo 127.º-B.
2 — Caso a proposta a que se refere o n.º 2 do artigo anterior seja aceite por, pelo menos, 75 % dos
trabalhadores da equipa, secção ou unidade orgânica a quem for dirigida, a entidade empregadora pública
pode aplicar o mesmo regime de banco de horas ao conjunto dos trabalhadores dessa estrutura, sendo
aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 127.º-B.
3 — O regime de banco de horas instituído nos termos dos n.os 1 ou 2 não se aplica a trabalhador
abrangido por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que disponha de modo contrário a esse
regime ou, relativamente ao regime referido no n.º 1, a trabalhador representado por associação sindical
que tenha deduzido oposição a regulamento de extensão do instrumento de regulamentação coletiva de
trabalho em causa.
Artigo 127.º-F
Adaptabilidade e banco de horas individual
A aplicação do disposto nos artigos 127.º-A e 127.º-D depende da sua previsão em instrumento de
regulamentação coletiva de trabalho.
Artigo 255.º-A
Cessação por acordo de trabalhadores na situação de mobilidade especial
1 — O trabalhador colocado em situação de mobilidade especial pode requerer, após início da
respetiva fase de requalificação, a celebração de acordo de cessação à secretaria-geral ou ao serviço de
recursos humanos do ministério ao qual se encontre afeto.
2 — Nas situações a que se refere o número anterior, o trabalhador tem direito a compensação
determinada nos termos e condições previstas no artigo 256.º, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
3 — O valor da remuneração base mensal do trabalhador a considerar para efeitos de cálculo da
compensação corresponde ao valor da última remuneração base mensal auferida antes da colocação em
situação de mobilidade especial.
4 — O deferimento do pedido pelo membro do Governo com poder de direção, superintendência ou
tutela sobre o órgão ou serviço depende de disponibilidade orçamental, no ano da cessação, para suportar
a despesa inerente à compensação a atribuir ao trabalhador.
5 — Ao trabalhador colocado em situação de mobilidade especial que celebre acordo de cessação
aplica-se o disposto no n.º 5 do artigo 255.º»
Artigo 8.º
Alteração ao Regulamento do Contrato de Trabalho em Funções Públicas
Os artigos 257.º, 260.º, 268.º, 269.º, 281.º, 284.º, 288.º, 289.º, 291.º, 292.º e 294.º do Regulamento do
contrato de trabalho em funções públicas, aprovado em anexo II à Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro,
alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 124/2010, de 17 de novembro, e pela
Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, passam a ter a seguinte redação:
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«Artigo 257.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — As bolas a que se refere o número anterior devem ser todas sorteadas, correspondendo a
primeira ao árbitro efetivo e as restantes aos árbitros suplentes.
4 — (Anterior n.º 3.)
5 — (Anterior n.º 4.)
6 — (Anterior n.º 5.)
7 — (Revogado.)
8 — (Anterior n.º 6.)

Artigo 260.º
[...]
1 — O tribunal arbitral é declarado constituído pelo árbitro presidente depois de concluído o processo
de nomeação dos árbitros, ao abrigo do artigo 374.º e, sendo o caso, do artigo 375.º, ambos do Regime, e
após a assinatura da declaração de aceitação e de independência por todos os árbitros.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — O tribunal arbitral inicia o seu funcionamento até 48 horas após a sua constituição.
Artigo 268.º
[...]
1 — O árbitro deve ser independente face aos interesses em conflito, considerando-se como tal quem
não tem, nem teve no ano anterior, qualquer relação, institucional ou profissional, com alguma das entidades
abrangidas pelo processo arbitral, nem tem outro interesse, direto ou indireto, no resultado da arbitragem.
2 — À independência de árbitro aplica-se subsidiariamente o disposto no Código de Processo Civil
em matéria de impedimentos e suspeições.
3 — Qualquer das partes pode apresentar requerimento de impedimento do árbitro designado e este
pode apresentar pedido de escusa, nas 24 horas após a comunicação do resultado do sorteio ou, sendo
posterior, do conhecimento do facto.
4 — Compete ao presidente do Conselho Económico e Social decidir sobre o requerimento de
impedimento ou pedido de escusa de árbitro.
5 — Os árbitros que não apresentem pedido de escusa devem, nas 48 horas subsequentes à
designação, assinar declaração de aceitação e de independência.
Artigo 269.º
[...]
1 — (Anterior corpo do artigo.)
2 — A incompetência do tribunal arbitral só pode ser arguida até à audição das partes, ou no âmbito
da mesma.
Artigo 281.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
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2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — A decisão final do tribunal arbitral é fundamentada e reduzida a escrito, dela constando ainda:
a) A identificação das partes;
b) O objeto da arbitragem;
c) A identificação dos árbitros;
d) O lugar da arbitragem e o local e data em que a decisão foi proferida;
e) A assinatura dos árbitros;
f) A indicação dos árbitros que não puderem assinar.
5 — A decisão deve conter um número de assinaturas pelo menos igual ao da maioria dos árbitros
e inclui os votos de vencido, devidamente identificados.
6 — A decisão arbitral equivale a sentença da primeira instância para todos os efeitos legais.
7 — Qualquer das partes pode requerer ao tribunal arbitral o esclarecimento de alguma obscuridade
ou ambiguidade da decisão, ou dos seus fundamentos, nos termos previstos no Código de Processo Civil,
nos 10 dias seguintes à sua notificação.
8 — As decisões proferidas por tribunal arbitral podem ser anuladas pelo Tribunal Central
Administrativo Sul com qualquer dos fundamentos que, na lei geral sobre arbitragem voluntária, permitem
a anulação da decisão dos árbitros.
9 — Se a decisão recorrida for anulada, o tribunal arbitral que pronunciar nova decisão é constituído
pelos mesmos árbitros.
10 — As decisões arbitrais são objeto de publicação na página eletrónica da Direção-Geral da
Administração e do Emprego Público.
Artigo 284.º
[...]
1 — A arbitragem realiza-se em local previamente indicado pelo presidente do Conselho Económico
e Social, em despacho emitido no início de cada ano civil.
2 — Só é permitida a utilização de instalações de quaisquer das partes no caso de estas e os árbitros
estarem de acordo.
3 — Na falta do despacho ou do acordo a que se referem os números anteriores, as arbitragens
realizam-se nas instalações da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público.
4 — (Anterior n.º 2.)
Artigo 288.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — As bolas a que se refere o número anterior são todas sorteadas, correspondendo a primeira
ao árbitro efetivo e as restantes aos árbitros suplentes.
5 — (Anterior n.º 4.)
6 — (Anterior n.º 5.)
7 — (Anterior n.º 6.)
8 — (Anterior n.º 7.)
9 — O membro do Governo responsável pela área da Administração Pública pode ainda determinar
que a decisão sobre serviços mínimos seja tomada pelo colégio arbitral que tenha pendente a apreciação
de outra greve cujos período e âmbito geográfico e sectorial sejam total ou parcialmente coincidentes,
havendo parecer favorável do colégio em causa.
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Artigo 289.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — Qualquer das partes pode apresentar requerimento de impedimento do árbitro designado e este
pode apresentar pedido de escusa.
3 — Perante o requerimento de impedimento ou pedido de escusa, e não havendo oposição das
partes, procede-se de imediato à substituição do árbitro visado pelo respetivo suplente.
4 — Havendo oposição das partes, compete ao presidente do Conselho Económico e Social decidir
o requerimento de impedimento ou pedido de escusa.
Artigo 291.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — O colégio arbitral pode convocar as partes para as ouvir sobre a definição dos serviços mínimos
e os meios necessários para os assegurar.
4 — Após três decisões no mesmo sentido, em casos em que as partes sejam as mesmas e cujos
elementos relevantes para a decisão sobre os serviços mínimos a prestar e os meios necessários para os
assegurar sejam idênticos, e caso a última decisão tenha sido proferida há menos de três anos, o colégio
arbitral pode, em iguais circunstâncias, decidir de imediato nesse sentido, dispensando a audição das partes
e outras diligências instrutórias.
Artigo 292.º
Redução ou extinção da arbitragem
1 — (Anterior corpo do artigo.)
2 — No caso de as partes chegarem a acordo sobre todo o objeto da arbitragem, esta
considera-se extinta.
Artigo 294.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — A decisão final do tribunal arbitral é fundamentada e reduzida a escrito, dela constando ainda:
a) A identificação das partes;
b) O objeto da arbitragem;
c) A identificação dos árbitros;
d) O lugar da arbitragem e o local e data em que a decisão foi proferida;
e) A assinatura dos árbitros;
f) A indicação dos árbitros que não puderem assinar.
3 — A decisão deve conter um número de assinaturas pelo menos igual ao da maioria dos árbitros
e inclui os votos de vencido, devidamente identificados.
4 — A decisão arbitral equivale a sentença da primeira instância para todos os efeitos legais.
5 — Qualquer das partes pode requerer ao tribunal arbitral o esclarecimento de alguma obscuridade
ou ambiguidade da decisão ou dos seus fundamentos, nos termos previstos no Código de Processo Civil,
nas 12 horas seguintes à sua notificação.
6 — As decisões arbitrais são objeto de publicação na página eletrónica da Direção-Geral da
Administração e do Emprego Público.»
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Artigo 9.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro
Os artigos 1.º, 12.º e 14.º a 16.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei
n.º 3-B/2010, de 28 de abril, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 1.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — O presente decreto-lei procede ainda à adaptação à administração autárquica do Decreto-Lei
n.º 200/2006, de 25 de outubro, na parte referente à reestruturação de serviços públicos e racionalização
de efetivos.
3 — O presente decreto-lei procede, igualmente, à adaptação à administração autárquica da Lei
n.º 53/2006, de 7 de dezembro, alterada pelas Leis n. os 11/2008, de 20 de fevereiro, 64-A/2008, de 31
de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro.
4 — (Anterior n.º 3.)
Artigo 12.º
Regras de aplicação da mobilidade interna
1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 61.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, retificada pela
Declaração de Retificação n.º 22-A/2008, de 24 de abril, e alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e
64-B/2011, de 30 de dezembro, é dispensado o acordo do trabalhador para efeitos de mobilidade interna,
em qualquer das suas modalidades, quando se opere:
a) Para unidade orgânica da área metropolitana ou comunidade intermunicipal em que se integra
a entidade autárquica de origem;
b) Para unidade orgânica de entidade autárquica integrante da área metropolitana ou comunidade
intermunicipal da entidade autárquica de origem;
c) Para unidade orgânica de entidade autárquica integrante da área metropolitana ou comunidade
intermunicipal de origem.
2 — O limite previsto no n.º 2 e o disposto nos n.os 3, 4 e 11, todos do artigo 61.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 22-A/2008, de 24 de abril, e alterada pelas
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de
31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, aplica-se no âmbito da mobilidade referida no número
anterior.
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5 — ..........................................................................................................................................
Artigo 14.º
[...]
1 — O Decreto-Lei n.º 200/2006, de 25 de outubro, aplica-se aos serviços da administração
autárquica na parte respeitante à reestruturação de serviços e à racionalização de efetivos, com as
adaptações constantes do presente capítulo.
2 — O regime de mobilidade especial previsto na Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro, alterada pelas
Leis n.os 11/2008, de 20 de fevereiro, 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, na
sequência de processos de reestruturação de serviços e racionalização de efetivos, aplica-se à administração
autárquica com as especificidades constantes dos artigos seguintes.
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3 — Em caso de extinção ou fusão de autarquias, pode ainda ser aplicável, com as adaptações
constantes do presente capítulo, o disposto no Decreto-Lei n.º 200/2006, de 25 de outubro, e na Lei
n.º 53/2006, de 7 de dezembro, alterada pelas Leis n.os 11/2008, de 20 de fevereiro, 64-A/2008, de 31 de
dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, para os processos de extinção e fusão de órgãos e serviços.
Artigo 15.º
Competência
1 — As referências feitas no Decreto-Lei n.º 200/2006, de 25 de outubro, e na Lei n.º 53/2006,
de 7 de dezembro, alterada pelas Leis n. os 11/2008, de 20 de fevereiro, 64-A/2008, de 31 de dezembro,
e 64-B/2011, de 30 de dezembro, ao membro do Governo, ao dirigente máximo do serviço ou organismo
e ao dirigente responsável pelo processo de reorganização, consideram-se feitas, para efeitos do presente
decreto-lei:
a) Nos municípios, ao presidente da câmara municipal;
b) Nas freguesias, à junta de freguesia;
c) Nos serviços municipalizados, ao conselho de administração;
d) Nas áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais, ao respetivo órgão de gestão
executiva.
2 — No caso de fusão, as referências ao dirigente responsável pelo processo de reorganização
consideram-se feitas ao órgão designado para o efeito em diploma próprio.
Artigo 16.º
Mobilidade especial
1 — O exercício das competências previstas para a entidade gestora da mobilidade compete a uma
entidade gestora da mobilidade especial autárquica (EGMA), a constituir no âmbito de cada área
metropolitana e comunidade intermunicipal.
2 — A constituição e o funcionamento da EGMA são determinados, nos termos dos estatutos da
respetiva área metropolitana ou comunidade intermunicipal, por regulamento específico, o qual é
submetido a parecer prévio do membro do Governo responsável pela área da Administração Pública.
3 — As competências atribuídas às secretarias-gerais são exercidas pela autarquia de origem do
pessoal colocado em situação de mobilidade especial, ou pela EGMA no respetivo âmbito, de acordo com
a opção tomada nos termos do número anterior.
4 — O âmbito de aplicação dos procedimentos previstos nos artigos 29.º, 33.º a 40.º e 47.º-A da Lei
n.º 53/2006, de 7 de dezembro, alterada pelas Leis n.os 11/2008, de 20 de fevereiro, 64-A/2008, de 31 de
dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, é o da respetiva área metropolitana ou comunidade
intermunicipal.
5 — Após a constituição da entidade gestora, o procedimento concursal próprio previsto no artigo 33.º
da Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro, alterada pelas Leis n.os 11/2008, de 20 de fevereiro, 64-A/2008, de
31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, opera, em primeiro lugar, para o pessoal colocado em
mobilidade especial no âmbito da respetiva comunidade intermunicipal ou área metropolitana.»
Artigo 10.º
Alteração de epígrafe do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro
A epígrafe do capítulo III do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei
n.º 3-B/2010, de 28 de abril, passa a ter a seguinte redação: «Reorganização de serviços e
mobilidade especial».
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Artigo 11.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de agosto
Os artigos 28.º, 32.º e 33.º do Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de agosto, retificado pela Declaração
de Retificação n.º 13-E/98, de 31 de agosto, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 169/2006, de 17 de agosto,
e pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 28.º
[...]
1 — As horas extraordinárias são compensadas, de acordo com a opção do trabalhador nomeado,
por um dos seguintes sistemas:
a) Dedução posterior no período normal de trabalho, conforme as disponibilidades de serviço, a
efetuar dentro do ano civil em que o trabalho foi prestado, acrescida de 12,5 %;
b) Acréscimo na remuneração horária, com as seguintes percentagens: 25 % da remuneração
na primeira hora ou fração desta e 37,5 % da remuneração nas horas ou frações subsequentes.
2
3
4
5

—
—
—
—

(Revogado.)
(Revogado.)
(Revogado.)
(Revogado.)
Artigo 32.º
[...]

1 — Considera-se trabalho noturno, o prestado entre as 22 horas de um dia e as 7 horas do dia
seguinte.
2 — (Revogado.)
3 — O trabalho noturno deve ser remunerado com um acréscimo de 25 % relativamente à
remuneração do trabalho equivalente prestado durante o dia.
4 — ...........................................................................................................................................
Artigo 33.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — O trabalho prestado em dia de descanso semanal é compensado por um acréscimo de
remuneração calculado através da multiplicação do valor da hora normal de trabalho pelo coeficiente 1,5
e confere ainda direito a um dia completo de descanso nos três dias úteis seguintes.
3 — ...........................................................................................................................................
4 — ...........................................................................................................................................
5 — (Revogado.)
6 — (Revogado.)
7 — (Revogado.)»
Artigo 12.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março
O artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de agosto,
pelos Decretos-Leis n.os 503/99, de 20 de novembro, 70-A/2000, de 5 de maio, 157/2001, de 11 de maio,
169/2006, de 17 de agosto, e 181/2007, de 9 de maio, pelas Leis n.os 59/2008, de 11 de setembro, e 64-A/2008,
de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de março, passa a ter a seguinte redação:
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«Artigo 7.º
[...]
1 — Ao trabalhador que goze a totalidade do período normal de férias vencidas em 1 de janeiro de
um determinado ano até 30 de abril e ou de 1 de novembro a 31 de dezembro é concedido, no próprio ano
ou no ano imediatamente a seguir, consoante a sua opção, um período de cinco dias úteis de férias, o qual
não pode ser gozado nos meses de julho, agosto e setembro.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — O disposto no n.º 1 só é aplicável nos casos em que o trabalhador tenha direito a, pelo
menos, 15 dias de férias, não relevando, para este efeito, o período complementar previsto nesse
número.
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — A aplicação do disposto nos números anteriores depende do reconhecimento prévio, por
despacho do membro do Governo competente, da conveniência para o serviço, no gozo de férias fora do
período de junho a setembro.
8 — O despacho previsto no número anterior é proferido até dezembro de cada ano, podendo
abranger apenas determinadas unidades orgânicas ou estabelecimentos no âmbito do serviço, não
prejudicando o direito a férias já adquirido.»
Artigo 13.º
Aditamento ao Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março
É aditado o artigo 105.º-A ao Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, alterado pela Lei n.º 117/99,
de 11 de agosto, pelos Decretos-Leis n.os 503/99, de 20 de novembro, 70-A/2000, de 5 de maio, 157/2001,
de 11 de maio, 169/2006, de 17 de agosto, e 181/2007, de 9 de maio, pelas Leis n.os 59/2008, de 11 de
setembro, e 64-A/2008, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de março, com a
seguinte redação:
«Artigo 105.º-A
Verificação de incapacidade
1 — Os processos de aposentação por incapacidade a que seja aplicável o disposto no artigo 47.º
são considerados urgentes e com prioridade absoluta sobre quaisquer outros, estando sujeitos a um regime
especial de tramitação simplificada, com as seguintes especificidades:
a) É dispensada a participação do médico relator, atenta a prévia intervenção de outra junta
médica, que permite caraterizar suficientemente a situação clínica do subscritor;
b) A presença do subscritor é obrigatória unicamente quando a junta médica considerar o exame
médico direto necessário ao completo esclarecimento da situação clínica;
c) O adiamento da junta médica por impossibilidade de comparência do subscritor, quando esta
seja considerada necessária, depende de internamento em instituição de saúde, devidamente comprovado.
2 — A junta médica referida no n.º 2 do artigo 47.º é a prevista no artigo 91.º do Estatuto da
Aposentação, não tendo o requerimento de junta de recurso efeito suspensivo da decisão daquela junta
para efeito de justificação de faltas por doença.
3 — A Caixa Geral de Aposentações, I. P., pode determinar a aplicação do regime especial de
tramitação simplificada a outras situações cuja gravidade e rápida evolução o justifique.»
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Artigo 14.º
Norma de adaptação
No prazo de 180 dias após a entrada em vigor da presente lei devem ser revistas todas a
situações de acumulação de funções públicas remuneradas autorizadas ao abrigo das alíneas a), b),
e) e f) do n.º 2 do artigo 27.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, retificada pela Declaração de
Retificação n.º 22-A/2008, de 24 de abril, e alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro,
3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de
30 de dezembro, na redação vigente antes da entrada em vigor da presente lei, e feita a sua
conformação com as alterações introduzidas por esta lei àquele artigo.
Artigo 15.º
Prevalência
O disposto nos artigos 2.º e 3.º e na alínea e) do artigo seguinte prevalecem sobre quaisquer leis
especiais e instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho.
Artigo 16.º
Norma revogatória
São revogados:
a) O Decreto-Lei n.º 335/77, de 13 de agosto.
b) O n.º 1 do artigo 22.º, os n. os 2 a 5 do artigo 28.º, o n.º 2 do artigo 32.º e os n. os 5 a 7 do
artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de agosto, retificado pela Declaração de Retificação
n.º 13-E/98, de 31 de agosto, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 169/2006, de 17 de agosto, e pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro;
c) Os artigos 2.º a 6.º e 8.º a 20.º, as alíneas a) a f) e l) a z) do artigo 21.º, os artigos 22.º a 28.º
e os artigos 55.º a 71.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de
agosto, pelos Decretos-Leis n.os 503/99, de 20 de novembro, 70-A/2000, de 5 de maio, 157/2001, de 11 de
maio, 169/2006, de 17 de agosto, e 181/2007, de 9 de maio, pelas Leis n.os 59/2008, de 11 de setembro, e
64-A/2008, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de março;
d) O Decreto-Lei n.º 190/99, de 5 de junho;
e) As alíneas a), b) e e) do n.º 2 do artigo 27.º e os n.os 9 e 10 do artigo 61.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 22-A/2008, de 24 de abril, e alterada pelas
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010,
de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro;
f) O n.º 3 do artigo 3.º e a alínea e) do artigo 8.º, ambos da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro,
alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 124/2010, de 17 de novembro, e pela
Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro;
g) Os artigos 52.º a 58.º, os n. os 1 e 2 do artigo 163.º e os artigos 168.º a 170.º do Regime do
Contrato de Trabalho em Funções Públicas, bem como o artigo 76.º, os artigos 87.º a 96.º e o n.º 7 do
artigo 257.º do respetivo Regulamento, aprovados pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, alterada pela
Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 124/2010, de 17 de novembro, e pela Lei
n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro;
h) Os n.os 3 e 4 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei
n.º 3-B/2010, de 28 de abril.
Artigo 17.º
Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2013.
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Aprovada em 31 de outubro de 2012.
A Presidente da Assembleia da República, Maria da Assunção A. Esteves.
Promulgada em 18 de dezembro de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SIILVA.
Referendada em 20 de dezembro de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
Lei n.º 66-B/2012
de 31 de dezembro
Orçamento do Estado para 2013
A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea g) do artigo 161.º da Constituição, o
seguinte:
CAPÍTULO I
Aprovação do Orçamento
Artigo 1.º
Aprovação
1 — É aprovado pela presente lei o Orçamento do Estado para o ano de 2013, constante dos mapas
seguintes:
a) Mapas I a IX, com o orçamento da administração central, incluindo os orçamentos dos
serviços e fundos autónomos;
b) Mapas X a XII, com o orçamento da segurança social;
c) Mapas XIII e XIV, com as receitas e as despesas dos subsistemas de ação social,
solidariedade e de proteção familiar do Sistema de Proteção Social de Cidadania e do Sistema Previdencial;
d) Mapa XV, com as despesas correspondentes a programas;
e) Mapa XVII, com as responsabilidades contratuais plurianuais dos serviços integrados e dos
serviços e fundos autónomos, agrupados por ministérios;
f) Mapa XVIII, com as transferências para as regiões autónomas;
g) Mapa XIX, com as transferências para os municípios;
h) Mapa XX, com as transferências para as freguesias;
i) Mapa XXI, com as receitas tributárias cessantes dos serviços integrados, dos serviços e fundos
autónomos e da segurança social.
2 — Durante o ano de 2013, o Governo é autorizado a cobrar as contribuições e os impostos
constantes dos códigos e demais legislação tributária em vigor e de acordo com as alterações previstas
na presente lei.
Artigo 2.º
Aplicação dos normativos
1 — Todas as entidades previstas no âmbito do artigo 2.º da lei de enquadramento orçamental,
aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 52/2011, de 13 de outubro,
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independentemente da sua natureza e estatuto jurídico, ficam sujeitas ao cumprimento dos normativos
previstos na presente lei e no decreto-lei de execução orçamental.
2 — Sem prejuízo das competências atribuídas pela Constituição e pela lei a órgãos de soberania
de caráter eletivo, o previsto no número anterior prevalece sobre disposições gerais e especiais que
disponham em sentido contrário.
CAPÍTULO II
Disciplina orçamental e modelos organizacionais
SECÇÃO I
Disciplina orçamental
Artigo 3.º
Utilização das dotações orçamentais
1 — Ficam cativos 12,5 % das despesas afetas a projetos relativas a financiamento nacional.
2 — Fica cativa a rubrica «Outras despesas correntes — Diversas — Outras — Reserva»,
correspondente a 2,5 % do total das verbas dos orçamentos dos serviços e organismos da administração
central.
3 — Ficam cativos, nos orçamentos de atividades dos serviços integrados e dos serviços e fundos
autónomos nas despesas relativas a financiamento nacional:
a) 10 % das dotações iniciais das rubricas 020201 — «Encargos das instalações», 020202
— «Limpeza e higiene», 020203 — «Conservação de bens» e 020209 — «Comunicações»;
b) 20 % das dotações iniciais das rubricas 020102 — «Combustíveis e lubrificantes», 020108
— «Material de escritório», 020112 — «Material de transporte — Peças», 020113 — «Material de
consumo hoteleiro» e 020114 — «Outro material — Peças»;
c) 30 % das dotações iniciais da rubrica 020213 — «Deslocações e estadas»;
d) 35 % das dotações iniciais das rubricas 020220 — «Outros trabalhos especializados» e 020225
— «Outros serviços»;
e) 40 % das dotações iniciais das rubricas 020121 — «Outros bens», 020216 — «Seminários,
exposições e similares » e 020217 — «Publicidade»;
f) 65 % das dotações iniciais da rubrica 020214 — «Estudos, pareceres, projetos e consultadoria».
4 — Excetuam-se da cativação prevista nos n.os 1 e 3:
a) As despesas financiadas com receitas próprias, nelas se incluindo as transferências da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (FCT, I. P.), inscritas nos orçamentos dos serviços e fundos
autónomos das áreas da educação e ciência e nos orçamentos dos laboratórios do Estado e nos de outras
instituições públicas de investigação;
b) As despesas financiadas com receitas próprias do Fundo para as Relações Internacionais, I. P.
(FRI, I. P.), transferidas para os orçamentos do Ministério dos Negócios Estrangeiros;
c) As dotações da rubrica 020220 — «Outros trabalhos especializados», quando afetas ao
pagamento do apoio judiciário e dos honorários devidos pela mediação pública;
d) As receitas provenientes da concessão do passaporte eletrónico português que, nos termos
da alínea a) do n.º 9 do artigo 3.º do anexo à Portaria n.º 7/2008, de 3 de janeiro, revertem para a Imprensa
Nacional-Casa da Moeda (INCM) através da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades
Portuguesas;
e) As dotações relativas às rubricas 020104 — «Limpeza e higiene», 020108 — «Material
de escritório», 010201 — «Encargos das instalações», 020202 — «Limpeza e higiene», 020203
— «Conservação de bens», 020204 — «Locação de edifícios», 020205 — «Locação de material de
informática», 020209 — «Comunicações », 020210 — «Transportes», 020214 — «Estudos, pareceres,
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projetos e consultadoria», 020215 — «Formação », 020216 — «Seminários, exposições e similares »,
020219 — «Assistência técnica», 020220 — «Outros trabalhos especializados», 070103 — «Edifícios»,
070104 — «Construções diversas», 070107 — «Equipamento de informática», 070108 — «Software
informático », 070109 — «Equipamento administrativo», 070110 — «Equipamento básico» e 070206
— «Material de informática — Locação financeira» necessárias para o processo de reorganização
judiciária e o Plano de Ação para a Justiça na Sociedade de Informação, em curso no Ministério da Justiça.
5 — As verbas transferidas do Orçamento da Assembleia da República que se destinam a
transferências para as entidades com autonomia financeira ou administrativa nele previstas estão
abrangidas pelas cativações constantes do presente artigo.
6 — A descativação das verbas referidas nos n.os 1 a 3 bem como a reafetação de quaisquer verbas
destinadas a reforçar rubricas sujeitas a cativação só podem realizar-se por razões excecionais, estando
sujeitas a autorização do membro do Governo responsável pela área das finanças, que decide os montantes
a descativar ou a reafetar em função da evolução da execução orçamental.
7 — A cativação das verbas referidas nos n.os 1 a 3 pode ser redistribuída entre serviços integrados,
entre serviços e fundos autónomos e entre serviços integrados e serviços e fundos autónomos, dentro de
cada ministério, mediante despacho do respetivo membro do Governo.
8 — No caso de as verbas cativadas respeitarem a projetos, devem incidir sobre projetos não
cofinanciados ou, não sendo possível, sobre a contrapartida nacional em projetos cofinanciados cujas
candidaturas ainda não tenham sido submetidas a concurso.
9 — A descativação das verbas referidas nos números anteriores, no que for aplicável à Assembleia
da República e à Presidência da República, incumbe aos respetivos órgãos nos termos das suas
competências próprias.
10 — Fica excluído do âmbito de aplicação do presente artigo o Conselho das Finanças Públicas.
Artigo 4.º
Utilização das dotações orçamentais para software informático
1 — As despesas com aquisição de licenças de software, previstas nas rubricas «Software
informático» dos orçamentos dos serviços integrados e dos serviços e fundos autónomos, apenas poderão
ser executadas nos casos em que seja fundamentadamente demonstrada a inexistência de soluções
alternativas em software livre ou que o custo total de utilização da solução em software livre seja superior
à solução em software proprietário ou sujeito a licenciamento específico, incluindo nestes todos os
eventuais custos de manutenção, adaptação, migração ou saída.
2 — Para os efeitos do disposto na presente lei orçamental, considera-se «software livre» o
programa informático que permita, sem o pagamento de licenças de utilização, exercer as seguintes
práticas:
a) Executar o software para qualquer uso;
b) Estudar o funcionamento de um programa e adaptá-lo às necessidades do serviço;
c) Redistribuir cópias do programa;
d) Melhorar o programa e tornar as modificações públicas.
Artigo 5.º
Alienação e oneração de imóveis
1 — A alienação, a oneração e o arrendamento de imóveis pertencentes ao Estado ou aos
organismos públicos com personalidade jurídica, dotados ou não de autonomia financeira, que não tenham
a natureza, a forma e a designação de empresa, fundação ou associação pública, bem como a cedência
de utilização de imóveis do Estado, dependem de autorização do membro do Governo responsável pela área
das finanças, que fixa, mediante despacho e nos termos do artigo seguinte, a afetação do produto da
alienação, da oneração, do arrendamento ou da cedência de utilização dos respetivos imóveis.

670

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 12/2012

1.ª Série

2 — As operações imobiliárias referidas no número anterior são sempre onerosas, tendo como
referência o valor apurado em avaliação promovida pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF).
3 — O disposto nos números anteriores não se aplica:
a) Aos imóveis do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P. (IGFSS, I. P.), que
constituem o património imobiliário da segurança social;
b) À alienação de imóveis da carteira de ativos do Fundo de Estabilização Financeira da
Segurança Social (FEFSS), gerida pelo Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança
Social, I. P. (IGFCSS, I. P.), cuja receita seja aplicada no FEFSS;
c) Ao património imobiliário do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU,
I. P.);
d) Aos imóveis que constituem a Urbanização de Nossa Senhora da Conceição, sita no Monte
de Caparica, em Almada, propriedade da Casa Pia de Lisboa, I. P.(CPL, I. P.);
e) Aos imóveis do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P. (IGFEJ, I. P.),
que constituem o património imobiliário do Ministério da Justiça necessários para a reorganização
judiciária.
4 — É atribuído aos municípios da localização dos imóveis, por razões de interesse público, o direito
de preferência nas alienações a que se refere o n.º 1, realizadas através de hasta pública, sendo esse direito
exercido pelo preço e demais condições resultantes da venda.
5 — No âmbito de operações de deslocalização, de reinstalação ou de extinção, fusão ou
reestruturação dos serviços ou organismos públicos a que se refere o n.º 1, pode ser autorizada a alienação
por ajuste direto ou a permuta de imóveis pertencentes ao domínio privado do Estado que se encontrem
afetos aos serviços ou organismos a deslocalizar, a reinstalar ou a extinguir, fundir ou reestruturar ou que
integrem o respetivo património privativo, a favor das entidades a quem, nos termos legalmente
consagrados para a aquisição de imóveis, venha a ser adjudicada a aquisição de novas instalações.
6 — A autorização prevista no número anterior consta de despacho dos membros do Governo
responsáveis pela área das finanças e pela respetiva tutela, o qual especifica as condições da operação,
designadamente:
a) A identificação da entidade a quem são adquiridos os imóveis;
b) A identificação matricial, registral e local da situação dos imóveis a transacionar;
c) Os valores de transação dos imóveis incluídos na operação, tendo por referência os respetivos
valores da avaliação promovida pela DGTF;
d) As condições e prazos de disponibilização das instalações, novas ou a libertar pelos serviços
ocupantes, que são alienadas à entidade que as adquire;
e) A informação de cabimento orçamental e suporte da despesa;
f) A fixação do destino da receita, no caso de resultar da operação um saldo favorável ao Estado
ou ao organismo alienante, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte.
Artigo 6.º
Afetação do produto da alienação e oneração de imóveis
1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, o produto da alienação, da oneração, do
arrendamento e da cedência de utilização de imóveis efetuadas nos termos do artigo anterior pode reverter,
total ou parcialmente, mediante despacho do membro do Governo responsável pela área das finanças, para
o serviço ou organismo proprietário ou ao qual o imóvel está afeto, ou para outros serviços do mesmo
ministério, desde que se destine a despesas de investimento, ou:
a) Ao pagamento das contrapartidas resultantes da implementação do princípio da onerosidade,
previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, alterado pela Leis n.os 55-A/2010, de
31 de dezembro, e 64 -B/2011, de 30 de dezembro;
b) À despesa com a utilização de imóveis;
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c) À aquisição ou renovação dos equipamentos destinados à modernização e operação dos
serviços e forças de segurança;
d) À despesa com a construção, a manutenção ou a aquisição de imóveis para aumentar e
diversificar a capacidade de resposta em acolhimento por parte da CPL, I. P., no caso do património do
Estado afeto a esta instituição e nos termos a definir por despacho dos membros do Governo responsáveis
pela área das finanças e da tutela.
2 — O produto da alienação, da oneração, do arrendamento e da cedência de utilização de imóveis
do Estado pode ainda, mediante despacho do membro do Governo responsável pela área das finanças, ser
total ou parcialmente destinado:
a) No Ministério dos Negócios Estrangeiros, às despesas de amortização de dívidas contraídas
com a aquisição de imóveis, investimento, aquisição, reabilitação ou construção de imóveis daquele
Ministério e às despesas previstas na alínea b) do número anterior;
b) No Ministério da Defesa Nacional, ao reforço do capital do Fundo de Pensões dos Militares
das Forças Armadas, bem como à regularização dos pagamentos efetuados ao abrigo das Leis n.os 9/2002,
de 11 de fevereiro, 21/2004, de 5 de junho, e 3/2009, de 13 de janeiro, pela Caixa Geral de Aposentações,
I. P. (CGA, I. P.), e pelo orçamento da segurança social, e ainda a despesas com a construção e
manutenção de infraestruturas afetas a este Ministério e à aquisição de equipamentos destinados à
modernização e operacionalidade das Forças Armadas, sem prejuízo do disposto na Lei Orgânica
n.º 3/2008, de 8 de setembro, e às despesas previstas na alínea b) do número anterior;
c) No Ministério da Administração Interna, as despesas com a construção e a aquisição de
instalações, infraestruturas e equipamentos para utilização das forças e dos serviços de segurança e às
despesas previstas na alínea b) do número anterior, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 6.º da Lei
n.º 61/2007, de 10 de setembro;
d) No Ministério da Justiça, as despesas necessárias aos investimentos destinados à construção
ou manutenção de infraestruturas afetas a este Ministério e à aquisição de dispositivos e sistemas lógicos
e equipamentos para a modernização e operacionalidade da justiça e às despesas previstas na alínea b)
do número anterior;
e) No Ministério da Economia e do Emprego, a afetação ao Instituto do Turismo de Portugal, I. P.
(Turismo de Portugal, I. P.), do produto da alienação dos imóveis dados como garantia de financiamentos
concedidos por este Instituto ou a outro título adquiridos em juízo para o ressarcimento de créditos não
reembolsados pode ser destinada à concessão de financiamentos para a construção e recuperação de
património turístico;
f) No Ministério da Saúde, ao reforço de capital dos hospitais entidades públicas empresariais
e às despesas necessárias à construção ou manutenção de infraestruturas afetas a cuidados de saúde
primários e às despesas previstas na alínea b) do número anterior;
g) No Ministério da Educação e Ciência, a despesas necessárias à construção ou manutenção
de infraestruturas ou aquisição de bens destinados a atividades de ensino, investigação e desenvolvimento
e às despesas previstas na alínea b) do número anterior.
3 — O remanescente da afetação do produto da alienação, da oneração, do arrendamento e da
cedência de utilização de imóveis, quando exista, constitui receita do Estado.
4 — O disposto nos números anteriores não prejudica:
a) O disposto no n.º 9 do artigo 109.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro;
b) A aplicação do previsto no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto,
alterado pelas Leis n.os 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro;
c) A afetação ao Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial da percentagem do produto
da alienação, da oneração e do arrendamento de imóveis do Estado e das contrapartidas recebidas em
virtude da implementação do princípio da onerosidade que vier a ser fixada por despacho do membro do
Governo responsável pela área das finanças.
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Artigo 7.º
Transferência de património edificado
1 — O IGFSS, I. P., e o IHRU, I. P., relativamente ao património habitacional que lhes foi transmitido
por força da fusão e da extinção do Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado
(IGAPHE), e a CPL, I. P., podem, sem exigir qualquer contrapartida e sem sujeição às formalidades
previstas nos artigos 3.º e 113.º-A do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, alterado pelas Leis
n.os 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, de acordo com critérios a estabelecer
para a alienação do parque habitacional de arrendamento público, transferir para os municípios, empresas
municipais ou de capital maioritariamente municipal, para instituições particulares de solidariedade social
ou para pessoas coletivas de utilidade pública administrativa, desde que prossigam fins assistenciais e
demonstrem capacidade para gerir os agrupamentos habitacionais ou bairros a transferir, a propriedade
de prédios ou das suas frações que constituem agrupamentos habitacionais ou bairros, bem como os
direitos e as obrigações a estes relativos e aos fogos em regime de propriedade resolúvel.
2 — A transferência do património referida no número anterior é antecedida de acordos de
transferência e efetua-se por auto de cessão de bens, o qual constitui título bastante de prova para todos
os efeitos legais, incluindo os de registo.
3 — Após a transferência do património e em função das condições que vierem a ser estabelecidas
nos acordos de transferência, podem as entidades beneficiárias proceder à alienação dos fogos aos
respetivos moradores, nos termos do Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de abril, alterado pelos Decretos-Leis
n.os 172/90, de 30 de maio, 342/90, de 30 de outubro, 288/93, de 20 de agosto, e 116/2008, de 4 de julho.
4 — O arrendamento das habitações transferidas fica sujeito ao regime da renda apoiada, nos termos
do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de maio.
5 — O património transferido para os municípios, empresas municipais ou de capital maioritariamente
municipal pode, nos termos e condições a estabelecer nos autos de cessão a que se refere o n.º 2, ser objeto
de demolição no âmbito de operações de renovação urbana ou operações de reabilitação urbana desde que
seja assegurado pelos municípios o realojamento dos respetivos moradores.
6 — Ficam as assembleias distritais obrigadas a elaborar e a entregar aos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças, da administração interna e da administração local, até ao final do
1.º semestre de 2013, o inventário do respetivo património imobiliário.
7 — O destino do património inventariado é regulamentado por decreto-lei, a aprovar no prazo
máximo de três meses após o decurso do prazo referido no número anterior.
Artigo 8.º
Transferências orçamentais
Fica o Governo autorizado a proceder às alterações orçamentais e às transferências constantes do
mapa anexo à presente lei, da qual faz parte integrante.
Artigo 9.º
Afetação de verbas resultantes do encerramento de contratos-programa
realizados no âmbito do Programa Polis para as cidades
O Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território pode proceder
à alocação de verbas resultantes do capital social das sociedades Polis Litoral para pagamento de dívidas
dos Programas Polis para as cidades, mediante autorização do membro do Governo responsável pela área
das finanças, até ao montante de € 6 000 000.
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Artigo 10.º
Reorganização de serviços e transferências na Administração Pública
1 — Durante o ano de 2013 apenas são admitidas reorganizações de serviços públicos que ocorram
no contexto da redução transversal a todas as áreas ministeriais de cargos dirigentes e de estruturas
orgânicas, bem como aquelas de que resulte diminuição de despesa ou que tenham em vista a melhoria
da eficácia operacional das forças de segurança.
2 — A criação de serviços públicos ou de outras estruturas, ainda que temporárias, só pode
verificar-se se for compensada pela extinção ou pela racionalização de serviços ou estruturas públicas
existentes no âmbito do mesmo ministério, da qual resulte diminuição de despesa.
3 — Do disposto nos números anteriores não pode resultar um aumento do número de cargos
dirigentes, considerando-se os cargos efetivamente providos, a qualquer título, salvo nas situações que
impliquem uma diminuição de despesa.
4 — Fica o Governo autorizado, para efeitos da aplicação do disposto nos números anteriores,
incluindo as reorganizações iniciadas ou concluídas até 31 de dezembro de 2012, bem como da aplicação
do regime de mobilidade especial, a efetuar as alterações orçamentais necessárias, independentemente
de envolverem diferentes classificações orgânicas e funcionais.
5 — Fica o Governo autorizado a efetuar, mediante despacho dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças, da economia, do emprego, da agricultura, do mar, do ambiente e
do ordenamento do território, alterações orçamentais entre as comissões de coordenação e desenvolvimento
regional e os serviços do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território,
independentemente da classificação orgânica e funcional.
Artigo 11.º
Alterações orçamentais no âmbito dos PREMAC, QREN,
PROMAR, PRODER, PRRN, MFEEE e QCA III
1 — Fica o Governo autorizado a efetuar as alterações orçamentais decorrentes de alterações
orgânicas do Governo, da estrutura dos ministérios, da implementação do Programa de Redução e
Melhoria da Administração Central do Estado (PREMAC), e das correspondentes reestruturações no
setor empresarial do Estado, independentemente de envolverem diferentes programas.
2 — Fica o Governo autorizado, mediante proposta do membro do Governo responsável pela área
das finanças, a efetuar as alterações orçamentais que se revelem necessárias à execução do Quadro de
Referência Estratégico Nacional (QREN), do Programa Operacional Pesca 2007-2013 (PROMAR), do
Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PRODER), do Programa da Rede Rural Nacional
(PRRN) e do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 2009-2014 (MFEEE),
independentemente de envolverem diferentes programas.
3 — Fica o Governo autorizado a efetuar as alterações orçamentais que se revelem necessárias para
garantir a execução do Programa Operacional de Potencial Humano e do Programa Operacional de
Assistência Técnica, bem como o encerramento do 3.º Quadro Comunitário de Apoio (QCA III).
4 — Fica a Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas (ADSE)
autorizada a transferir até metade do montante da contribuição da entidade empregadora para o Serviço
Nacional de Saúde (SNS).
5 — Fica o Governo autorizado a efetuar alterações orçamentais do orçamento do Ministério da
Saúde para o orçamento do Ministério das Finanças que se revelem necessárias ao pagamento das dívidas
à CGA, I. P., por parte daquele Ministério pelo pagamento pela CGA, I. P., até 1 de agosto de 2012, das
pensões complementares previstas no Decreto-Lei n.º 141/79, de 22 de maio, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 32/2012, de 13 de fevereiro, relativas a aposentados que tenham passado a ser subscritores da CGA,
I. P., nos termos dos Decretos-Leis n.os 301/79, de 18 de agosto, 124/79, de 10 de maio, alterado pelos
Decretos-Leis n.os 210/79, de 12 de julho, e 121/2008, de 11 de julho, e 295/90, de 21 de setembro.
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6 — O montante a transferir nos termos do n.º 4 é determinado por despacho dos membros do
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde.
Artigo 12.º
Transferências orçamentais e atribuição de subsídios
às entidades públicas reclassificadas
As entidades abrangidas pelo n.º 5 do artigo 2.º da lei de enquadramento orçamental, aprovada pela
Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 52/2011, de 13 de outubro, que não
constem dos mapas da presente lei não podem receber direta ou indiretamente transferências ou subsídios
com origem no Orçamento do Estado.
Artigo 13.º
Retenção de montantes nas dotações, transferências e reforço orçamental
1 — As transferências correntes e de capital do Orçamento do Estado para os organismos
autónomos da administração central, para as regiões autónomas e para as autarquias locais podem ser
retidas para satisfazer débitos, vencidos e exigíveis, constituídos a favor da CGA, I. P., da ADSE, do SNS,
da segurança social e da DGTF, e ainda em matéria de contribuições e impostos, bem como dos resultantes
da não utilização ou da utilização indevida de fundos comunitários.
2 — A retenção a que se refere o número anterior, no que respeita a débitos das regiões autónomas,
não pode ultrapassar 5 % do montante da transferência anual.
3 — As transferências referidas no n.º 1, no que respeita a débitos das autarquias locais,
salvaguardando o regime especial previsto no Código das Expropriações, só podem ser retidas nos termos
previstos na Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007,
de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro,
e 22/2012, de 30 de maio.
4 — Quando não seja tempestivamente prestada ao Ministério das Finanças, pelos órgãos
competentes e por motivo que lhes seja imputável, a informação tipificada na lei de enquadramento
orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 52/2011,
de 13 de outubro, bem como a que venha a ser anualmente definida no decreto-lei de execução orçamental
ou noutra disposição legal aplicável, podem ser retidas as transferências e recusadas as antecipações de
duodécimos, nos termos a fixar no decreto-lei de execução orçamental até que a situação seja devidamente
sanada.
5 — Os pedidos de reforço orçamental resultantes de novos compromissos de despesa ou de
diminuição de receitas próprias implicam a apresentação de um plano que preveja a redução, de forma
sustentável, da correspondente despesa no programa orçamental a que respeita, pelo membro do Governo
que tutela o serviço ou o organismo em causa.
6 — Para satisfazer débitos, vencidos e exigíveis, constituídos a favor do Estado e que resultem da
alienação, de oneração e do arrendamento dos imóveis previstos no n.º 1 do artigo 5.º podem ser retidas
as transferências correntes e de capital do Orçamento do Estado para as autarquias locais, nos termos do
n.º 1, constituindo essa retenção receita afeta conforme previsto no artigo 6.º.
Artigo 14.º
Transferências para fundações
1 — Durante o ano de 2013 e como medida excecional de estabilidade orçamental, as reduções
de transferências conceder às Fundações identificadas na Resolução do Conselho de Ministros
n.º 79-A/2012, de 25 de setembro, são agravadas em 50 % face à redução inicialmente prevista nessa
resolução.
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2 — Ficam ainda proibidas quaisquer transferências para as fundações que não acederam ao censo
desenvolvido em execução do disposto na Lei n.º 1/2012, de 3 de janeiro, ou cujas informações incompletas
ou erradas impossibilitaram a respetiva avaliação.
3 — Para efeitos do presente artigo, entende-se por «transferência» todo e qualquer tipo de
subvenção, subsídio, benefício, auxílio, ajuda, patrocínio, indemnização, compensação, prestação, garantia,
concessão, cessão, pagamento, remuneração, gratificação, reembolso, doação, participação ou vantagem
financeira e qualquer outro apoio independentemente da sua natureza, designação e modalidade,
temporário ou definitivo, que seja concedido pela administração direta ou indireta do Estado, regiões
autónomas, autarquias locais, empresas públicas e entidades públicas empresariais do setor empresarial
do Estado, empresas públicas regionais, intermunicipais, entidades reguladoras independentes, outras
pessoas coletivas da administração autónoma e demais pessoas coletivas públicas, proveniente de verbas
do Orçamento do Estado, de receitas próprias daqueles ou de quaisquer outras.
4 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, todas as transferências para fundações por parte
de entidades a que se refere o artigo 27.º carecem do parecer prévio vinculativo do membro do Governo
responsável pela área das finanças, nos termos e seguindo a tramitação a regular por portaria do mesmo.
5 — As transferências efetuadas pelos municípios para fundações não dependem de autorização
do membro do Governo responsável pela área das finanças e são obrigatoriamente comunicadas à
Inspeção-Geral de Finanças no prazo máximo de 30 dias.
6 — Ficam excecionadas do disposto nos números anteriores todas as transferências realizadas:
a) Pelos institutos do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social ao abrigo do protocolo
de cooperação celebrado entre este Ministério e as uniões representativas das instituições de solidariedade
social, bem como as transferências realizadas no âmbito de programas nacionais ou comunitários,
protocolos de gestão do rendimentos social de inserção, Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados (RNCCI) e Fundo de Socorro Social (FSS);
b) Na sequência de processos de financiamento por concursos abertos e competitivos para
projetos científicos, nomeadamente os efetuados pela FCT, I. P., para centros de investigação por esta
reconhecidos como parte do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia.
7 — A emissão de parecer prévio favorável depende de:
a) Verificação do cumprimento do disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 79-A/2012,
de 25 de setembro;
b) Confirmação do cumprimento, por parte das entidades públicas responsáveis pela transferência,
das obrigações previstas na Lei n.º 1/2012, de 3 de janeiro;
c) Validação da situação da fundação à luz da Lei-Quadro das Fundações, aprovada pela Lei
n.º 24/2012, de 9 de julho.
8 — As transferências realizadas sem parecer prévio ou incumprindo o seu sentido dão origem a
responsabilidade disciplinar, civil e financeira.
9 — As transferências de organismos autónomos da administração central, das administrações
regionais ou de autarquias locais em incumprimento do disposto no presente artigo determinam a
correspetiva redução no valor das transferências do Orçamento do Estado para essas entidades.
10 — O disposto no presente artigo não se aplica às transferências que tenham por destinatárias
as seguintes entidades:
a) Fundação Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa;
b) Universidade do Porto, Fundação Pública;
c) Universidade de Aveiro, Fundação Pública;
d) Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN).
11 — A aplicação do disposto no presente artigo às fundações de âmbito universitário, referidas na
alínea a) do n.º 6 do anexo I a que se refere o n.º 6 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 79-A/2012,
de 25 de setembro, opera-se a partir do início do 2.º semestre de 2013.
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12 — Compete aos membros do Governo assegurar que os dirigentes dos competentes serviços e
organismos sob a sua tutela promovem as diligências necessárias à execução do disposto no n.º 1, os quais
são responsáveis civil, financeira e disciplinarmente pelos encargos contraídos em resultado do seu não
cumprimento ou do atraso injustificado na sua concretização, quando tal lhes seja imputável.
13 — Por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da tutela
podem as fundações em situações excecionais e especialmente fundamentadas beneficiar de limites de
agravamento inferior ao previsto no n.º 1.
Artigo 15.º
Financiamento a fundações, associações e outras entidades e avaliação de observatórios
1 — Fica sujeita a divulgação pública, com atualização trimestral, a lista de financiamentos por
verbas do Orçamento do Estado a fundações e a associações, bem como a outras entidades de direito
privado, incluindo a observatórios nacionais e estrangeiros que prossigam os seus fins em território
nacional.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior devem os serviços ou entidades financiadoras
proceder à inserção dos dados num formulário eletrónico próprio, aprovado por despacho do membro do
Governo responsável pela área das finanças e disponibilizado pelo Ministério das Finanças.
3 — A informação a que se referem os números anteriores abrange a indicação da concessão de
bens públicos, bem como decisões ou deliberações e celebração de contratos, acordos ou protocolos que
envolvam bens públicos e ou apoios financeiros às entidades neles referidas.
4 — O incumprimento do disposto nos números anteriores determina a responsabilidade disciplinar
do dirigente respetivo e constitui fundamento bastante para a cessação da sua comissão de serviço.
5 — O Ministério das Finanças procede à avaliação do custo/beneficio e viabilidade financeira dos
observatórios a que se refere o n.º 1 e decide sobre a sua manutenção os extinção, ou sobre a continuação,
redução ou cessação dos apoios financeiros ou outros concedidos, consoante o caso, nos termos a definir
por decreto-lei.
6 — Os observatórios que tenham beneficiado dos apoios a que se refere o presente artigo devem
fornecer a informação a definir no decreto-lei a que se refere o número anterior para efeitos da avaliação
nele prevista.
7 — A decisão a que se refere o n.º 5 é publicitada no sítio da Internet do Governo no prazo e nos
termos definidos no decreto-lei nele previsto.
Artigo 16.º
Dotação inscrita no âmbito da Lei de Programação Militar
Durante o ano de 2013, a dotação inscrita no mapa XV, referente à Lei de Programação Militar,
é reduzida nos seguintes termos:
a) 40 % como medida de estabilidade orçamental decorrente da aplicação da Resolução do
Conselho de Ministros n.º 101-A/2010, de 27 de dezembro;
b) 5,71 % como medida adicional de estabilidade orçamental.
Artigo 17.º
Cessação da autonomia financeira
Fica o Governo autorizado a fazer cessar o regime de autonomia financeira e a aplicar o regime geral
de autonomia administrativa aos serviços e fundos autónomos que não tenham cumprido a regra do
equilíbrio orçamental prevista no n.º 1 do artigo 25.º da lei de enquadramento orçamental, aprovada pela
Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 52/2011, de 13 de outubro, sem que
para tal tenham sido dispensados nos termos do n.º 3 do referido artigo.
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SECÇÃO II
Modelo organizacional do Ministério das Finanças
Artigo 18.º
Alteração do modelo organizativo do Ministério das Finanças
Durante o ano de 2013, e sem prejuízo do disposto na presente secção, deve ser promovida, com
caráter experimental, a alteração do modelo organizativo e funcional do Ministério das Finanças.
Artigo 19.º
Centralização de atribuições comuns na Secretaria-Geral do Ministério das Finanças
1 — Transitam para a Secretaria-Geral do Ministério das Finanças as atribuições nos domínios da
gestão dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais do Gabinete de Planeamento, Estratégia,
Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI), da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), da Direção-Geral
do Orçamento (DGO), da DGTF e da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).
2 — Durante o período referido no artigo anterior, o secretário-geral do Ministério das Finanças
exerce as seguintes competências relativas aos serviços referidos no número anterior, constantes do
Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro:
a) No âmbito da gestão geral, as competências previstas nos §§ 1.º, 2.º, 4.º, 5.º, 6.º, 8.º, 10.º, 11.º,
12.º, 14.º, 15.º, 16.º e 17.º e segunda parte do § 13.º do anexo I do Estatuto do Pessoal Dirigente, bem como
as competências para praticar todos os atos necessários à gestão dos recursos financeiros, materiais e
patrimoniais, designadamente processamento de vencimentos, pagamento de quaisquer abonos e despesas,
e a aquisição de veículos, previstas no n.º 1 do artigo 7.º;
b) No âmbito da gestão de recursos humanos, as competências previstas na alínea b) do n.º 2
do artigo 7.º;
c) No âmbito da gestão orçamental e realização de despesas, as competências previstas nas
alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 7.º;
d) No âmbito da gestão de instalações e equipamentos, as competências previstas nas alíneas
a) a c) do n.º 4 do artigo 7.º.
3 — Em caso de dúvida sobre a entidade competente para a prática de ato administrativo resultante
da repartição de competências prevista no número anterior, considera-se competente o dirigente máximo
dos serviços referidos no n.º 1.
4 — Os atos administrativos da competência dos dirigentes dos serviços referidos no n.º 1 que
envolvam despesa carecem de confirmação de cabimento prévio pela Secretaria-Geral do Ministério das
Finanças.
5 — É criado no âmbito da Secretaria -Geral do Ministério das Finanças um mapa de pessoal único
que integra os trabalhadores pertencentes aos serviços referidos no n.º 1, bem como os da referida
Secretaria-Geral.
6 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, constituem, respetivamente, atribuições da
DGO e da DGTF a gestão do capítulo 70 do Orçamento do Estado relativo aos recursos próprios europeus
e a gestão do capítulo 60 do Orçamento do Estado relativo a despesas excecionais.
Artigo 20.º
Transferência de competência de gestão dos orçamentos dos gabinetes
do Ministério das Finanças para a Secretaria-Geral
É transferida para a Secretaria-Geral do Ministério das Finanças a competência de gestão do
orçamento dos gabinetes dos membros do Governo do Ministério das Finanças, sem prejuízo das
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competências próprias dos membros do Governo e respetivos chefes do gabinete relativas à gestão do seu
gabinete, aplicando-se o disposto no n.º 4 do artigo anterior.
Artigo 21.º
Consolidação orçamental
Fica o Governo autorizado, através do membro do Governo responsável pela área das finanças, a
operacionalizar a fusão dos orçamentos dos serviços referidos no n.º 1 do artigo 19.º no orçamento da
Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, a qual é efetuada no dia 1 de janeiro de 2013.
Artigo 22.º
Operacionalização
Para efeitos de operacionalização do disposto na presente secção, o Governo promove a adaptação
das estruturas dos serviços referidos no n.º 1 do artigo 19.º.
Artigo 23.º
Avaliação
O projeto-piloto previsto na presente secção é objeto de avaliação no decurso do ano de 2013,
designadamente ao nível dos ganhos de eficiência e eficácia dos serviços e racionalização da sua estrutura.
SECÇÃO III
Modelo organizacional do Ministério dos Negócios Estrangeiros
Artigo 24.º
Reforma do modelo organizativo do Ministério dos Negócios Estrangeiros
Durante o ano de 2013 e sem prejuízo do disposto na presente secção, fica autorizado o Governo
a promover a reforma do modelo organizativo e funcional do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com
vista à racionalização de serviços, prevendo, nomeadamente, um regime financeiro, administrativo,
patrimonial e de gestão de recursos humanos dos serviços da administração direta deste Ministério
centralizado na respetiva Secretaria-Geral.
Artigo 25.º
Fusão dos orçamentos
1 — Fica o Governo autorizado a operacionalizar a fusão dos orçamentos dos serviços da
administração direta do Ministério dos Negócios Estrangeiros cuja gestão financeira, administrativa,
patrimonial e de recursos humanos esteja, ou venha a estar, no âmbito da reforma prevista no artigo
anterior, centralizada no orçamento da Secretaria-Geral.
2 — A fusão dos orçamentos referida no número anterior deve ser concretizada durante o ano de
2013.
Artigo 26.º
Operacionalização
Para efeitos de operacionalização do disposto na presente secção, pode o Governo promover a
adaptação dos diplomas que se revelem necessários à instituição da fusão dos orçamentos referida no
artigo anterior.
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CAPÍTULO III
Disposições relativas a trabalhadores do setor público, aquisição
de serviços, proteção social e aposentação ou reforma
SECÇÃO I
Disposições remuneratórias
Artigo 27.º
Redução remuneratória
1 — A partir de 1 de janeiro de 2013 mantém-se a redução das remunerações totais ilíquidas mensais
das pessoas a que se refere o n.º 9, de valor superior a € 1500, quer estejam em exercício de funções naquela
data quer iniciem tal exercício, a qualquer título, depois dela, conforme determinado no artigo 19.º da Lei
n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, alterada pelas Leis n.os 48/2011, de 26 de agosto, e 60-A/2011, de 30
de novembro, e mantido em vigor pelo n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, alterada
pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, nos seguintes termos:
a) 3,5 % sobre o valor total das remunerações superiores a € 1500 e inferiores a € 2000;
b) 3,5 % sobre o valor de € 2000 acrescido de 16 % sobre o valor da remuneração total que exceda
os € 2000, perfazendo uma taxa global que varia entre 3,5 % e 10 %, no caso das remunerações iguais ou
superiores a € 2000 até € 4165;
c) 10 % sobre o valor total das remunerações superiores a € 4165.
2 — Exceto se a remuneração total ilíquida agregada mensal percebida pelo trabalhador for inferior
ou igual a € 4165, caso em que se aplica o disposto no número anterior, são reduzidas em 10 % as diversas
remunerações, gratificações ou outras prestações pecuniárias nos seguintes casos:
a) Pessoas sem relação jurídica de emprego com qualquer das entidades referidas no n.º 9, nestas
a exercer funções a qualquer outro título, excluindo-se as aquisições de serviços previstas no artigo 75.º;
b) Pessoas referidas no n.º 9 a exercer funções em mais de uma das entidades mencionadas
naquele número.
3 — As pessoas referidas no número anterior prestam, em cada mês e relativamente ao mês
anterior, as informações necessárias para que os órgãos e serviços processadores das remunerações,
gratificações ou outras prestações pecuniárias possam apurar a taxa de redução aplicável.
4 — Para efeitos do disposto no presente artigo:
a) Consideram-se «remunerações totais ilíquidas mensais» as que resultam do valor agregado
de todas as prestações pecuniárias, designadamente remuneração base, subsídios, suplementos
remuneratórios, incluindo emolumentos, gratificações, subvenções, senhas de presença, abonos, despesas
de representação e trabalho suplementar, extraordinário ou em dias de descanso e feriados;
b) Não são considerados os montantes abonados a título de subsídio de refeição, ajuda de custo,
subsídio de transporte ou o reembolso de despesas efetuado nos termos da lei e os montantes pecuniários
que tenham natureza de prestação social;
c) Na determinação da taxa de redução, os subsídios de férias e de Natal são considerados
mensalidades autónomas;
d) Os descontos devidos são calculados sobre o valor pecuniário reduzido por aplicação do
disposto nos n.os 1 e 2.
5 — Nos casos em que da aplicação do disposto no presente artigo resulte uma remuneração total
ilíquida inferior a € 1500, aplica-se apenas a redução necessária a assegurar a perceção daquele valor.
6 — Nos casos em que apenas parte da remuneração a que se referem os n.os 1 e 2 é sujeita a
desconto para a CGA, I. P., ou para a segurança social, esse desconto incide sobre o valor que resultaria
da aplicação da taxa de redução prevista no n.º 1 às prestações pecuniárias objeto daquele desconto.
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7 — Quando os suplementos remuneratórios ou outras prestações pecuniárias forem fixados em
percentagem da remuneração base, a redução prevista nos n.os 1 e 2 incide sobre o valor dos mesmos,
calculado por referência ao valor da remuneração base antes da aplicação da redução.
8 — A redução remuneratória prevista no presente artigo tem por base a remuneração total ilíquida
apurada após a aplicação das reduções previstas nos artigos 11.º e 12.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho,
alterada pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e na Lei n.º 47/2010, de 7 de setembro, alterada pela
Lei n.º 52/2010, de 14 de dezembro, para os universos neles referidos.
9 — O disposto no presente artigo é aplicável aos titulares dos cargos e demais pessoal de seguida
identificados:
a) O Presidente da República;
b) O Presidente da Assembleia da República;
c) O Primeiro-Ministro;
d) Os Deputados à Assembleia da República;
e) Os membros do Governo;
f) Os juízes do Tribunal Constitucional e os juízes do Tribunal de Contas, o Procurador-Geral da
República, bem como os magistrados judiciais, os magistrados do Ministério Público e os juízes da jurisdição
administrativa e fiscal e dos julgados de paz;
g) Os Representantes da República para as regiões autónomas;
h) Os deputados às Assembleias Legislativas das regiões autónomas;
i) Os membros dos Governos Regionais;
j) Os eleitos locais;
k) Os titulares dos demais órgãos constitucionais não referidos nas alíneas anteriores, bem como
os membros dos órgãos dirigentes de entidades administrativas independentes, nomeadamente as que
funcionam junto da Assembleia da República;
l) Os membros e os trabalhadores dos gabinetes, dos órgãos de gestão e de gabinetes de apoio,
dos titulares dos cargos e órgãos das alíneas anteriores, do Presidente e Vice-Presidente do Conselho
Superior da Magistratura, do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Superior dos Tribunais
Administrativos e Fiscais, do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Presidente e juízes do Tribunal
Constitucional, do Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, do Presidente do Tribunal de Contas,
do Provedor de Justiça e do Procurador-Geral da República;
m) Os militares das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana, incluindo os juízes
militares e os militares que integram a assessoria militar ao Ministério Público, bem como outras forças
militarizadas;
n) O pessoal dirigente dos serviços da Presidência da República e da Assembleia da República,
e de outros serviços de apoio a órgãos constitucionais, dos demais serviços e organismos da administração
central, regional e local do Estado, bem como o pessoal em exercício de funções equiparadas para efeitos
remuneratórios;
o) Os gestores públicos, ou equiparados, os membros dos órgãos executivos, deliberativos,
consultivos, de fiscalização ou quaisquer outros órgãos estatutários dos institutos públicos de regime
comum e especial, de pessoas coletivas de direito público dotadas de independência decorrente da sua
integração nas áreas de regulação, supervisão ou controlo, das empresas públicas de capital exclusiva ou
maioritariamente público, das entidades públicas empresariais e das entidades que integram o setor
empresarial regional e municipal, das fundações públicas e de quaisquer outras entidades públicas;
p) Os trabalhadores que exercem funções públicas na Presidência da República, na Assembleia
da República, em outros órgãos constitucionais, bem como os que exercem funções públicas, em qualquer
modalidade de relação jurídica de emprego público, nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 2.º e
1, 2 e 4 do artigo 3.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31
de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro,
e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, incluindo os trabalhadores em mobilidade especial
e em licença extraordinária;
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q) Os trabalhadores dos institutos públicos de regime especial e de pessoas coletivas de direito
público dotadas de independência decorrente da sua integração nas áreas de regulação, supervisão ou
controlo, incluindo as entidades reguladoras independentes;
r) Os trabalhadores das empresas públicas de capital exclusiva ou maioritariamente público, das
entidades públicas empresariais e das entidades que integram o setor empresarial regional e municipal;
s) Os trabalhadores e dirigentes das fundações públicas de direito público e das fundações
públicas de direito privado e dos estabelecimentos públicos não abrangidos pelas alíneas anteriores;
t) O pessoal nas situações de reserva, pré-aposentação e disponibilidade, fora de efetividade de
serviço, que beneficie de prestações pecuniárias indexadas aos vencimentos do pessoal no ativo.
10 — As entidades processadoras das remunerações dos trabalhadores em funções públicas
referidas na alínea p) do número anterior, abrangidas pelo n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27
de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010,
de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei,
bem como os órgãos ou serviços com autonomia financeira processadores das remunerações dos
trabalhadores em funções públicas referidos nas alíneas q) e s) do número anterior, procedem à entrega
das quantias correspondentes às reduções remuneratórias previstas no presente artigo nos cofres do
Estado, ressalvados os casos em que as remunerações dos trabalhadores em causa tenham sido prévia
e devidamente orçamentadas com aplicação dessas mesmas reduções.
11 — Aos subscritores da CGA, I. P., que, até 31 de dezembro de 2010, reuniam as condições para
a aposentação ou reforma voluntária e em relação aos quais, de acordo com o regime de aposentação que
lhes é aplicável, o cálculo da pensão seja efetuado com base na remuneração do cargo à data da
aposentação, não lhes é aplicável, para efeito de cálculo da pensão, a redução revista no presente artigo,
considerando-se, para esse efeito, a remuneração do cargo vigente em 31 de dezembro de 2010,
independentemente do momento em que se apresentem a requerer a aposentação.
12 — O abono mensal de representação previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 61.º do Decreto-Lei
n.º 40-A/98, de 27 de fevereiro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 153/2005, de 2 de setembro, e 10/2008,
de 17 de janeiro, e pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, mantém-se reduzido em 6 %, sem prejuízo
das reduções previstas nos números anteriores, conforme vinha sendo determinado ao abrigo do disposto
no n.º 2 do artigo 20.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, alterada pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio.
13 — O disposto no presente artigo não se aplica aos titulares de cargos e demais pessoal das
empresas de capital exclusiva ou maioritariamente público e das entidades públicas empresariais que
integrem o setor empresarial do Estado se, em razão de regulamentação internacional específica, daí
resultar diretamente decréscimo de receitas.
14 — Não é aplicável a redução prevista no presente artigo nos casos em que pela sua aplicação
resulte uma remuneração ilíquida inferior ao montante previsto para o salário mínimo em vigor nos países
onde existem serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
15 — Salvo o disposto no artigo 31.º, o regime fixado no presente artigo tem natureza imperativa,
prevalecendo sobre quaisquer outras normas, especiais ou excecionais, em contrário e sobre instrumentos
de regulamentação coletiva de trabalho e contratos de trabalho, não podendo ser afastado ou modificado
pelos mesmos.
Artigo 28.º
Pagamento do subsídio de Natal
1 — Durante a vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF), o subsídio
de Natal ou quaisquer prestações correspondentes ao 13.º mês a que as pessoas a que se refere o n.º 9
do artigo anterior tenham direito, nos termos legais, é pago mensalmente, por duodécimos.
2 — O valor do subsídio de Natal a abonar às pessoas a que se refere o n.º 9 do artigo anterior, e
nos termos do número anterior, é apurado mensalmente com base na remuneração relevante para o efeito,
nos termos legais, após a redução remuneratória prevista no mesmo artigo.
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3 — O regime fixado no presente artigo tem natureza imperativa e excecional, prevalecendo sobre
quaisquer outras normas, especiais ou excecionais, em contrário e sobre instrumentos de regulamentação
coletiva de trabalho e contratos de trabalho, não podendo ser afastado ou modificado pelos mesmos.
Artigo 29.º
Suspensão do pagamento de subsídio de férias ou equivalente
1 — Durante a vigência do PAEF, como medida excecional de estabilidade orçamental é suspenso
o pagamento do subsídio de férias ou quaisquer prestações correspondentes ao 14.º mês às pessoas a que
se refere o n.º 9 do artigo 27.º cuja remuneração base mensal seja superior a € 1100.
2 — As pessoas a que se refere o n.º 9 do artigo 27.º cuja remuneração base mensal seja igual ou
superior a € 600 e não exceda o valor de € 1100 ficam sujeitas a uma redução no subsídio de férias ou nas
prestações correspondentes ao 14.º mês, auferindo o montante calculado nos seguintes termos: subsídio/
prestações = 1320 – 1,2 × remuneração base mensal.
3 — O disposto nos números anteriores abrange todas as prestações, independentemente da sua
designação formal, que, direta ou indiretamente, se reconduzam ao pagamento do subsídio de férias a que
se referem aqueles números, designadamente a título de adicionais à remuneração mensal.
4 — O disposto nos n.os 1 e 2 abrange ainda os contratos de prestação de serviços celebrados com
pessoas singulares ou coletivas, na modalidade de avença, com pagamentos mensais ao longo do ano,
acrescidos de duas prestações de igual montante.
5 — O disposto no presente artigo aplica-se após terem sido efetuadas as reduções remuneratórias
previstas no artigo 27.º, bem como as constantes do artigo 31.º.
6 — O disposto nos números anteriores aplica-se ao subsídio de férias que as pessoas abrangidas
teriam direito a receber, incluindo pagamentos de proporcionais por cessação ou suspensão da relação
jurídica de emprego.
7 — O disposto nos números anteriores aplica-se igualmente ao pessoal na reserva ou equiparado,
quer esteja em efetividade de funções quer esteja fora de efetividade.
8 — O Banco de Portugal, no quadro das garantias de independência estabelecidas nos tratados que
regem a União Europeia, toma em conta o esforço de contenção global de custos no setor público refletido
na presente lei, ficando habilitado pelo presente artigo a decidir, em alternativa a medidas de efeito
equivalente já decididas, suspender o pagamento do subsídio de férias ou quaisquer prestações
correspondentes ao 14.º mês aos seus trabalhadores durante o ano de 2013, em derrogação das obrigações
decorrentes da lei laboral e dos instrumentos de regulamentação coletiva relevantes.
9 — O regime fixado no presente artigo tem natureza imperativa e excecional, prevalecendo sobre
quaisquer outras normas, especiais ou excecionais, em contrário e sobre instrumentos de regulamentação
coletiva de trabalho e contratos de trabalho, não podendo ser afastado ou modificado pelos mesmos.
Artigo 30.º
Pagamento de um dos subsídios de férias ou de Natal, em duodécimos
O Governo compromete-se, em articulação com os parceiros sociais representados na Comissão
Permanente de Concertação Social, do Conselho Económico e Social, a tomar as iniciativas que permitam
que um dos subsídios, de férias ou de Natal, dos trabalhadores vinculados por contrato de trabalho regulado
pelo Código do Trabalho, seja pago em duodécimos.
Artigo 31.º
Contratos de docência e de investigação
O disposto nos artigos 27.º e 29.º é ainda aplicável aos valores pagos por contratos que visem o
desenvolvimento de atividades de docência ou de investigação e que sejam financiados por entidades
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privadas, pelo Programa Quadro de Investigação & Desenvolvimento da União Europeia ou por
instituições estrangeiras ou internacionais, exclusivamente na parte financiada por fundos nacionais do
Orçamento do Estado.
Artigo 32.º
Transferências da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.,
para as instituições do Sistema Científico e Tecnológico Nacional
Durante a vigência do PAEF, e no âmbito dos contratos-programa celebrados entre a FCT, I. P.,
e as instituições do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, nelas se incluindo as instituições de ensino
superior públicas, não são deduzidos às transferências a realizar por aquela Fundação os montantes
correspondentes ao subsídio de férias ou equivalentes sempre que se comprove que igual redução é feita
no orçamento da entidade beneficiária da transferência.
Artigo 33.º
Entregas nos cofres do Estado
Os montantes do subsídio de férias cujo pagamento seja suspenso nos termos dos artigos 29.º e 31.º
são entregues nos cofres do Estado pelos órgãos, serviços e entidades processadores a que se refere o
n.º 10 do artigo 27.º e nos termos ali estabelecidos.
Artigo 34.º
Situações vigentes de licença extraordinária
1 — As percentagens da remuneração ilíquida a considerar para efeitos de determinação da
subvenção mensal dos trabalhadores que se encontrem em situação de licença extraordinária, previstas
nos n.os 5 e 12 do artigo 32.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro, alterada pelas Leis n.os 11/2008, de 20
de fevereiro, 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, aplicável às licenças
extraordinárias vigentes, são reduzidas em 50 %.
2 — O valor da subvenção mensal, calculado nos termos do número anterior, não pode, em qualquer
caso, ser superior a duas vezes o valor do indexante dos apoios sociais (IAS).
3 — Para efeitos de determinação da subvenção a que se referem os números anteriores,
considera-se a remuneração que o trabalhador auferia na situação de mobilidade especial sem o limite a
que se refere o n.º 3 do artigo 31.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro, alterada pelas Leis n.os 11/2008,
de 20 de fevereiro, 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro.
4 — O disposto nos n.os 1 e 2 não prejudica a aplicação do regime de redução remuneratória
estabelecido no artigo 27.º.
5 — O disposto nos n.os 8, 9 e 10 do artigo 32.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro, alterada pelas
Leis n.os 11/2008, de 20 de fevereiro, 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro,
aplicável às licenças extraordinárias vigentes, abrange a proibição de exercer qualquer atividade
profissional remunerada em órgãos, serviços e organismos das administrações públicas, bem como
associações públicas e entidades públicas empresariais, independentemente da sua duração, regularidade
e forma de remuneração, da modalidade e natureza do contrato, pública ou privada, laboral ou de aquisição
de serviços.
6 — O disposto no número anterior é aplicável nos casos em que o trabalhador em situação de licença
extraordinária se obriga pessoalmente ou em que o exercício de funções ocorre no âmbito de um contrato
celebrado pelo serviço ou entidade públicos ali referidos com sociedades unipessoais ou com pessoas
coletivas com as quais aquele tenha uma relação.
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Artigo 35.º
Proibição de valorizações remuneratórias
1 — É vedada a prática de quaisquer atos que consubstanciem valorizações remuneratórias dos
titulares dos cargos e demais pessoal identificado no n.º 9 do artigo 27.º.
2 — O disposto no número anterior abrange as valorizações e outros acréscimos remuneratórios,
designadamente os resultantes dos seguintes atos:
a) Alterações de posicionamento remuneratório, progressões, promoções, nomeações ou
graduações em categoria ou posto superiores aos detidos;
b) Atribuição de prémios de desempenho ou outras prestações pecuniárias de natureza afim;
c) Abertura de procedimentos concursais para categorias superiores de carreiras pluricategoriais,
gerais ou especiais, ou, no caso das carreiras não revistas e subsistentes, incluindo carreiras e corpos
especiais, para as respetivas categorias de acesso, incluindo procedimentos internos de seleção para
mudança de nível ou escalão;
d) Pagamento de remuneração diferente da auferida na categoria de origem, nas situações de
mobilidade interna, em qualquer das suas modalidades, iniciadas após a entrada em vigor da presente lei,
suspendendo-se a aplicação a novas situações do regime de remuneração dos trabalhadores em
mobilidade prevista nos n.os 1 a 4 do artigo 62.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010,
de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, bem como a dispensa do acordo
do trabalhador a que se refere o n.º 2 do artigo 61.º da mesma lei nos casos em que à categoria cujas funções
vai exercer correspondesse uma remuneração superior.
3 — O disposto nos números anteriores não prejudica a aplicação do regime da Lei n.º 66-B/2007,
de 28 de dezembro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 55-A/2010, de 31 de
dezembro, assim como das respetivas adaptações, nos casos em que tal se verifique, sendo que os
resultados da avaliação dos desempenhos suscetíveis de originar alterações do posicionamento remuneratório
ao abrigo da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro,
3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64 -B/2011, de 30
de dezembro, e pela presente lei, podem ser consideradas após a cessação da vigência do presente artigo,
nos seguintes termos:
a) Mantêm-se todos os efeitos associados à avaliação dos desempenhos, nomeadamente a
contabilização dos pontos a que se refere o n.º 6 do artigo 47.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro,
55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, bem como a
contabilização dos vários tipos de menções a ter em conta para efeitos de mudança de posição
remuneratória e ou atribuição de prémios de desempenho;
b) As alterações do posicionamento remuneratório que venham a ocorrer após 31 de dezembro
de 2013 não podem produzir efeitos em data anterior;
c) Estando em causa alterações obrigatórias do posicionamento remuneratório, a efetuar ao
abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 47.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis
n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de
31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, quando o trabalhador tenha,
entretanto, acumulado mais do que os pontos legalmente exigidos, os pontos em excesso relevam para
efeitos de futura alteração do seu posicionamento remuneratório, nos termos da mesma disposição legal.
4 — São vedadas as promoções, independentemente da respetiva modalidade, ainda que os
interessados já reúnam as condições exigíveis para o efeito à data da entrada em vigor da presente lei,
exceto se, nos termos legais gerais aplicáveis até 31 de dezembro de 2010, tais promoções devessem
obrigatoriamente ter ocorrido em data anterior a esta última.

1.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 12/2012

685

5 — As alterações do posicionamento remuneratório, progressões e promoções que venham a
ocorrer após a vigência do presente artigo não podem produzir efeitos em data anterior.
6 — O disposto nos números anteriores não prejudica as mudanças de categoria ou de posto
necessárias para o exercício de cargo ou função, bem como de graduações para desempenho de cargos
internacionais, desde que se verifiquem os seguintes requisitos cumulativos:
a) Que se trate de cargo ou função previstos em disposição legal ou estatutária;
b) Que haja disposição legal ou estatutária que preveja que a mudança de categoria ou de posto
ou a graduação decorrem diretamente e ou constituem condição para a designação para o cargo ou função;
c) Que estejam reunidos os demais requisitos ou condições gerais e especiais, legal ou
estatutariamente exigidos para a nomeação em causa e ou para a consequente mudança de categoria ou
de posto, bem como graduação;
d) Que a designação para o cargo ou exercício de funções seja imprescindível, designadamente
por não existir outra forma de assegurar o exercício das funções que lhe estão cometidas e não ser legal
e objetivamente possível a continuidade do exercício pelo anterior titular.
7 — O disposto no número anterior abrange, durante o ano de 2013, situações de mudança de
categoria ou de posto necessárias para o exercício de cargo ou função, designadamente de militares das
Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana, de pessoal com funções policiais da Polícia de
Segurança Pública, de pessoal da carreira de investigação e fiscalização do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras, da Polícia Judiciária, da Polícia Marítima e de outro pessoal militarizado e de pessoal do corpo
da Guarda Prisional, justificada que esteja a sua necessidade e observadas as seguintes condições:
a) Os efeitos remuneratórios da mudança de categoria ou de posto apenas se verificam no dia
seguinte ao da publicação do diploma respetivo no Diário da República;
b) Das mudanças de categoria ou posto não pode resultar aumento da despesa com pessoal nas
entidades em que aquelas tenham lugar.
8 — As mudanças de categoria ou posto e as graduações realizadas ao abrigo do disposto nos
n.os 6 e 7 dependem de despacho prévio favorável dos membros do Governo responsáveis pela área das
finanças e pela área em que se integra o órgão, serviço ou entidade em causa, tendo em conta a verificação
dos requisitos e condições estabelecidos naquelas disposições, com exceção dos órgãos e serviços das
administrações regionais e autárquicas, em que a emissão daquele despacho compete aos correspondentes
órgãos de governo próprios.
9 — O disposto nos n.os 6 a 8 é também aplicável nos casos em que a mudança de categoria ou de
posto dependa de procedimento concursal próprio para o efeito, situação em que o despacho a que se refere
o número anterior deve ser prévio à abertura ou prosseguimento de tal procedimento.
10 — O despacho a que se referem os n.os 8 e 9 estabelece, designadamente, limites quantitativos
dos indivíduos que podem ser graduados ou mudar de categoria ou posto, limites e ou requisitos em termos
de impacto orçamental desta graduação ou mudança, os termos da produção de efeitos das graduações
e mudanças de categoria ou posto, dever e termos de reporte aos membros do Governo que o proferem
das graduações e mudanças de categoria ou posto que venham a ser efetivamente realizadas, bem como
a eventual obrigação de adoção de outras medidas de redução de despesa para compensar o eventual
aumento decorrente das graduações ou mudanças de categoria ou posto autorizadas.
11 — Sem prejuízo do disposto no n.º 9, permanecem suspensos todos os procedimentos concursais
ou concursos pendentes a que se refere a alínea c) do n.º 2, salvo se o dirigente máximo do serviço ou
entidade em causa decidir pela sua cessação.
12 — O tempo de serviço prestado durante a vigência do presente artigo, pelo pessoal referido no
n.º 1, não é contado para efeitos de promoção e progressão, em todas as carreiras, cargos e ou categorias,
incluindo as integradas em corpos especiais, bem como para efeitos de mudanças de posição remuneratória
ou categoria nos casos em que estas apenas dependam do decurso de determinado perío do de prestação
de serviço legalmente estabelecido para o efeito.
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13 — Exceciona-se do disposto no número anterior o tempo de serviço prestado pelos elementos
a que se refere o n.º 7, para efeitos de mudança de categoria ou de posto.
14 — O disposto no presente artigo não se aplica para efeitos de conclusão, com aproveitamento,
de estágio legalmente exigível para o ingresso nas carreiras não revistas a que se refere o artigo 47.º.
15 — O disposto no presente artigo não é impeditivo da prática dos atos necessários à obtenção de
determinados graus ou títulos ou da realização da formação específica que sejam exigidos, durante a
vigência do presente artigo, pela regulamentação específica das carreiras.
16 — Quando a prática dos atos e ou a aquisição das habilitações ou da formação referidas no
número anterior implicar, nos termos das disposições legais aplicáveis, alteração da remuneração devida
ao trabalhador, esta alteração fica suspensa durante a vigência do presente artigo.
17 — As alterações da remuneração a que se refere o número anterior, que venham a ocorrer após a
cessação de vigência do presente artigo, não podem produzir efeitos reportados a data anterior àquela cessação.
18 — O disposto no presente artigo não prejudica a concretização dos reposicionamentos
remuneratórios decorrentes da transição para carreiras revistas, nos termos do artigo 101.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de
28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro,
e pela presente lei, ou, sendo o caso, a transição para novos regimes de trabalho, desde que os respetivos
processos de revisão se encontrem concluídos até à data da entrada em vigor da presente lei, bem como
a concretização dos reposicionamentos remuneratórios decorrentes da transição para as novas tabelas
remuneratórias previstas nos Decretos-Leis n.os 298/2009 e 299/2009, ambos de 14 de outubro, e, bem
assim, a concretização do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 20.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo
30.º do Decreto-Lei n.º 298/2009, de 14 de outubro, e ainda na alínea c) do n.º 2 do artigo 102.º e da alínea
d) do n.º 1 do artigo 120.º do Decreto-Lei n.º 299/2009, de 14 de outubro.
19 — O disposto no presente artigo não prejudica igualmente a concretização dos reposicionamentos
remuneratórios respetivos decorrente da transição dos assistentes e assistentes convidados para a
categoria de professor auxiliar, nos termos do Estatuto da Carreira Docente Universitária, dos assistentes
para a categoria de professor-adjunto e dos trabalhadores equiparados a professor-coordenador,
professor-adjunto ou assistente para a categoria de professor-coordenador e professor-adjunto em regime
de contrato de trabalho em funções públicas na modalidade de contrato por tempo indeterminado, nos
termos do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, bem como dos
assistentes de investigação científica na categoria de investigador auxiliar, nos termos do Estatuto da
Carreira de Investigação Científica.
20 — Os órgãos e serviços competentes para a realização de ações de inspeção e auditoria devem,
no âmbito das ações que venham a executar nos órgãos, serviços e entidades abrangidos pelo disposto no
presente artigo, proceder à identificação das situações passíveis de constituir violação do disposto no
presente artigo e comunicá-las aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública.
21 — Os atos praticados em violação do disposto no presente artigo são nulos e fazem incorrer os
seus autores em responsabilidade civil, financeira e disciplinar.
22 — Para efeitos da efetivação da responsabilidade financeira a que se refere o número anterior,
consideram-se pagamentos indevidos as despesas realizadas em violação do disposto no presente artigo.
23 — O regime fixado no presente artigo tem natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer
outras normas legais ou convencionais, especiais ou excecionais, em contrário, não podendo ser afastado
ou modificado pelas mesmas.
Artigo 36.º
Graduação de militares em regimes de contrato e de voluntariado
1 — As graduações previstas no n.º 2 do artigo 294.º, no n.º 3 do artigo 305.º e no n.º 2 do artigo 311.º
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de junho,
ocorrem três meses após o início da instrução complementar.
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2 — O disposto no número anterior não prejudica a promoção ao posto que compete aos militares
depois de finda a instrução complementar, caso esta tenha uma duração inferior a três meses.
Artigo 37.º
Prémios de gestão
Durante o período de execução do PAEF, não podem retribuir os seus gestores ou titulares de órgãos
diretivos, de administração ou outros órgãos estatutários, com remunerações variáveis de desempenho:
a) As empresas do setor empresarial do Estado, as empresas públicas, as empresas participadas
e ainda as empresas detidas, direta ou indiretamente, por quaisquer entidades públicas estaduais,
nomeadamente as dos setores empresariais regionais e municipais;
b) Os institutos públicos de regime comum e especial;
c) As pessoas coletivas de direito público dotadas de independência decorrente da sua integração
nas áreas da regulação, supervisão ou controlo, incluindo as entidades reguladoras independentes.
Artigo 38.º
Determinação do posicionamento remuneratório
1 — Nos procedimentos concursais em que a determinação do posicionamento remuneratório se
efetue por negociação, nos termos do disposto no artigo 55.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro,
55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, sem prejuízo do
disposto no n.º 6 do mesmo artigo, a entidade empregadora pública não pode propor:
a) Uma posição remuneratória superior à auferida relativamente aos trabalhadores detentores
de uma prévia relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado;
b) Uma posição remuneratória superior à segunda, no recrutamento de trabalhadores titulares
de licenciatura ou de grau académico superior para a carreira geral de técnico superior que:
i) Não se encontrem abrangidos pela alínea anterior; ou
ii) Se encontrem abrangidos pela alínea anterior auferindo de acordo com posição remuneratória
inferior à segunda da referida carreira;
c) Uma posição remuneratória superior à terceira, no recrutamento de trabalhadores titulares de
licenciatura ou de grau académico superior para a carreira especial de inspeção que não se encontrem
abrangidos pela alínea a);
d) Uma posição remuneratória superior à primeira, nos restantes casos.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, os candidatos que se encontrem nas condições
nele referidas informam prévia e obrigatoriamente a entidade empregadora pública do posto de trabalho
que ocupam e da posição remuneratória correspondente à remuneração que auferem.
3 — Nos procedimentos concursais em que a determinação do posicionamento remuneratório não
se efetue por negociação, os candidatos são posicionados na primeira posição remuneratória da categoria
ou, tratando-se de trabalhadores detentores de uma prévia relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, na posição remuneratória correspondente à remuneração atualmente auferida, caso esta
seja superior àquela, suspendendo-se, durante o período referido no n.º 1, o disposto no n.º 9 do artigo 55.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010,
de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro,
e pela presente lei, bem como todas as normas que disponham em sentido diferente.
4 — O regime fixado no presente artigo tem natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer
outras normas legais ou convencionais, especiais ou excecionais, em contrário, não podendo ser afastado
ou modificado pelas mesmas.
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Artigo 39.º
Subsídio de refeição
1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o valor do subsídio de refeição abonado aos
titulares dos cargos e demais pessoal a que se refere o n.º 9 do artigo 27.º, nos casos em que, nos termos
da lei ou por ato próprio, tal esteja previsto, não pode ser superior ao valor fixado na Portaria n.º 1553-D/2008,
de 31 de dezembro, alterada pela Portaria n.º 1458/2009, de 31 de dezembro.
2 — Os valores percebidos a 31 de dezembro de 2012 a título de subsídio de refeição, que não
coincidam com o montante fixado na portaria referida no número anterior, não são objeto de qualquer
atualização até que esse montante atinja aquele valor.
3 — O regime fixado no presente artigo tem natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer
outras normas, especiais ou excecionais, em contrário e sobre instrumentos de regulamentação coletiva
de trabalho e contratos de trabalho, não podendo ser afastado ou modificado pelos mesmos.
Artigo 40.º
Ajudas de custo, trabalho extraordinário e trabalho noturno
nas fundações públicas e nos estabelecimentos públicos
1 — O Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de
dezembro, pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, bem como as reduções aos
valores nele previstos são aplicáveis aos trabalhadores das fundações públicas de direito público, das
fundações públicas de direito privado e dos estabelecimentos públicos.
2 — Os regimes do trabalho extraordinário e do trabalho noturno previstos no Regime do Contrato
de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, alterada pela Lei
n.º 3-B/2010, de 28 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 124/2010, de 17 de novembro, e pela Lei n.º 64-B/2011,
de 30 de dezembro, são aplicados aos trabalhadores das fundações públicas de direito público, das
fundações públicas de direito privado e dos estabelecimentos públicos.
3 — O disposto no presente artigo prevalece sobre as disposições legais, gerais ou especiais,
contrárias e sobre todos os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, sendo direta e
imediatamente aplicável, dada a sua natureza imperativa, aos trabalhadores a que se refere o número anterior.
Artigo 41.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de abril
Os artigos 6.º, 10.º e 24.º do Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 137/2010, de 28 de dezembro, e pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, passam a ter a seguinte
redação:
«Artigo 6.º
[...]
Só há direito ao abono de ajudas de custo nas deslocações diárias que se realizem para além de 20 km
do domicílio necessário e nas deslocações por dias sucessivos que se realizem para além de 50 km do
mesmo domicílio.
Artigo 10.º
[...]
1 — Quando o trabalhador não dispuser de transporte que lhe permita almoçar no seu domicílio
necessário ou nos refeitórios dos serviços sociais a que tenha direito pode ser concedido abono para
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despesa de almoço de uma importância equivalente a 25 % da ajuda de custo diária nas deslocações até
20 km, após apreciação pelo dirigente do serviço.
2 — O dirigente do serviço pode, em despacho proferido nos termos do número seguinte, proceder
à atribuição dos quantitativos previstos no n.º 4 do artigo 8.º para deslocações entre 20 km e 50 km.
3 — ..........................................................................................................................................
4 — O dirigente do serviço pode ainda, em despacho fundamentado e tendo em conta as
circunstâncias referidas no número anterior, proceder à atribuição dos quantitativos previstos no n.º 2 do
artigo 8.º para deslocações que ultrapassem 50 km.
Artigo 24.º
[...]
1 — (Anterior corpo do artigo.)
2 — A autorização do membro do Governo a que se refere o número anterior é dispensada quando
a utilização do avião seja o meio de transporte mais económico.»
Artigo 42.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de dezembro
1 — O artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de dezembro, interpretado pelo Decreto-Lei
n.º 68/2011, de 14 de junho, e alterado pela Lei n.º 60-A/2011, de 30 de novembro, e pelo Decreto-Lei
n.º 32/2012, de 13 de fevereiro, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 4.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — Os valores das ajudas de custo a que se refere o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 192/95, de
28 de julho, fixados pelo n.º 5 da Portaria n.º 1553-D/2008, de 31 de dezembro, alterada pela Portaria
n.º 1458/2009, de 31 de dezembro, são reduzidos da seguinte forma:
a) 40 % no caso da alínea a) e da subalínea i) da alínea b) do n.º 5 da Portaria n.º 1553-D/2008,
de 31 de dezembro, alterada pela Portaria n.º 1458/2009, de 31 de dezembro;
b) 35 % no caso das subalíneas ii) e iii) da alínea b) do n.º 5 da Portaria n.º 1553-D/2008, de 31
de dezembro, alterada pela Portaria n.º 1458/2009, de 31 de dezembro.
4 — ...........................................................................................................................................
5 — ...........................................................................................................................................
6 — ...........................................................................................................................................
7 — ...........................................................................................................................................
8 — ...........................................................................................................................................
9 — ...........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................ »
2 — As alterações introduzidas pela presente lei não se aplicam às deslocações ao estrangeiro em
sede de investigação criminal, cooperação europeia e internacional no âmbito da justiça e dos assuntos
internos, bem como em sede de participação em missões e exercícios militares que ocorram no quadro dos
compromissos internacionais assumidos por Portugal, que se regem pela redação anterior.
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Artigo 43.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 72/80, de 15 de abril
Os artigos 1.º e 2.º do Decreto-Lei n.º 72/80, de 15 de abril, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 1.º
1 — Aos membros do Governo que não tenham residência permanente na cidade de Lisboa ou numa
área circundante de 150 km pode ser concedida habitação por conta do Estado ou atribuído um subsídio
de alojamento, a partir da data da sua tomada de posse.
2 — O subsídio referido no número anterior, que não pode exceder o quantitativo correspondente
a 50 % do valor das ajudas de custo estabelecidas para as remunerações base superiores ao nível
remuneratório 18, é fixado por despacho do Primeiro-Ministro, sob proposta do membro do Governo em
causa, obtido o parecer favorável do membro do Governo responsável pela área das finanças.
Artigo 2.º
1 — ...........................................................................................................................................
2 — O subsídio referido no n.º 2 do artigo anterior não pode, no caso previsto no número anterior,
exceder o montante correspondente a 40 % do valor das ajudas de custo estabelecidas para as
remunerações base superiores ao nível remuneratório 18 e é fixado por despacho dos membros do Governo
responsável pela área das finanças e da tutela.»
Artigo 44.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 331/88, de 27 de setembro
O artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 331/88, de 27 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 169/2006,
de 17 de agosto, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 2.º
O subsídio referido no artigo anterior não pode exceder o quantitativo correspondente a 40 % do
valor das ajudas de custo estabelecidas para as remunerações base superiores ao nível remuneratório 18
e é fixado por despacho dos membros do Governo responsável pela área das finanças e da tutela.»
Artigo 45.º
Pagamento do trabalho extraordinário
1 — Durante a vigência do PAEF, como medida excecional de estabilidade orçamental, todos os
acréscimos ao valor da retribuição horária referentes a pagamento de trabalho extraordinário prestado em
dia normal de trabalho pelas pessoas a que se refere o n.º 9 do artigo 27.º, cujo período normal de trabalho,
legal e ou convencional, não exceda 7 horas por dia nem 35 horas por semana são realizados nos seguintes
termos:
a) 12,5 % da remuneração na primeira hora;
b) 18,75 % da remuneração nas horas ou frações subsequentes.
2 — O trabalho extraordinário prestado pelo pessoal a que se refere o número anterior, em dia de
descanso semanal, obrigatório ou complementar, e em dia feriado confere às pessoas a que se refere o
n.º 9 do artigo 27.º o direito a um acréscimo de 25 % da remuneração por cada hora de trabalho efetuado.
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3 — O regime fixado no presente artigo tem natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer
outras normas, especiais ou excecionais, em contrário e sobre instrumentos de regulamentação coletiva
de trabalho e contratos de trabalho, não podendo ser afastado ou modificado pelos mesmos.
Artigo 46.º
Setor empresarial do Estado
O disposto nos artigos 28.º, 29.º e 45.º não se aplica aos titulares de cargos e demais pessoal das
empresas de capital exclusiva ou maioritariamente público e das entidades públicas empresariais que
integrem o setor empresarial do Estado se, em razão de regulamentação internacional específica, daí
resultar diretamente decréscimo de receitas.
SECÇÃO II
Outras disposições aplicáveis a trabalhadores em funções públicas
Artigo 47.º
Revisão das carreiras, dos corpos especiais e dos
níveis remuneratórios das comissões de serviço
1 — Sem prejuízo da revisão que deva ter lugar nos termos legalmente previstos, mantêm-se as
carreiras que ainda não tenham sido objeto de extinção, de revisão ou de decisão de subsistência,
designadamente as de regime especial e as de corpos especiais, bem como a integração dos respetivos
trabalhadores, sendo que:
a) Só após tal revisão tem lugar, relativamente a tais trabalhadores, a execução das transições
através da lista nominativa referida no artigo 109.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010,
de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, exceto no respeitante à modalidade
de constituição da sua relação jurídica de emprego público e às situações de mobilidade geral do, ou no,
órgão ou serviço;
b) Até ao início de vigência da revisão:
i) As carreiras em causa regem-se pelas disposições normativas aplicáveis em 31 de dezembro
de 2008, com as alterações decorrentes dos artigos 46.º a 48.º, 74.º, 75.º e 113.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27
de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de
2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei;
ii) Aos procedimentos concursais para as carreiras em causa é aplicável o disposto na
alínea d) do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008,
de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro,
e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, bem como no n.º 11 do artigo 28.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril;
iii) O n.º 3 do artigo 110.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis
n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de
31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, não lhes é aplicável, apenas o sendo
relativamente aos concursos pendentes na data do início da referida vigência.
2 — A revisão das carreiras a que se refere o número anterior deve assegurar:
a) A observância das regras relativas à organização das carreiras previstas na secção I do
capítulo II do título IV e no artigo 69.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis
n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de
31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, designadamente quanto aos
conteúdos e deveres funcionais, ao número de categorias e às posições remuneratórias;
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b) O reposicionamento remuneratório com o montante pecuniário calculado nos termos do n.º 1 do
artigo 104.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro,
e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, sem acréscimos;
c) As alterações de posicionamento remuneratório em função das últimas avaliações de
desempenho e da respetiva diferenciação assegurada por um sistema de quotas;
d) As perspetivas de evolução remuneratória das anteriores carreiras, elevando-as apenas de
forma sustentável.
3 — O disposto no n.º 1 é aplicável, com as necessárias adaptações, aos níveis remuneratórios das
comissões de serviço.
4 — O regime fixado no presente artigo tem natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer
outras normas legais ou convencionais, especiais ou excecionais, em contrário, não podendo ser afastado
ou modificado pelas mesmas.
Artigo 48.º
Alteração à Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro
1 — Os artigos 47.º e 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008,
de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro,
e 64-B/2011, de 30 de dezembro, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 47.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
a) Uma menção máxima;
b) Duas menções imediatamente inferiores às máximas, consecutivas; ou
c) Três menções imediatamente inferiores às referidas na alínea anterior, desde que
consubstanciem desempenho positivo, consecutivas.
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — ...........................................................................................................................................
5 — ...........................................................................................................................................
6 — Há lugar a alteração obrigatória para a posição remuneratória imediatamente seguinte àquela
em que o trabalhador se encontra, quando a haja, independentemente dos universos definidos nos termos
do artigo anterior, quando aquele, na falta de lei especial em contrário, tenha acumulado 10 pontos nas
avaliações do seu desempenho referido às funções exercidas durante o posicionamento remuneratório em
que se encontra, contados nos seguintes termos:
a) Seis pontos por cada menção máxima;
b) Quatro pontos por cada menção imediatamente inferior à máxima;
c) Dois pontos por cada menção imediatamente inferior à referida na alínea anterior, desde que
consubstancie desempenho positivo;
d) Dois pontos negativos por cada menção correspondente ao mais baixo nível de avaliação.
7 — ...........................................................................................................................................
Artigo 64.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
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2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — O disposto no presente artigo é aplicável, com as necessárias adaptações, às situações de
cedência de interesse público, sempre que esteja em causa um trabalhador detentor de uma relação jurídica
de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, desde que a consolidação se opere
na mesma carreira e categoria e a entidade cessionária corresponda a órgão ou serviço abrangido pelo
âmbito objetivo da presente lei.
7 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a consolidação da cedência de interesse público,
para além dos requisitos cumulativos enunciados no n.º 2, carece, igualmente, de despacho de concordância
do membro do Governo competente na respetiva área, bem como de parecer prévio favorável dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública.»
2 — As alterações ao artigo 47.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis
n. 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de
31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, aplicam-se aos desempenhos e ao
ciclo avaliativo que se iniciam em janeiro de 2013.
3 — As alterações ao artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis
os
n. 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de
31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, aplicam-se às situações de cedência
de interesse público em curso à data da entrada em vigor da presente lei.
os

Artigo 49.º
Alteração à Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro
1 — Os artigos 4.º, 9.º, 17.º, 29.º, 30.º a 32.º, 34.º a 36.º, 39.º a 42.º, 45.º, 46.º, 52.º, 56.º, 58.º a 60.º,
62.º a 66.º, 68.º, 71.º, 76.º e 77.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, alterada pelas Leis
n. os 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 55-A/2010, de 31 de dezembro, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 4.º
[...]
.................................................................................................................................................
a) ..........................................................................................................................................
b) ..........................................................................................................................................
c) ..........................................................................................................................................
d) ‘Dirigentes intermédios’ os titulares de cargos de direção intermédia ou legalmente
equiparados;
e) ..........................................................................................................................................
f) ...........................................................................................................................................
g) ..........................................................................................................................................
h) ..........................................................................................................................................
i) ...........................................................................................................................................
j) ...........................................................................................................................................
l) ...........................................................................................................................................
m) .........................................................................................................................................
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Artigo 9.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — Os subsistemas SIADAP 1, 2 e 3 comportam os seguintes ciclos de avaliação:
a) SIADAP 1, anual;
b) SIADAP 2, de cinco ou três anos, de acordo com a duração da comissão de serviço;
c) SIADAP 3, bienal.
Artigo 17.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
a) Identificar, anualmente, os serviços que se distinguiram positivamente ao nível do seu
desempenho;
b) ..........................................................................................................................................
Artigo 29.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o desempenho dos dirigentes superiores e
intermédios é objeto de monitorização intercalar.
3 — O período de monitorização intercalar corresponde ao ano civil, pressupondo o desempenho
como dirigente por um período não inferior a seis meses, seguidos ou interpolados.
4 — ...........................................................................................................................................
5 — A avaliação do desempenho, com efeitos na carreira de origem, dos trabalhadores que exercem
cargos dirigentes é realizada bienalmente nos termos dos n.os 5 a 7 do artigo 42.º e do artigo 43.º.
6 — A avaliação do desempenho do pessoal integrado em carreira que se encontre em exercício
de funções de direção ou equiparadas inerentes ao conteúdo funcional da carreira, quando tal exercício
não for titulado em comissão de serviço, é feita bienalmente, nos termos do SIADAP 3, não sendo aplicável
o disposto nos n.os 4 e 5.
Artigo 30.º.
[...]
1 — A avaliação do desempenho dos dirigentes superiores efetua-se com base nos seguintes
parâmetros:
a) ..........................................................................................................................................
b) ..........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — A avaliação de desempenho dos membros dos conselhos diretivos dos institutos públicos
sujeitos para todos os efeitos legais ao Estatuto do Gestor Público segue o regime neste estabelecido.
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Artigo 31.º
Monitorização intercalar
1 — Para efeitos da monitorização intercalar prevista no n.º 2 do artigo 29.º, deve o dirigente máximo
do serviço remeter ao respetivo membro do Governo, até 15 de abril de cada ano, os seguintes elementos:
a) ..........................................................................................................................................
b) Relatório sintético explicitando o grau de cumprimento dos compromissos constantes da carta
de missão.
2 — O relatório sintético referido na alínea b) do número anterior deve incluir as principais opções
seguidas em matéria de gestão e qualificação dos recursos humanos, de gestão dos recursos financeiros
e o resultado global da aplicação do SIADAP 3, quando aplicável, incluindo expressamente a distribuição
equitativa das menções qualitativas atribuídas, no total e por carreira.
3 — ..........................................................................................................................................
4 — (Revogado.)
5 — (Revogado.)
6 — (Revogado.)
7 — ..........................................................................................................................................
Artigo 32.º
[...]
1 — A avaliação do desempenho dos dirigentes superiores afere-se pelos níveis de sucesso obtidos
nos parâmetros de avaliação, traduzindo-se na verificação do sucesso global com superação do
desempenho previsto em alguns domínios, face às exigências do exercício do cargo traduzidas naqueles
parâmetros, no cumprimento de tais exigências ou no seu incumprimento.
2 — A monitorização intercalar anual fundamenta a apreciação global no final da comissão de
serviço e pode fundamentar a sua cessação.
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5 — (Revogado.)
6 — (Revogado.)
Artigo 34.º
[...]
1 — A avaliação do desempenho dos dirigentes superiores tem os efeitos previstos no respetivo
estatuto, designadamente em matéria de não renovação ou de cessação da respetiva comissão de
serviço.
2 — ..........................................................................................................................................
Artigo 35.º
[...]
A avaliação do desempenho dos dirigentes intermédios efetua-se com base nos seguintes
parâmetros:
a) ..........................................................................................................................................
b) ..........................................................................................................................................
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Artigo 36.º
Avaliação
1 — Para efeitos do disposto no artigo anterior, os dirigentes intermédios, no início da sua comissão
de serviço e no quadro das suas competências legais, negoceiam com o respetivo avaliador a definição dos
objetivos, quantificados e calendarizados, a atingir no decurso do exercício de funções, bem como os
indicadores de desempenho aplicáveis à avaliação dos resultados.
2 — O parâmetro relativo a «Resultados» assenta nos objetivos, em número não inferior a três,
negociados com o dirigente, prevalecendo, em caso de discordância, a posição do superior hierárquico.
3 — ...........................................................................................................................................
4 — ...........................................................................................................................................
5 — ...........................................................................................................................................
6 — ...........................................................................................................................................
7 — ...........................................................................................................................................
8 — ...........................................................................................................................................
9 — ...........................................................................................................................................
10 — .........................................................................................................................................
11 — .........................................................................................................................................
12 — .........................................................................................................................................
13 — .........................................................................................................................................
Artigo 39.º
[...]
1 — A avaliação do desempenho dos dirigentes intermédios tem os efeitos previstos no respetivo
estatuto, designadamente em matéria de não renovação ou de cessação da respetiva comissão de serviço.
2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5 — (Revogado.)
6 — ...........................................................................................................................................
7 — (Revogado.)
8 — (Revogado.)
9 — (Revogado.)
10 — (Revogado.)
11 — .........................................................................................................................................
12 — .........................................................................................................................................
Artigo 40.º
[...]
No que não estiver previsto no presente título, ao processo de avaliação dos dirigentes intermédios
aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto no título IV da presente lei.
Artigo 41.º
[...]
1 — A avaliação do desempenho dos trabalhadores é de caráter bienal, sem prejuízo do disposto
na presente lei para a avaliação a efetuar em modelos adaptados do SIADAP.
2 — A avaliação respeita ao desempenho dos dois anos civis anteriores.
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Artigo 42.º
[...]
1 — No caso de trabalhador que, no ano civil anterior ao da realização do ciclo avaliativo, tenha
constituído relação jurídica de emprego público há menos de seis meses, o desempenho relativo a este
período é objeto de avaliação conjunta com o do ciclo seguinte.
2 — No caso de trabalhador que, no biénio anterior, tenha relação jurídica de emprego público com,
pelo menos, um ano e o correspondente serviço efetivo, independentemente do serviço onde o tenha
prestado, o desempenho é objeto de avaliação nos termos do presente título.
3 — ..........................................................................................................................................
4 — No caso previsto no n.º 2, se no decorrer do biénio anterior e ou período temporal de prestação
de serviço efetivo se sucederem vários avaliadores, o que tiver competência para avaliar no momento da
realização da avaliação deve recolher dos demais os contributos escritos adequados a uma efetiva e justa
avaliação.
5 — No caso de quem, no biénio anterior, tenha relação jurídica de emprego público com pelo menos
um ano, mas não tenha o correspondente serviço efetivo conforme definido na presente lei ou, estando na
situação prevista no n.º 3, não tenha obtido decisão favorável do Conselho Coordenador da Avaliação, não
é realizada avaliação nos termos do presente título.
6 — No caso previsto no número anterior releva, para efeitos da respetiva carreira, a última
avaliação atribuída nos termos da presente lei ou das suas adaptações, não incidindo sobre os trabalhadores
abrangidos por esta medida as percentagens previstas no n.º 1 do artigo 75.º.
7 — Se no caso previsto no n.º 5 o titular da relação jurídica de emprego público não tiver avaliação
que releve nos termos do número anterior ou se pretender a sua alteração, requer avaliação do biénio, feita
pelo Conselho Coordenador da Avaliação, mediante proposta de avaliador especificamente nomeado pelo
dirigente máximo do serviço.
Artigo 45.º
[...]
A avaliação do desempenho dos trabalhadores incide sobre os seguintes parâmetros:
a) ..........................................................................................................................................
b) ..........................................................................................................................................
Artigo 46.º
[...]

1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — No início do ciclo avaliativo são fixados um mínimo de três e um máximo de sete objetivos para
cada trabalhador que, em regra, se enquadrem em várias áreas das previstas no n.º 2 e tenham
particularmente em conta o posto de trabalho do trabalhador.
5 — Para os resultados a obter em cada objetivo são previamente estabelecidos indicadores de
medida do desempenho, que obrigatoriamente contemplem a possibilidade de superação dos objetivos.
6 — Os indicadores de medida do desempenho não devem ultrapassar o número de três.
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Artigo 52.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — O reconhecimento de Desempenho excelente em dois ciclos avaliativos consecutivos confere
ao trabalhador, alternativamente, o direito a:
a) (Revogada.)
b) .......................................................................................................................................
c) .......................................................................................................................................
d) .......................................................................................................................................
3 — Os estágios e as ações de formação a que se refere o número anterior consideram-se, para
todos os efeitos legais, como serviço efetivo.
4 — (Revogado.)
5 — (Revogado.)
6 — (Revogado.)
Artigo 56.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
a) ..........................................................................................................................................
b) Rever regularmente com o avaliado os objetivos negociados, ajustá-los, se necessário, e
reportar ao avaliado a evolução do seu desempenho e possibilidades de melhoria;
c) ..........................................................................................................................................
d) Avaliar os trabalhadores diretamente subordinados, assegurando a correta aplicação dos
princípios integrantes da avaliação;
e) ..........................................................................................................................................
f) ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
Artigo 58.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
a) Estabelecer diretrizes para uma aplicação objetiva e harmónica do SIADAP 3, tendo em
consideração os documentos que integram o ciclo de gestão referido no artigo 8.º;
b) ..........................................................................................................................................
c) ..........................................................................................................................................
d) Garantir o rigor e a diferenciação de desempenhos do SIADAP 3, cabendo-lhe validar as
avaliações de Desempenho relevante e Desempenho inadequado, bem como proceder ao reconhecimento
do Desempenho excelente;
e) ..........................................................................................................................................
f) ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — ...........................................................................................................................................
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5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................

Artigo 59.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — Os vogais representantes da Administração são designados em número de quatro, pelo período
de quatro anos, sendo dois efetivos, um dos quais orienta os trabalhos da comissão, e dois suplentes.
5 — Os vogais representantes dos trabalhadores são eleitos, pelo período de quatro anos, em número
de seis, sendo dois efetivos e quatro suplentes, através de escrutínio secreto pelos trabalhadores que
constituem o universo de trabalhadores de todo o serviço ou de parte dele, nos termos do n.º 3.
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
8 — ..........................................................................................................................................
9 — ..........................................................................................................................................
10 — .........................................................................................................................................
11 — .........................................................................................................................................
Artigo 60.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
a) ..........................................................................................................................................
b) Coordenar e controlar o processo de avaliação, de acordo com os princípios e regras definidos
na presente lei;
c) ..........................................................................................................................................
d) ..........................................................................................................................................
e) Homologar as avaliações;
f) ...........................................................................................................................................
g) Assegurar a elaboração do relatório da avaliação do desempenho, que integra o relatório de
atividades do serviço no ano da sua realização;
h) ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
Artigo 62.º
[...]
1—
2—
3—
4—
avaliativo.

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
A fase de planeamento deve decorrer no último trimestre do ano anterior ao início do ciclo
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Artigo 63.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — A autoavaliação e a avaliação devem, em regra, decorrer na 1.ª quinzena de janeiro do ano
seguinte àquele em que se completa o ciclo avaliativo.
5 — ...........................................................................................................................................
Artigo 64.º
[...]
Na 2.ª quinzena de janeiro do ano seguinte àquele em que se completa o ciclo avaliativo, em regra,
realizam-se as reuniões do Conselho Coordenador da Avaliação para proceder à análise das propostas de
avaliação e à sua harmonização de forma a assegurar o cumprimento das percentagens relativas à
diferenciação de desempenhos, transmitindo, se for necessário, novas orientações aos avaliadores, na
sequência das previstas na alínea d) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 62.º, e iniciar o processo que conduz à
validação dos Desempenhos relevantes e Desempenhos inadequados e de reconhecimento dos
Desempenhos excelentes.
Artigo 65.º
[...]
1 — Durante o mês de fevereiro do ano seguinte àquele em que se completa o ciclo avaliativo e após
a harmonização referida no artigo anterior, realizam-se as reuniões dos avaliadores com cada um dos
respetivos avaliados, tendo como objetivo dar conhecimento da avaliação.
2 — ...........................................................................................................................................
3 — Considerando os objetivos fixados para a respetiva unidade orgânica, no decurso da reunião
são contratualizados os parâmetros de avaliação nos termos dos artigos seguintes.
4 — ...........................................................................................................................................
5 — ...........................................................................................................................................
6 — ...........................................................................................................................................
7 — ...........................................................................................................................................
Artigo 66.º
[...]
1 — No início de cada ciclo de avaliação, no começo do exercício de um novo cargo ou função, bem
como em todas as circunstâncias em que seja possível a fixação de objetivos a atingir, é efetuada reunião
entre avaliador e avaliado destinada a fixar e registar na ficha de avaliação tais objetivos e as competências
a demonstrar, bem como os respetivos indicadores de medida e critérios de superação.
2 — A reunião de negociação referida no número anterior pode ser precedida de reunião de análise
do dirigente com todos os avaliados que integrem a respetiva unidade orgânica ou equipa, sendo a mesma
obrigatória quando existirem objetivos partilhados decorrentes de documentos que integram o ciclo de gestão.
Artigo 68.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
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a) ..........................................................................................................................................
b) A identificação das competências a demonstrar no desempenho de cada trabalhador é
efetuada de entre as relacionadas com a respetiva carreira, categoria, área funcional ou posto de trabalho,
preferencialmente por acordo entre os intervenientes na avaliação.
2 — ..........................................................................................................................................
Artigo 71.º
[...]
A homologação das avaliações de desempenho deve ser, em regra, efetuada até 30 de abril, dela
devendo ser dado conhecimento ao avaliado no prazo de cinco dias úteis.
Artigo 76.º
Gestão e acompanhamento do SIADAP 3
1 — ..........................................................................................................................................
2 — Compete às secretarias-gerais de cada ministério elaborar relatórios síntese evidenciando a
forma como o SIADAP 3 foi aplicado no âmbito dos respetivos serviços, nomeadamente quanto à fase
de planeamento e quanto aos resultados de avaliação final.
3 — ..........................................................................................................................................
a) ..........................................................................................................................................
b) Elaborar relatório no final de cada ciclo avaliativo que evidencie a forma como o SIADAP 3 foi
aplicado na Administração Pública.
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
Artigo 77.º
[...]
1 — O resultado global da aplicação do SIADAP é divulgado em cada serviço, contendo o número
das menções qualitativas atribuídas por carreira.
2 —. ....................................................................................................................................... »
2 — É aditado à Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31
de dezembro, e 55-A/2010, de 31 de dezembro, o artigo 36.º-A, com a seguinte redação:
«Artigo 36.º-A
Monitorização intercalar
Para efeitos da monitorização intercalar prevista no n.º 2 do artigo 29.º para os dirigentes
intermédios, deve ser apresentado ao respetivo dirigente superior, até 15 de abril de cada ano, relatório
sintético explicitando a evolução dos resultados obtidos face aos objetivos negociados.»
3 — São revogados o n.º 2 do artigo 18.º, o artigo 19.º, o n.º 3 do artigo 25.º, o artigo 27.º, os n.os 4
a 6 do artigo 31.º, os n. os 3 a 6 do artigo 32.º, os n. os 2 a 5 do artigo 37.º, os n. os 4 e 5 do artigo 38.º, os
n.os 2 a 5 e 7 a 10 do artigo 39.º, a alínea a) do n.º 2 e os n.os 4 a 6 do artigo 52.º da Lei n.º 66-B/2007, de
28 de dezembro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 55-A/2010, de 31 de dezembro.
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4 — As alterações introduzidas pelo presente artigo aplicam-se aos desempenhos e ao ciclo
avaliativo que se iniciam em janeiro de 2013, devendo o desempenho relativo ao ano de 2012 ser avaliado
de acordo com as disposições vigentes a 31 de dezembro de 2012.
5 — No ano de 2013, o planeamento efetua-se no 1.º trimestre, com a correspondente alteração das
datas previstas para as fases da avaliação.
6 — As alterações introduzidas não prejudicam os sistemas SIADAP adaptados, com exceção dos
que disponham de ciclos avaliativos anuais, os quais passam a bienais.
Artigo 50.º
Aplicação do SIADAP em serviços e organismos objeto do PREMAC
1 — Nos serviços em que, em virtude do PREMAC, não tenha sido possível dar cumprimento, no
ano de 2012, aos procedimentos necessários à realização da avaliação de desempenho dos trabalhadores
(SIADAP 3), em obediência ao estabelecido na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, alterada pelas Leis
n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 55-A/2010, de 31 de dezembro, nomeadamente no que se refere à
contratualização atempada dos parâmetros da avaliação, objetivos e competências, não é realizada
avaliação nos termos previstos na referida lei.
2 — Nas situações de não realização de avaliação previstas no número anterior é aplicável o disposto
nos n.os 6 e 7 do artigo 42.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008,
de 31 de dezembro, e 55-A/2010, de 31 de dezembro.
3 — À realização de avaliação por ponderação curricular é aplicável o regime estabelecido no
artigo 43.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro,
e 55-A/2010, de 31 de dezembro, e no despacho normativo n.º 4-A/2010, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 26, de 8 de fevereiro de 2010, com sujeição às regras de diferenciação de
desempenhos, nos termos do artigo 75.º da referida lei.
Artigo 51.º
Prioridade no recrutamento
1 — Nos procedimentos concursais publicitados ao abrigo e nos termos do disposto no n.º 6 do
artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro,
3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30
de dezembro, e pela presente lei, o recrutamento efetua-se, sem prejuízo das referências legalmente
estabelecidas, pela seguinte ordem:
a) Candidatos aprovados com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado
previamente estabelecida;
b) Candidatos aprovados sem relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado
previamente estabelecida relativamente aos quais seja estabelecido, por diploma legal, o direito de
candidatura a procedimento concursal exclusivamente destinado a quem seja titular dessa modalidade de
relação jurídica, designadamente a título de incentivos à realização de determinada atividade ou
relacionado com titularidade de determinado estatuto jurídico;
c) Candidatos aprovados com relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou
determinável;
d) Candidatos sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida.
2 — Durante o ano de 2013 e tendo em vista o cumprimento das medidas de redução de pessoal
previstas no PAEF, os candidatos a que se refere a alínea b) do número anterior não podem ser opositores
a procedimentos concursais exclusivamente destinados a trabalhadores com relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado previamente constituída, considerando-se suspensas todas as disposições
em contrário.
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3 — O disposto no presente artigo tem caráter excecional e prevalece sobre todas as disposições
legais, gerais ou especiais, contrárias.
Artigo 52.º
Cedência de interesse público
1 — A celebração de acordo de cedência de interesse público com trabalhador de entidade excluída
do âmbito de aplicação objetivo da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008,
de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro,
e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, para o exercício de funções em órgão ou serviço a
que a mesma lei é aplicável, previsto na primeira parte do n.º 1 do artigo 58.º daquela lei, depende de parecer
prévio favorável dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração
Pública, exceto nos casos a que se refere o n.º 12 do mesmo artigo.
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, na área da saúde, a concordância expressa do
órgão, serviço ou entidade cedente a que se refere o n.º 2 do artigo 58.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2
de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, pode
ser dispensada, por despacho do membro do Governo responsável por aquela área, quando sobre aqueles
exerça poderes de direção, superintendência ou tutela.
3 — Nas autarquias locais, o parecer a que alude o n.º 1 é da competência do órgão executivo.
4 — O disposto no presente artigo tem caráter excecional e prevalece sobre todas as disposições
legais, gerais ou especiais, contrárias.
Artigo 53.º
Trabalhadores de órgãos e serviços das administrações regionais e autárquicas
1 — Com vista ao cumprimento dos princípios orientadores da gestão dos recursos humanos na
Administração Pública, está sujeita a parecer prévio, nos termos previstos nos n.os 6 e 7 do artigo 6.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010,
de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro,
e pela presente lei, com as necessárias adaptações, a mobilidade interna de trabalhadores de órgãos e
serviços das administrações regionais e autárquicas para os restantes órgãos ou serviços aos quais é
aplicável aquela lei.
2 — O disposto no número anterior é ainda aplicável ao recrutamento exclusivamente destinado a
trabalhadores com prévia relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado ou determinado,
a que se referem os n.os 4 e 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis
n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de
31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, quando se pretenda admitir a
candidatura de trabalhadores de órgãos ou serviços das administrações regionais e autárquicas para os
restantes órgãos ou serviços aos quais é aplicável a referida lei.
3 — No caso das situações de mobilidade interna autorizadas ao abrigo do disposto no n.º 1,
a consolidação prevista no artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis
n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de
31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, carece igualmente de parecer prévio
favorável para o efeito dos mesmos membros do Governo.
4 — O disposto no número anterior aplica-se às situações de mobilidade interna em curso à data
da entrada em vigor da presente lei.
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Artigo 54.º
Duração da mobilidade
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 2013, podem, por acordo entre as partes, ser excecionalmente
prorrogadas até 31 de dezembro de 2013.
2 — A prorrogação excecional prevista no número anterior é aplicável às situações de mobilidade
cujo termo ocorre em 31 de dezembro de 2012, nos termos do acordo previsto no número anterior.
3 — No caso de acordo de cedência de interesse público a que se refere o n.º 13 do artigo 58.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010,
de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro,
e pela presente lei, a prorrogação a que se referem os números anteriores depende ainda de parecer
favorável dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública.
4 — Nas autarquias locais, o parecer a que alude o número anterior é da competência do órgão
executivo.
Artigo 55.º
Duração da licença sem vencimento prevista no Decreto-Lei n.º 26/2004, de 4 de fevereiro
É concedida aos notários e oficiais do notariado que o requeiram, no ano de 2013 e nos dois anos
subsequentes, a possibilidade de uma única prorrogação, por mais dois anos, da duração máxima da licença
de que beneficiam, ao abrigo do n.º 4 do artigo 107.º e do n.º 2 do artigo 108.º do Estatuto do Notariado,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2004, de 4 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 51/2004, de 29 de outubro,
e pelo Decreto-Lei n.º 15/2011, de 25 de janeiro, e do artigo 161.º da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, alterada
pela Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho.
Artigo 56.º
Regras de movimento e permanência do pessoal diplomático
1 — Os prazos previstos nas secções II e III do capítulo III do Decreto-Lei n.º 40-A/98, de 27 de
fevereiro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 153/2005, de 2 de setembro, e 10/2008, de 17 de janeiro, e pela
Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, podem ser alterados por despacho fundamentado do Ministro de
Estado e dos Negócios Estrangeiros, sob proposta do secretário-geral do respetivo ministério, a publicar
no Diário da República.
2 — O disposto no número anterior não prejudica o preenchimento do requisito relativo ao
cumprimento do tempo mínimo em exercício de funções nos serviços internos ou externos, consoante o
caso, nomeadamente para efeitos de promoção e progressão, nos termos e para os efeitos previstos no
n.º 3 do artigo 18.º, no n.º 1 do artigo 19.º e no n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 40-A/98, de 27 de
fevereiro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 153/2005, de 2 de setembro,e 10/2008, de 17 de janeiro, e pela
Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, sendo aplicáveis os limites às valorizações remuneratórias previstos
no artigo 35.º da presente lei.
SECÇÃO III
Admissões de pessoal no setor público
Artigo 57.º
Alteração à Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro
1 — O artigo 2.º da Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro, passa a ter a seguinte redação:
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«Artigo 2.º
[...]
A presente lei aplica-se a todos os serviços integrados, serviços e fundos autónomos, regiões
autónomas, autarquias locais, outras entidades que integrem o universo das administrações públicas em
contas nacionais, às empresas do setor empresarial do Estado e dos sectores empresariais regionais,
intermunicipais e municipais, bem como às demais pessoas coletivas públicas e outras entidades públicas.»
2 — A caracterização e o carregamento de dados de recursos humanos das novas entidades, nos
termos da Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro, na redação que lhe é dada pela presente lei, são efetuados
logo que existam condições técnicas para o efeito, devendo o primeiro carregamento de dados reportar-se
ao 4.º trimestre de 2012, em prazo e termos a fixar pela entidade gestora do Sistema de Informação da
Organização do Estado (SIOE).
Artigo 58.º
Alteração à Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho
O artigo 9.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho, alterada pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro,
passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 9.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
a) ..........................................................................................................................................
b) ..........................................................................................................................................
c) Declaração de cabimento orçamental emitida pelo órgão, serviço ou entidade requerente;
d) ..........................................................................................................................................
e) ..........................................................................................................................................
f) ...........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
6 — .........................................................................................................................................
7 — .........................................................................................................................................
8 — .........................................................................................................................................
9 — ......................................................................................................................................... »
Artigo 59.º
Contratos a termo resolutivo
1 — Até 31 de dezembro de 2013, os serviços e organismos das administrações direta e indireta do
Estado, regionais e autárquicas reduzem, no mínimo, em 50 % o número de trabalhadores com contrato
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo e ou com nomeação transitória existente em 31 de
dezembro de 2012, com exclusão dos que sejam cofinanciados por fundos europeus.
2 — Durante o ano de 2013, os serviços e organismos a que se refere o número anterior não podem
proceder à renovação de contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo e de nomeações
transitórias, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
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3 — Em situações excecionais, fundamentadas na existência de relevante interesse público, os
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública podem autorizar
uma redução inferior à prevista no n.º 1, bem como a renovação de contratos ou nomeações a que se refere
o número anterior, fixando, caso a caso, as condições e termos a observar para o efeito e desde que se
verifiquem os seguintes requisitos cumulativos:
a) Existência de relevante interesse público na renovação, ponderando, designadamente, a
eventual carência de recursos humanos no setor de atividade da Administração Pública a que se destina
o recrutamento, bem como a evolução global dos recursos humanos do ministério de que depende o serviço
ou organismo;
b) Impossibilidade de satisfação das necessidades de pessoal por recurso a pessoal colocado em
situação de mobilidade especial ou a outros instrumentos de mobilidade;
c) Demonstração de que os encargos com as renovações em causa estão previstos nos
orçamentos dos serviços ou organismos a que respeitam;
d) Demonstração do cumprimento das medidas de redução mínima, de 2 %, de pessoal, tendo
em vista o cumprimento do PAEF, considerando o número de trabalhadores do serviço ou organismo em
causa no termo do ano anterior;
e) Parecer prévio favorável do membro do Governo de que depende o serviço ou organismo que
pretende uma redução inferior à prevista no n.º 1 e ou realizar a renovação de contrato ou nomeação;
f) Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação previstos na Lei n.º 57/2011, de
28 de novembro.
4 — No final de cada trimestre, os serviços e organismos prestam informação detalhada acerca da
evolução do cumprimento dos objetivos de redução consagrados no n.º 1, nos termos a definir por despacho
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública.
5 — São nulas as renovações efetuadas em violação do disposto nos números anteriores, sendo
aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 6 a 8 do artigo 9.º da Lei n.º 12-A/2010, de
30 de junho, alterada pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei.
6 — O incumprimento do disposto no n.º 1 determina a responsabilidade disciplinar do dirigente do
serviço ou organismo respetivo e constitui fundamento bastante para a cessação da sua comissão de
serviço.
7 — No caso da administração local, a violação do disposto no presente artigo determina também
a redução nas transferências do Orçamento do Estado para a autarquia no montante equivalente ao que
resultaria, em termos de poupança, com a efetiva redução de pessoal e ou no montante idêntico ao
despendido com as renovações de contratos ou de nomeações em causa, ao abrigo do disposto no n.º 3
do artigo 92.º da lei de enquadramento orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada
e republicada pela Lei n.º 52/2011, de 13 de outubro.
8 — No caso das administrações regionais, a violação do presente artigo determina ainda a redução
nas transferências do Orçamento do Estado para a região autónoma no montante equivalente ao que
resultaria, em termos de poupança, com a efetiva redução de pessoal e ou no montante idêntico ao
despendido com as renovações de contratos ou de nomeações em causa.
9 — No caso dos serviços e organismos das administrações regionais e autárquicas, a autorização
a que se refere o n.º 3 compete aos correspondentes órgãos de governo próprios.
10 — O disposto no presente artigo não se aplica aos militares das Forças Armadas em regimes de
voluntariado e de contrato, cujo regime contratual consta de legislação especial, sendo a fixação dos
quantitativos máximos de efetivos que aos mesmos respeita efetuada através de norma específica.
11 — Ficam ainda excecionados da aplicação do presente artigo os formandos da Guarda Nacional
Republicana e os formandos da Polícia de Segurança Pública, cujos regimes jurídicos estatutários de
formação impliquem o recurso a algumas das modalidades de vinculação em causa.
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12 — Relativamente ao pessoal docente e de investigação, incluindo os técnicos das atividades de
enriquecimento curricular, que se rege por regras de contratação a termo previstas em diplomas próprios,
são definidos objetivos específicos de redução pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das
finanças, da Administração Pública, da educação e da ciência.
13 — O regime fixado no presente artigo tem natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer
outras normas legais ou convencionais, especiais ou excecionais, em contrário, não podendo ser afastado
ou modificado pelas mesmas.
Artigo 60.º
Recrutamento de trabalhadores nas instituições de ensino superior públicas
1 — Durante o ano de 2013, para os trabalhadores docentes e não docentes e investigadores e não
investigadores, as instituições de ensino superior públicas não podem proceder a contratações,
independentemente do tipo de vínculo jurídico que venha a estabelecer-se, se as mesmas implicarem um
aumento do valor total das remunerações dos trabalhadores docentes e não docentes e investigadores e
não investigadores da instituição em relação ao valor referente a 31 de dezembro de 2012, ajustado pela
não suspensão do subsídio de Natal em 2013.
2 — Em situações excecionais, os membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da
Administração Pública e do ensino superior, nos termos do disposto nos n. os 6 e 7 do artigo 6.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de
28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro,
e pela presente lei, podem dar parecer prévio favorável à contratação de trabalhadores docentes e não
docentes e investigadores e não investigadores para além do limite estabelecido no número anterior, desde
que cumulativamente observados os seguintes requisitos, fixando, caso a caso, o número de contratos a
celebrar e o montante máximo a despender:
a) Existência de relevante interesse público no recrutamento, ponderada a eventual carência dos
recursos humanos no setor de atividade a que se destina o recrutamento;
b) Impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa nos termos previstos nos
n. os 1 a 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31
de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro,
e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, ou por recurso a pessoal colocado em situação de
mobilidade especial ou a outros instrumentos de mobilidade.
3 — Exceciona-se do disposto nos números anteriores a contratação de docentes e investigadores,
por tempo determinado ou determinável, para a execução de programas, projetos e prestações de serviço,
no âmbito das missões e atribuições das instituições de ensino superior públicas, cujos encargos onerem,
exclusivamente, receitas transferidas da FCT, I. P., ou receitas próprias provenientes daqueles programas,
projetos e prestações de serviço.
4 — As contratações excecionais previstas no número anterior são obrigatoriamente precedidas de
autorização do reitor ou do presidente, conforme os casos e nos termos legais.
5 — As contratações efetuadas em violação do disposto no presente artigo são nulas e fazem
incorrer os seus autores em responsabilidade civil, financeira e disciplinar.
6 — É aplicável às instituições de ensino superior públicas o regime previsto nos n.os 2 a 4 do
artigo 125.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro.
7 — O presente artigo não se aplica às instituições de ensino superior militar e policial.
8 — O disposto no presente artigo tem caráter excecional e prevalece sobre todas as disposições
legais, gerais ou especiais, contrárias.
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Artigo 61.º
Contratação de doutorados para o Sistema Científico e Tecnológico Nacional
1 — Durante o ano de 2013, a FCT, I. P., pode financiar até ao limite máximo de 400 novas
contratações de doutorados para o exercício de funções de investigação científica e de desenvolvimento
tecnológico avançado em instituições, públicas e privadas, do Sistema Científico e Tecnológico Nacional,
no montante de despesa pública total de € 8 900 000.
2 — Para efeitos da contratação de doutorados prevista no número anterior, as instituições públicas
do Sistema Científico e Tecnológico Nacional celebram contratos de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo, sem dependência de parecer dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças
e da Administração Pública.
3 — O total destas 400 contratações autorizadas é atingido faseadamente, não podendo,
cumulativamente, atingir mais de 100 no 1.º trimestre, 200 no 2.º, 300 no 3.º e 400 no 4.º.
4 — O regime estabelecido nos números anteriores aplica-se aos contratos celebrados nos termos
do artigo 49.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, alterada pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio.
Artigo 62.º
Controlo da contratação de novos trabalhadores por
pessoas coletivas de direito público e empresas públicas
1 — As pessoas coletivas de direito público dotadas de independência e que possuam atribuições
nas áreas da regulação, supervisão ou controlo, designadamente aquelas a que se refere a alínea f) do n.º 1
e o n.º 3 do artigo 48.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto,
pelo Decreto-Lei n.º 200/2006, de 25 de outubro, pelo Decreto-Lei n.º 105/2007, de 3 de abril, pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 40/2011, de 22 de março, pela Resolução da
Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril, pela Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro, pelo
Decreto-Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro, e pela Lei n.º 24/2012, de 9 de julho, incluindo as entidades
reguladoras independentes, e que não se encontrem abrangidas pelo âmbito de aplicação do artigo 52.º da
presente lei e do artigo 9.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho, alterada pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de
dezembro, não podem proceder ao recrutamento de trabalhadores para a constituição de relações jurídicas
de emprego por tempo indeterminado, determinado e determinável, sem prejuízo do disposto no n.º 3.
2 — As empresas públicas e as entidades públicas empresariais do setor empresarial do Estado não
podem proceder ao recrutamento de trabalhadores para a constituição de relações jurídicas de emprego
por tempo indeterminado, determinado e determinável, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
3 — Em situações excecionais, fundamentadas na existência de relevante interesse público no
recrutamento, ponderada a carência dos recursos humanos, bem como a evolução global dos mesmos, o
membro do Governo responsável pela área das finanças pode, ao abrigo do disposto nos n. os 6 e 7 do
artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro,
3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30
de dezembro, e pela presente lei, autorizar o recrutamento a que se referem os números anteriores, fixando,
caso a caso, o número máximo de trabalhadores a recrutar e desde que se verifiquem os seguintes
requisitos cumulativos:
a) Seja imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das obrigações
de prestação de serviço público legalmente estabelecidas;
b) Seja impossível satisfazer as necessidades de pessoal por recurso a pessoal colocado em
situação de mobilidade especial ou a outros instrumentos de mobilidade;
c) Seja demonstrado que os encargos com os recrutamentos em causa estão previstos nos
orçamentos dos serviços a que respeitam;
d) Sejam cumpridos, pontual e integralmente, os deveres de informação previstos na Lei
n.º 57/2011, de 28 de novembro.
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4 — Para efeitos da emissão da autorização prevista no número anterior, os respetivos órgãos de
direção ou de administração enviam ao membro do Governo responsável pela área das finanças os
elementos comprovativos da verificação dos requisitos ali previstos.
5 — São nulas as contratações de trabalhadores efetuadas em violação do disposto nos números
anteriores, sendo aplicável, com as devidas adaptações, o disposto nos n. os 6 a 8 do artigo 9.º da Lei
n.º 12-A/2010, de 30 de junho, alterada pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro.
6 — O disposto no presente artigo prevalece sobre todas as disposições legais, gerais ou especiais,
contrárias.
Artigo 63.º
Redução de trabalhadores no setor empresarial do Estado
1 — Durante o ano de 2013, as empresas públicas e as entidades públicas empresariais do setor
empresarial do Estado, com exceção dos hospitais, E. P. E., reduzem no seu conjunto, no mínimo, em 3%
o número de trabalhadores face aos existentes em 31 de dezembro de 2012, sem prejuízo do cumprimento
do disposto no artigo anterior.
2 — A redução do número de trabalhadores afetos às empresas do setor empresarial do Estado do
setor dos transportes terrestres e gestão da infraestrutura ferroviária, e suas participadas, deve ser de 20 %
face ao efetivo existente a 1 de janeiro de 2011, sujeita à disponibilidade financeira das entidades para
proceder às respetivas indemnizações por rescisão dos contratos de trabalho.

Artigo 64.º
Gastos operacionais das empresas públicas
1 — Durante a vigência do PAEF, as empresas públicas, com exceção dos hospitais, E. P. E., devem
prosseguir uma política de otimização da estrutura de gastos operacionais que promova o equilíbrio
operacional, mediante a adoção, designadamente, das seguintes medidas:
a) No caso de empresas deficitárias, garantir um orçamento económico equilibrado, traduzido
num valor de «lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização» (EBITDA) nulo, por via de uma
redução dos custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, fornecimentos e serviços
externos e gastos com pessoal de 15 %, no seu conjunto, em 2013, face a 2010;
b) No caso de empresas com EBITDA positivo, assegurar, no seu conjunto, a redução do peso
dos gastos operacionais no volume de negócios.
2 — No cumprimento do disposto no número anterior, os valores das indemnizações pagas por
rescisão e os decorrentes das medidas previstas no artigo 29.º não integram os gastos com pessoal.
3 — As empresas públicas devem assegurar, em 2013, uma poupança mínima de 50 %, face ao valor
despendido em 2010, nos gastos com deslocações, ajudas de custo e alojamento.
4 — Os gastos com comunicações devem corresponder a um máximo de 50 % da média dos gastos
desta natureza relativos aos anos de 2009 e 2010.
Artigo 65.º
Redução de trabalhadores nas autarquias locais
1 — Durante o ano de 2013, as autarquias locais reduzem, no mínimo, em 2 % o número de
trabalhadores face aos existentes em 31 de dezembro de 2012, sem prejuízo do cumprimento do disposto
no artigo 59.º.
2 — No final de cada trimestre, as autarquias locais prestam à Direção-Geral das Autarquias Locais
(DGAL) informação detalhada acerca da evolução do cumprimento dos objetivos de redução consagrados
no número anterior.
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3 — No caso de incumprimento dos objetivos de redução mencionados no n.º 1, há lugar a uma
redução das transferências do Orçamento do Estado para a autarquia em causa no montante equivalente
ao que resultaria, em termos de poupança, com a efetiva redução de pessoal prevista naquela disposição
no período em causa.
4 — A violação do dever de informação previsto no n.º 2 até ao final do 3.º trimestre é equiparada,
para todos os efeitos legais, ao incumprimento dos objetivos de redução do número de trabalhadores
previstos no n.º 1.
5 — Para efeitos do disposto no n.º 1, não é considerado o pessoal necessário para assegurar o
exercício de atividades objeto de transferência ou contratualização de competências da administração
central para a administração local no domínio da educação.
6 — Para efeitos do disposto no n.º 1, são considerados os trabalhadores de empresas locais nas
quais o município tenha uma influência dominante, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Lei
n.º 50/2012, de 31 de agosto, bem como os trabalhadores do município que, ao abrigo de instrumento de
mobilidade, desempenham funções nas áreas metropolitanas ou nas comunidades intermunicipais.
Artigo 66.º
Controlo do recrutamento de trabalhadores nas autarquias locais
1 — As autarquias locais não podem proceder à abertura de procedimentos concursais com vista
à constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, determinado ou
determinável, para carreira geral ou especial e carreiras que ainda não tenham sido objecto de extinção,
de revisão ou de decisão de subsistência, destinados a candidatos que não possuam uma relação jurídica
de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, sem prejuízo do disposto nos
números seguintes.
2 — Em situações excecionais, devidamente fundamentadas, o órgão deliberativo, sob proposta do
respetivo órgão executivo, pode, ao abrigo e nos termos do disposto nos n. os 6 e 7 do artigo 6.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de
28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro,
e pela presente lei, autorizar a abertura dos procedimentos concursais a que se refere o número anterior,
fixando, caso a caso, o número máximo de trabalhadores a recrutar e desde que se verifiquem os seguintes
requisitos cumulativos:
a) Seja imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das obrigações
de prestação de serviço público legalmente estabelecidas e ponderada a carência dos recursos humanos
no setor de atividade a que aquele se destina, bem como a evolução global dos recursos humanos na
autarquia em causa;
b) Seja impossível a ocupação dos postos de trabalho em causa nos termos previstos nos n.os 1
a 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e
64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, ou por recurso a pessoal colocado em situação de
mobilidade especial ou outros instrumentos de mobilidade;
c) Seja demonstrado que os encargos com os recrutamentos em causa estão previstos nos
orçamentos dos serviços a que respeitam;
d) Sejam cumpridos, pontual e integralmente, os deveres de informação previstos no artigo 50.º
da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31
de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e
22/2012, de 30 de maio, e na Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro;
e) Seja demonstrado o cumprimento das medidas de redução mínima, estabelecidas tendo em
vista o cumprimento do PAEF, considerando o número de trabalhadores em causa no termo do ano
anterior.
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3 — A homologação da lista de classificação final deve ocorrer no prazo de seis meses a contar da
data da deliberação de autorização prevista no número anterior, sem prejuízo da respetiva renovação,
desde que devidamente fundamentada.
4 — São nulas as contratações e as nomeações de trabalhadores efetuadas em violação do disposto
nos números anteriores, sendo aplicável, com as devidas adaptações, o disposto nos n. os 6, 7 e 8 do
artigo 9.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho, alterada pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, havendo
lugar a redução nas transferências do Orçamento do Estado para a autarquia em causa de montante
idêntico ao despendido com tais contratações ou nomeações, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 92.º
da lei de enquadramento orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada e republicada
pela Lei n.º 52/2011, de 13 de outubro.
5 — O disposto no presente artigo não prejudica o disposto no artigo seguinte, que constitui norma
especial para autarquias locais abrangidas pelo respetivo âmbito de aplicação.
6 — O disposto no presente artigo é diretamente aplicável às autarquias locais das regiões
autónomas.
7 — Até ao final do mês seguinte ao do termo de cada trimestre, as autarquias locais informam a
DGAL do número de trabalhadores recrutados nos termos do presente artigo.
8 — O disposto no presente artigo tem caráter excecional e prevalece sobre todas as disposições
legais, gerais ou especiais, contrárias.
9 — O disposto no presente artigo aplica-se, como medida de estabilidade orçamental, nos termos
e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º e no n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro,
alterada pelas Leis n.os 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril,
55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio, conjugados com
o disposto no artigo 86.º da lei de enquadramento orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de
agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 52/2011, de 13 de outubro, e tendo em vista o cumprimento do
PAEF.
Artigo 67.º
Recrutamento de trabalhadores nas autarquias locais em situação
de desequilíbrio financeiro estrutural ou de rutura financeira
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas
Leis n.os 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010,
de 31 de dezembro, 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio, e sem prejuízo do disposto
no número seguinte, os municípios que se encontrem em situação de desequilíbrio financeiro estrutural ou
de rutura financeira, nos termos do disposto no artigo 41.º da referida lei, não podem proceder à abertura
de procedimentos concursais com vista à constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo
indeterminado, determinado ou determinável, para carreira geral ou especial e carreiras que ainda não
tenham sido objeto de extinção, de revisão ou de decisão de subsistência, destinados a candidatos que não
possuam uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente constituída.
2 — O disposto no número anterior aplica-se, como medida de estabilidade, nos termos e para os
efeitos do disposto nos artigos 10.º-A e 10.º-B da lei de enquadramento orçamental, aprovada pela Lei
n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 52/2011, de 13 de outubro, às autarquias
com endividamento líquido superior ao limite legal de endividamento em 2012, ainda que não tenha sido
declarada a situação de desequilíbrio financeiro estrutural ou de rutura financeira.
3 — Em situações excecionais, devidamente fundamentadas, os membros do Governo responsáveis
pelas áreas das finanças e da administração local podem, ao abrigo e nos termos do disposto nos n.os 6 e 7
do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e
64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, autorizar a abertura de procedimentos concursais a
que se referem os números anteriores, fixando, caso a caso, o número máximo de trabalhadores a recrutar,
desde que se verifiquem os seguintes requisitos cumulativos:
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a) Seja imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das obrigações
de prestação de serviço público legalmente estabelecidas e ponderada a carência dos recursos humanos
no setor de atividade a que aquele se destina, bem como a sua evolução global na autarquia em causa;
b) Seja impossível a ocupação dos postos de trabalho em causa nos termos previstos nos n.os 1
a 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31
de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro,
e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, ou por recurso a pessoal colocado em situação de
mobilidade especial ou a outros instrumentos de mobilidade;
c) Seja demonstrado que os encargos com os recrutamentos em causa estão previstos nos
orçamentos dos serviços a que respeitam;
d) Sejam cumpridos, pontual e integralmente, os deveres de informação previstos no artigo 50.º
da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31
de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e
22/2012, de 30 de maio, e na Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro;
e) Seja demonstrado o cumprimento das medidas de redução mínima estabelecidas tendo em
vista o cumprimento do PAEF, considerando o número de trabalhadores em causa no termo do ano
anterior.
4 — Para efeitos do disposto no n.º 1, nos casos em que haja lugar à aprovação de um plano de
reequilíbrio financeiro, nos termos previstos no artigo 41.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas
Leis n.os 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010,
de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio, o referido plano deve observar
o disposto no número anterior em matéria de contratação de pessoal.
5 — Para efeitos do disposto nos n.os 3 e 4, os órgãos autárquicos com competência em matéria de
autorização dos contratos aí referidos enviam aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das
finanças e da administração local a demonstração de que os encargos com os recrutamentos em causa
estão previstos nos orçamentos dos serviços a que respeitam.
6 — São nulas as contratações e as nomeações de trabalhadores efetuadas em violação do disposto
nos n.os 1 a 3, sendo aplicável, com as devidas adaptações, o disposto nos n.os 5 a 7 do artigo 9.º da Lei
n.º 12-A/2010, de 30 junho, alterada pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro.
7 — As necessidades de recrutamento excecional de pessoal resultantes do exercício de atividades
advenientes da transferência de competências da administração central para a administração local no
domínio da educação não estão sujeitas ao regime constante no presente artigo, na parte relativa à
alínea b) do n.º 3 e ao número anterior.
8 — O disposto no presente artigo tem caráter excecional e prevalece sobre todas as disposições
legais, gerais ou especiais, contrárias.
Artigo 68.º
Controlo do recrutamento de trabalhadores nas administrações regionais
1 — O disposto no artigo 9.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho, alterada pela Lei n.º 64-B/2011,
de 30 de dezembro, aplica-se, como medida de estabilidade orçamental, nos termos e para os efeitos do
disposto nos artigos 7.º e 8.º da Lei Orgânica n.º 1/2007, de 19 de fevereiro, alterada pelas Leis Orgânicas
n.os 1/2010, de 29 de março, e 2/2010, de 16 de junho, imediata e diretamente aos órgãos e serviços das
administrações regionais dos Açores e da Madeira.
2 — Os Governos Regionais zelam pela aplicação dos princípios e procedimentos mencionados nos
números seguintes, ao abrigo de memorandos de entendimento celebrados e ou a celebrar com o Governo
da República, nos quais se quantifiquem os objetivos a alcançar para garantir a estabilidade orçamental
e o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português perante outros países e organizações.
3 — Para efeitos da emissão da autorização prevista no n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 12-A/2010, de
30 de junho, alterada pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, os dirigentes máximos dos órgãos e
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serviços das administrações regionais enviam ao membro do Governo Regional competente para o efeito
os elementos comprovativos da verificação dos seguintes requisitos cumulativos:
a) Existência de relevante interesse público no recrutamento, ponderada a evolução global e a
eventual carência dos recursos humanos no setor de atividade a que se destina o recrutamento;
b) Impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa nos termos previstos nos
os
n. 1 a 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31
de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro,
e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, ou por recurso a pessoal colocado em situação de
mobilidade especial ou a outros instrumentos de mobilidade;
c) Demonstração de que os encargos com os recrutamentos em causa estão previstos nos
orçamentos dos serviços a que respeitam;
d) Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação previstos na Lei n.º 57/2011, de
28 de novembro;
e) Demonstração do cumprimento das medidas de redução mínima, de 2 %, de pessoal, tendo
em vista o cumprimento do PAEF, considerando o número de trabalhadores do órgão ou serviço em causa
no termo do ano anterior.
4 — Os Governos Regionais apresentam ao membro do Governo da República responsável pela
área das finanças planos semestrais para a redução a que se refere a alínea e) do número anterior, com
a indicação dos instrumentos para assegurar a respetiva monitorização.
5 — Os Governos Regionais remetem trimestralmente ao membro do Governo da República
responsável pela área das finanças informação sobre o número e despesa com recrutamento de
trabalhadores, a qualquer título, bem como a identificação das autorizações de recrutamento concedidas
ao abrigo do disposto no n.º 3, sem prejuízo do disposto na alínea d) do mesmo número.
6 — Em caso de incumprimento do disposto nos n.os 4 e 5, é aplicável o disposto nos n.os 2 a 4 do
artigo 16.º da Lei Orgânica n.º 1/2007, de 19 de fevereiro, alterada pelas Leis Orgânicas n.os 1/2010, de
29 de março, e 2/2010, de 16 de junho.
7 — No caso de incumprimento dos objetivos de redução a que se refere a alínea e) do n.º 3 e ou
dos planos a que se refere o n.º 4, pode haver lugar a uma redução nas transferências do Orçamento do
Estado para as regiões autónomas no montante equivalente ao que resultaria, em termos de poupança, com
a efetiva redução de pessoal no período em causa.
Artigo 69.º
Admissões de pessoal militar, militarizado e com
funções policiais, de segurança ou equiparado
1 — Carecem de parecer prévio favorável dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das
finanças e, consoante os casos, da defesa nacional, da administração interna e da justiça:
a) As decisões relativas à admissão de pessoal para o ingresso nas diversas categorias dos
quadros permanentes das Forças Armadas, previsto no n.º 2 do artigo 195.º do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de junho;
b) A abertura de concursos para admissão de pessoal em regime de contrato e de voluntariado
nas Forças Armadas;
c) As decisões relativas à admissão do pessoal militarizado ou equiparado e com funções policiais
e de segurança ou equiparado, incluindo o corpo da guarda prisional;
d) As decisões relativas à admissão de militares da Guarda Nacional Republicana e do pessoal
da Polícia de Segurança Pública, com funções policiais.
2 — O parecer a que se refere o número anterior depende da demonstração do cumprimento das
medidas de redução de pessoal previstas no PAEF, considerando o número de efetivos no universo em
causa no termo do ano anterior.
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Artigo 70.º
Quantitativos de militares em regime de contrato e de voluntariado
1 — O quantitativo máximo de militares em regime de contrato (RC) e de voluntariado (RV) nas
Forças Armadas, para o ano de 2013, é de 17 500 militares, sendo a sua distribuição pelos diferentes ramos
a seguinte:
a) Marinha: 2073;
b) Exército: 12 786;
c) Força Aérea: 2641.
2 — O quantitativo referido no número anterior inclui os militares em RC e RV a frequentar cursos
de formação para ingresso nos quadros permanentes e não contabiliza os casos especiais previstos no
artigo 301.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25
de junho.
3 — A distribuição dos quantitativos dos ramos pelas diferentes categorias é fixada por portaria do
membro do Governo responsável pela área da defesa nacional.
Artigo 71.º
Prestação de informação sobre efetivos militares
1 — Para os efeitos do disposto nos artigos 69.º e 70.º, os ramos das Forças Armadas disponibilizam,
em instrumento de recolha de informação acessível na Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar
(DGPRM), os seguintes dados:
a) Números totais de vagas autorizadas na estrutura orgânica dos ramos, por categoria, posto
e quadro especial;
b) Número de militares, por categoria, posto e quadro especial, a ocupar vagas na estrutura
orgânica dos ramos;
c) Número de militares na situação de supranumerário, por categoria, posto e quadro especial,
com a indicação dos motivos e da data da colocação nessa situação;
d) Número de militares em funções noutras entidades ou organizações, sem ocupação de vaga
nos quadros especiais da estrutura orgânica dos ramos, por categoria, posto e quadro especial, com a
indicação da entidade e ou funções em causa, da data de início dessa situação e data provável do respetivo
termo, bem como das disposições legais ao abrigo das quais foi autorizado o exercício de tais funções;
e) Números totais de promoções efetuadas, por categoria, posto e quadro especial, com a
identificação do ato que as determinou, da data de produção de efeitos e da vaga a ocupar no novo posto,
se for o caso;
f) Número de militares em RC e RV, por categoria e posto, em funções na estrutura orgânica
dos ramos e em outras entidades, com indicação das datas de início e do termo previsível do contrato.
2 — A informação a que se refere o número anterior é prestada trimestralmente, até ao dia 15 do
mês seguinte ao termo de cada trimestre.
3 — Os termos e a periodicidade da prestação de informação a que se referem os números
anteriores podem ser alterados por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das
finanças e da defesa nacional.
4 — Sem prejuízo da responsabilização nos termos gerais, o incumprimento do disposto nos números
anteriores determina a não tramitação de quaisquer processos relativos a pessoal militar que dependam
de parecer dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e ou da defesa nacional, que
lhes sejam dirigidos pelo ramo das Forças Armadas em causa.
5 — A DGPRM disponibiliza a informação prevista no n.º 1 à DGO e à DGAEP.
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6 — O disposto no presente artigo é também aplicável, com as necessárias adaptações, à Guarda
Nacional Republicana, devendo a informação a que se refere o n.º 1 ser disponibilizada em instrumento
de recolha a definir por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da
administração interna.
SECÇÃO IV
Disposições aplicáveis aos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde
Artigo 72.º
Aplicação de regimes laborais especiais na saúde
1 — Durante a vigência do PAEF, os níveis retributivos, incluindo suplementos remuneratórios, dos
trabalhadores com contrato de trabalho no âmbito dos estabelecimentos ou serviços do SNS com a
natureza de entidade pública empresarial, celebrados após 1 de janeiro de 2013, não podem ser superiores
aos dos correspondentes trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas inseridos em
carreiras gerais ou especiais, sem prejuízo do disposto no n.º 3.
2 — O disposto no número anterior é igualmente aplicável aos acréscimos remuneratórios devidos
pela realização de trabalho noturno, trabalho em descanso semanal obrigatório e complementar e feriados.
3 — A celebração de contratos de trabalho que não respeitem os níveis retributivos do n.º 1 carece
de autorização dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde.
4 — O regime fixado no presente artigo tem natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer
outras normas, especiais ou excecionais, em contrário e sobre instrumentos de regulamentação coletiva
de trabalho e contratos de trabalho, não podendo ser afastado ou modificado pelos mesmos, e abrange
todos os suplementos remuneratórios.
Artigo 73.º
Aditamento ao Estatuto do Serviço Nacional de Saúde
São aditados ao Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de
15 de janeiro, os artigos 22.º-A e 22.º-B, com a seguinte redação:
«Artigo 22.º-A
Regime de mobilidade de profissionais de saúde
1 — O regime da mobilidade interna dos trabalhadores em funções públicas é aplicável aos
profissionais de saúde independentemente da natureza jurídica da relação de emprego e da pessoa coletiva
pública, no âmbito dos serviços e estabelecimentos do SNS.
2 — A mobilidade dos profissionais de saúde, prevista no número anterior, é determinada por
despacho do membro do Governo responsável pela área da saúde, com faculdade de delegação nos
conselhos diretivos das administrações regionais de saúde.
3 — Para efeitos de mobilidade interna temporária, os estabelecimentos e serviços do SNS são
considerados unidades orgânicas desconcentradas de um mesmo serviço.
4 — A mobilidade prevista no presente artigo não abrange a consolidação, exceto nos casos
previstos na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro,
3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30
de dezembro, e pela presente lei, estando ainda sujeita a autorização dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública quando envolva simultaneamente
entidades sujeitas e não sujeitas ao âmbito de aplicação da referida lei.
5 — O regime previsto nos números anteriores tem natureza imperativa, prevalecendo sobre
quaisquer outras normas, especiais ou excecionais, em contrário e sobre instrumentos de regulamentação
coletiva de trabalho e contratos de trabalho, não podendo ser afastado ou modificado pelos mesmos.
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Artigo 22.º-B
Organização do tempo de trabalho no âmbito do Serviço Nacional de Saúde
1 — A realização de trabalho suplementar ou extraordinário no âmbito do SNS não está sujeita a
limites máximos quando seja necessária ao funcionamento de serviços de urgência ou de atendimento
permanente, não podendo os trabalhadores realizar mais de 48 horas por semana, incluindo trabalho
suplementar ou extraordinário, num período de referência de seis meses.
2 — A prestação de trabalho suplementar ou extraordinário e noturno deve, sem prejuízo do
cumprimento do período normal de trabalho, garantir o descanso entre jornadas de trabalho, de modo a
proporcionar a necessária segurança do doente e do profissional na prestação de cuidados de saúde.
3 — O regime previsto nos números anteriores tem natureza imperativa, prevalecendo sobre
quaisquer outras normas, especiais ou excecionais, em contrário e sobre instrumentos de regulamentação
coletiva de trabalho e contratos de trabalho, não podendo ser afastado ou modificado pelos mesmos.»
Artigo 74.º
Alteração de regimes de trabalho no âmbito do Serviço Nacional de Saúde
1 — Durante a vigência do PAEF, a tabela a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 62/79, de 30 de março, passa a ser a seguinte, aplicando-se a mesma a todos os profissionais de saúde
no âmbito do SNS, independentemente da natureza jurídica da relação de emprego:

Trabalho diurno em dias úteis

Trabalho
normal

Trabalho extraordinário

R (a)

1,125 R — primeira hora.
1,25 R — horas seguintes.

Trabalho noturno em dias úteis

1,25 R

...............................................................................
Trabalho diurno aos sábados depois das 13 horas,

1,375 R — primeira hora
1,50 R — horas seguintes.

1,25 R

domingos, feriados e dias de descanso

1,375 R — primeira hora.
1,50 R — horas seguintes.

semanal
Trabalho noturno aos sábados depois das 20 horas,

1,50 R

domingos, feriados e dias de descanso

1,675 R — primeira hora.
1,75 R — horas seguintes.

semanal
(a) O valor R corresponde ao valor hora calculado para a hora de trabalho normal diurno em dias úteis, com base nos
termos legais, e apenas para efeitos do cálculo dos suplementos.

2 — É revogado o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 44/2007, de 23 de fevereiro, e as correspondentes
disposições legais ou convencionais que remetam para o respetivo regime.
3 — O regime previsto nos números anteriores tem natureza imperativa, prevalecendo sobre
quaisquer outras normas, especiais ou excecionais, em contrário e sobre instrumentos de regulamentação
coletiva de trabalho e contratos de trabalho, não podendo ser afastado ou modificado pelos mesmos.
SECÇÃO V
Aquisição de serviços
Artigo 75.º
Contratos de aquisição de serviços
1 — O disposto no artigo 27.º é aplicável aos valores pagos por contratos de aquisição de serviços
que, em 2013, venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto e, ou contraparte de contrato
vigente em 2012, celebrados por:
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a) Órgãos, serviços e entidades previstos nos n.os 1 a 4 do artigo 3.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27
de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de
2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei,
incluindo institutos de regime especial e pessoas coletivas de direito público, ainda que dotadas de
autonomia ou de independência decorrente da sua integração nas áreas de regulação, supervisão ou
controlo;
b) Entidades públicas empresariais, empresas públicas de capital exclusiva ou maioritariamente
público e entidades do setor empresarial local e regional;
c) Fundações públicas, de direito público e de direito privado, e outros estabelecimentos públicos
não abrangidos pelas alíneas anteriores;
d) Gabinetes previstos na alínea l) do n.º 9 do artigo 27.º.
2 — Para efeito de aplicação da redução a que se refere o número anterior é considerado o valor
total do contrato de aquisição de serviços, exceto no caso das avenças previstas no n.º 7 do artigo 35.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010,
de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro,
e pela presente lei, em que a redução incide sobre o valor a pagar mensalmente.
3 — A redução por agregação prevista no n.º 2 do artigo 27.º aplica-se sempre que, em 2013, a
mesma contraparte preste mais de um serviço ao mesmo adquirente.
4 — Carece de parecer prévio vinculativo do membro do Governo responsável pela área das
finanças, exceto no caso das instituições do ensino superior, nos termos e segundo a tramitação a regular
por portaria do referido membro do Governo, a celebração ou a renovação de contratos de aquisição de
serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2
de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei,
independentemente da natureza da contraparte, designadamente no que respeita a:
a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença;
b) Contratos de aquisição de serviços cujo objeto seja a consultadoria técnica.
5 — O parecer previsto no número anterior depende da:
a) Verificação do disposto no n.º 4 do artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada
pelas Leis n. os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro,
55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, da inexistência de
pessoal em situação de mobilidade especial apto para o desempenho das funções subjacentes à
contratação em causa;
b) Declaração de cabimento orçamental emitida pelo órgão, serviço ou entidade requerente;
c) Verificação do cumprimento do disposto no n.º 1.
6 — Não estão sujeitas ao disposto nos n.os 1 e 4:
a) A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços essenciais previstos no
n.º 2 do artigo 1.º da Lei n.º 23/96, de 26 de julho, alterada pelas Leis n.os 12/2008, de 26 de fevereiro,
24/2008, de 2 de junho, 6/2011, de 10 de março, e 44/2011, de 22 de junho, ou de outros contratos mistos
cujo tipo contratual preponderante não seja o da aquisição de serviços ou em que o serviço assuma um
caráter acessório da disponibilização de um bem;
b) A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos ou serviços
adjudicantes ao abrigo de acordo quadro;
c) A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos ou serviços
abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis
n. os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de
31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, entre si ou com entidades públicas
empresariais;
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d) As renovações de contratos de aquisição de serviços, nos casos em que tal seja permitido,
quando os contratos tenham sido celebrados ao abrigo de concurso público em que o critério de adjudicação
tenha sido o do mais baixo preço.
7 — Não está sujeita ao disposto no n.º 1 e na alínea c) do n.º 5 a renovação, em 2013, de contratos
de aquisição de serviços cuja celebração ou renovação anterior já tenha sido objeto da redução prevista
na mesma disposição legal e obtido parecer favorável ou registo de comunicação.
8 — Não está sujeita ao disposto no n.º 1 e na alínea c) do n.º 5 a celebração, em 2013, de contratos
de aquisição de serviços cuja celebração já tenha sido, em 2011 e em 2012, objeto das reduções previstas
na mesma disposição legal e obtido, nos mesmos anos, pareceres favoráveis ou registos de comunicação,
desde que a quantidade a contratar e o valor a pagar não sejam superiores aos de 2012.
9 — O disposto no n.º 5 do artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis
n. os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010,
de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, e no n.º 2 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, aplica-se aos
contratos previstos no presente artigo.
10 — Nas autarquias locais, o parecer previsto no n.º 4 é da competência do órgão executivo e
depende da verificação dos requisitos previstos nas alíneas a) e c) do n.º 5, bem como da alínea b) do mesmo
número, com as devidas adaptações, sendo os seus termos e tramitação regulados pela portaria referida
no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28
de abril.
11 — A aplicação à Assembleia da República dos princípios consignados nos números anteriores
processa-se por despacho do Presidente da Assembleia da República, precedido de parecer do conselho
de administração.
12 — Considerando a diversidade de realidades económicas que se vive no contexto internacional,
bem como as leis locais e a especificidade das atribuições dos serviços externos do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, ficam estes serviços excecionados da aplicação do disposto no n.º 1, devendo a redução dos
contratos de aquisição de bens e serviços incidir sobre a globalidade da despesa, e no n.º 4.
13 — Não está sujeita ao disposto no n.º 4 a aquisição de bens e serviços necessários à atividade
operacional das forças e serviços de segurança.
14 — Considerando a urgência no âmbito das atividades de investigação criminal e serviços de
estrangeiros e fronteiras e do sistema penal, ficam as aquisições de serviços de tradução e de intérpretes
e perícias, naquele âmbito, excecionadas da aplicação do disposto no n.º 4.
15 — Sempre que os contratos de aquisição de serviços estejam sujeitos a autorização para
assunção de encargos plurianuais deve o requerente juntar a autorização obtida na instrução do pedido de
parecer referido no n.º 4.
16 — O cumprimento das regras previstas no Decreto-Lei n.º 107/2012, de 18 de maio, exceto nos
casos previstos na alínea a) do n.º 4 do presente artigo em que se imponha a verificação do disposto na
alínea a) do n.º 5, dispensa o parecer previsto no n.º 4, sendo a verificação do disposto nas alíneas b) e c)
do n.º 5 feita no âmbito daquele regime.
17 — São nulos os contratos de aquisição de serviços celebrados ou renovados em violação do
disposto no presente artigo.
SECÇÃO VI
Proteção social e aposentação ou reforma
Artigo 76.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março
O artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de agosto,
passa a ter a seguinte redação:
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«Artigo 29.º
[...]
1 — A falta por motivo de doença devidamente comprovada não afeta qualquer direito do
trabalhador, salvo o disposto nos números seguintes.
2 — Sem prejuízo de outras disposições legais, a falta por motivo de doença devidamente
comprovada determina:
a) A perda da totalidade da remuneração base diária no 1.º, 2.º e 3.º dias de incapacidade
temporária, nas situações de faltas seguidas ou interpoladas;
b) A perda de 10 % da remuneração base diária a partir do 4.º dia e até ao 30.º dia de incapacidade
temporária.
3 — A contagem dos períodos de 3 e 27 dias a que se referem, respetivamente, as alíneas a) e b)
do número anterior é interrompida sempre que se verifique a retoma da prestação de trabalho.
4 — A aplicação da alínea b) do n.º 2 depende da prévia ocorrência de três dias sucessivos e não
interpolados de faltas por incapacidade temporária nos termos da alínea a) do mesmo número.
5 — O disposto na alínea a) do n.º 2 não implica a perda da remuneração base diária nos casos de
internamento hospitalar, faltas por motivo de cirurgia ambulatória, doença por tuberculose e doença com
início no decurso do período de atribuição do subsídio parental que ultrapasse o termo deste período.
6 — As faltas por doença descontam na antiguidade para efeitos de carreira quando ultrapassem
30 dias seguidos ou interpolados em cada ano civil.
7 — O disposto nos n.os 2 a 6 não se aplica às faltas por doença dadas por pessoas com deficiência,
quando decorrentes da própria incapacidade.
8 — As faltas por doença implicam sempre a perda do subsídio de refeição.
9 — O disposto nos números anteriores não prejudica o recurso a faltas por conta do período de
férias.»
Artigo 77.º
Suspensão do pagamento do subsídio de férias ou equivalentes
de aposentados e reformados
1 — Durante a vigência do PAEF, como medida excecional de estabilidade orçamental, é suspenso
o pagamento de 90 % do subsídio de férias ou quaisquer prestações correspondentes ao 14.º mês, pagas
pela CGA, I. P., pelo Centro Nacional de Pensões e, diretamente ou por intermédio de fundos de pensões,
por quaisquer entidades públicas, independentemente da respetiva natureza e grau de independência ou
autonomia, nomeadamente as suportadas por institutos públicos, entidades reguladoras, de supervisão ou
controlo, e empresas públicas, de âmbito nacional, regional ou municipal, aos aposentados, reformados,
pré-aposentados ou equiparados cuja pensão mensal seja superior a € 1100.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se a soma de todas as pensões devidas
a qualquer título percebidas por um mesmo titular e com a mesma natureza, nomeadamente pensões de
sobrevivência, subvenções e prestações pecuniárias equivalentes que não estejam expressamente
excluídas por disposição legal, e pagas pela CGA, I. P., pelo Centro Nacional de Pensões e, diretamente
ou por intermédio de fundos de pensões, por quaisquer entidades públicas, independentemente da respetiva
natureza e grau de independência ou autonomia, nomeadamente as suportadas por institutos públicos,
entidades reguladoras, de supervisão ou controlo, e empresas públicas, de âmbito nacional, regional ou
municipal.
3 — Para efeitos do disposto nos números anteriores, considera-se que têm a mesma natureza, por
um lado, as pensões, subvenções e prestações atribuídas por morte e, por outro, todas as restantes,
independentemente do ato, facto ou fundamento subjacente à sua concessão.
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4 — Os aposentados cuja pensão mensal seja igual ou superior a € 600 e não exceda o valor de
€ 1100 ficam sujeitos a uma redução no subsídio ou prestações previstos no n.º 1, auferindo o montante
calculado nos seguintes termos:
subsídio/prestações = 1188 – 0,98 × pensão mensal.
5 — Durante a vigência do PAEF, como medida excecional de estabilidade orçamental, o valor
mensal das subvenções mensais vitalícias, depois de atualizado por indexação às remunerações dos cargos
políticos considerados no seu cálculo, é reduzido na percentagem que resultar da aplicação dos números
anteriores às pensões de idêntico valor anual.
6 — O disposto no presente artigo aplica-se cumulativamente com a contribuição extraordinária
prevista no artigo seguinte.
7 — No caso das pensões ou subvenções pagas, diretamente ou por intermédio de fundos de
pensões, por quaisquer entidades públicas, independentemente da respectiva natureza e grau de
independência ou autonomia, nomeadamente as suportadas por institutos públicos, entidades reguladoras,
de supervisão ou controlo, e empresas públicas, de âmbito nacional, regional ou municipal, o montante
relativo ao subsídio cujo pagamento é suspenso nos termos dos números anteriores deve ser entregue por
aquelas entidades na CGA, I. P., não sendo objeto de qualquer desconto ou tributação.
8 — O disposto no presente artigo abrange todos os aposentados, reformados, pré-aposentados ou
equiparados que recebam as pensões e ou os subsídios de férias ou quaisquer prestações correspondentes
ao 14.º mês, pagos pelas entidades referidas no n.º 1, independentemente da natureza pública ou privada
da entidade patronal ao serviço da qual efetuaram os respetivos descontos ou contribuições ou de estes
descontos ou contribuições resultarem de atividade por conta própria, com exceção dos reformados e
pensionistas abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 127/2011, de 31 de dezembro, alterado pela Lei n.º 20/2012,
de 14 de maio, e das prestações indemnizatórias correspondentes atribuídas aos militares com deficiência
abrangidos, respetivamente, pelo Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 de janeiro, alterado pelos Decretos-Leis
n.os 93/83, de 17 de fevereiro, 203/87, de 16 de maio, 224/90, de 10 de julho, 183/91, de 17 de maio, e 259/93,
de 22 de julho, e pelas Leis n.os 46/99, de 16 de junho, e 26/2009, de 18 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 314/90,
de 13 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 146/92, de 21 de julho, e 248/98, de 11 de agosto, e pelo
Decreto-Lei n.º 250/99, de 7 de julho.
9 — O regime fixado no presente artigo tem natureza imperativa e excecional, prevalecendo sobre
quaisquer outras normas, especiais ou excecionais, em contrário e sobre instrumentos de regulamentação
coletiva de trabalho e contratos de trabalho, não podendo ser afastado ou modificado pelos mesmos.
Artigo 78.º
Contribuição extraordinária de solidariedade
1 — As pensões pagas a um único titular são sujeitas a uma contribuição extraordinária de
solidariedade (CES), nos seguintes termos:
a) 3,5 % sobre a totalidade das pensões de valor mensal entre € 1350 e € 1800;
b) 3,5 % sobre o valor de € 1800 e 16 % sobre o remanescente das pensões de valor mensal entre
€ 1800,01 e € 3750, perfazendo uma taxa global que varia entre 3,5 % e 10 %;
c) 10 % sobre a totalidade das pensões de valor mensal superior a € 3750.
2 — Quando as pensões tiverem valor superior a € 3750 são aplicadas, em acumulação com a
referida na alínea c) do número anterior, as seguintes percentagens:
a) 15 % sobre o montante que exceda 12 vezes o valor do IAS mas que não ultrapasse 18 vezes
aquele valor;
b) 40 % sobre o montante que ultrapasse 18 vezes o valor do IAS.
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3 — O disposto nos números anteriores abrange, além das pensões, todas as prestações pecuniárias
vitalícias devidas a qualquer título a aposentados, reformados, pré-aposentados ou equiparados que não
estejam expressamente excluídas por disposição legal, incluindo as atribuídas no âmbito do sistema
complementar, designadamente no regime público de capitalização e nos regimes complementares de
iniciativa coletiva, independentemente:
a) Da designação das mesmas, nomeadamente pensões, subvenções, subsídios, rendas, seguros,
indemnizações por cessação de atividade, prestações atribuídas no âmbito de fundos coletivos de reforma
ou outras, e da forma que revistam, designadamente pensões de reforma de regimes profissionais
complementares;
b) Da natureza pública, privada, cooperativa ou outra, e do grau de independência ou autonomia
da entidade processadora, nomeadamente as suportadas por institutos públicos, entidades reguladoras, de
supervisão ou controlo, empresas públicas, de âmbito nacional, regional ou municipal, caixas de previdência
de ordens profissionais e por pessoas coletivas de direito privado ou cooperativo, designadamente:
i) Centro Nacional de Pensões (CNP), no quadro do regime geral de segurança social;
ii) Caixa Geral de Aposentações (CGA), com exceção das pensões e subvenções
automaticamente atualizadas por indexação à remuneração de trabalhadores no ativo, que ficam sujeitas
às medidas previstas na presente lei para essas remunerações;
iii) Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS);
iv) Instituições de crédito, através dos respetivos fundos de pensões, por força do regime de
segurança social substitutivo constante de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho vigente no
setor bancário;
v) Companhias de seguros e entidades gestoras de fundos de pensões;
c) Da natureza pública, privada ou outra da entidade patronal ao serviço da qual efetuaram os
respetivos descontos ou contribuições ou de estes descontos ou contribuições resultarem de atividade por
conta própria, bem como de serem obrigatórios ou facultativos;
d) Do tipo de regime, legal, convencional ou contratual subjacente à sua atribuição, e da proteção
conferida, de base ou complementar.
4 — O disposto nos números anteriores não é aplicável à componente de reembolso de capital,
exclusivamente na parte relativa às contribuições do beneficiário, das prestações pecuniárias vitalícias
devidas por companhias de seguros.
5 — Para efeitos de aplicação do disposto nos n.os 1 a 3, considera-se a soma de todas as prestações
da mesma natureza e percebidas pelo mesmo titular, considerando-se que têm a mesma natureza, por um
lado, as prestações atribuídas por morte e, por outro, todas as restantes, independentemente do ato, facto
ou fundamento subjacente à sua concessão.
6 — Nos casos em que, da aplicação do disposto no presente artigo, resulte uma prestação mensal
total ilíquida inferior a € 1350 o valor da contribuição devida é apenas o necessário para assegurar a
perceção do referido valor.
7 — Na determinação da taxa da CES, o 14.º mês ou equivalente e o subsídio de Natal são
considerados mensalidades autónomas.
8 — A CES reverte a favor do IGFSS, I. P., no caso das pensões atribuídas pelo sistema de
segurança social e pela Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, e a favor da CGA, I. P., nas
restantes situações, competindo às entidades processadoras proceder à dedução da contribuição e
entregá-la à CGA, I. P., até ao dia 15 do mês seguinte àquele em que sejam devidas as prestações em
causa.
9 — Todas as entidades abrangidas pelo n.º 3 são obrigadas a comunicar à CGA, I. P., até ao dia
20 de cada mês, os montantes abonados por beneficiário nesse mês, independentemente de os mesmos
atingirem ou não, isoladamente, o valor mínimo de incidência da CES.
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10 — O incumprimento pontual do dever de comunicação estabelecido no número anterior
constitui o responsável máximo da entidade, pessoal e solidariamente responsável, juntamente com
o beneficiário, pela entrega à CGA e ao CNP da CES que estas instituições deixem de receber e
pelo reembolso às entidades processadoras de prestações sujeitas a incidência daquela contribuição
das importâncias por estas indevidamente abonadas em consequência daquela omissão.
11 — O regime fixado no presente artigo tem natureza imperativa, prevalecendo sobre
quaisquer outras normas, especiais ou excecionais, de base legal, convencional ou contratual, em
contrário e sobre instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e contratos de trabalho, não
podendo ser afastado ou modificado pelos mesmos, com exceção das prestações indemnizatórias
correspondentes, atribuídas aos deficientes militares abrangidos, respetivamente pelo Decreto-Lei
n.º 43/76, de 20 de janeiro, alterado pelos Decretos-Leis n. os 93/83, de 17 de fevereiro, 203/87, de 16
de maio, 224/90, de 10 de julho, 183/91, de 17 de maio, e 259/93, de 22 de julho, pelas Leis n.os 46/99,
de 16 de junho, e 26/2009, de 18 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 314/90, de 13 de outubro, na redação
dada pelo Decreto-Lei n.º 248/98, de 11 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 250/99, de 7 de julho.
Artigo 79.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro
1 — Os artigos 6.º-A, 43.º e 83.º do Estatuto da Aposentação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 498/72,
de 9 de dezembro, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 6.º-A
[...]
1 — Todas as entidades, independentemente da respetiva natureza jurídica e do seu grau de
autonomia, contribuem mensalmente para a CGA, I. P., com 20 % da remuneração sujeita a desconto de
quota dos trabalhadores abrangidos pelo regime de proteção social convergente ao seu serviço.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — A aplicação do disposto no n.º 1 não pode conduzir ao pagamento de contribuições para a CGA,
I. P., e da taxa contributiva para a segurança social por uma mesma entidade e no seu conjunto superiores
a 23,75 % da remuneração sujeita a desconto.
6 — O Governo deve mediante aprovação de decreto-lei garantir o cumprimento do disposto no
número anterior.
Artigo 43.º
[...]
1 — O regime da aposentação voluntária que não dependa de verificação de incapacidade fixa-se
com base na lei em vigor e na situação existente na data em que se profira despacho a reconhecer o direito
à aposentação.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
Artigo 83.º
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[...]
1 — As pessoas de família a cargo dos aposentados têm direito a receber, por morte destes, um
subsídio correspondente a um número de pensões igual ao dos meses de vencimento que a lei concede por
morte dos servidores no ativo, com o limite máximo de três vezes o indexante dos apoios sociais (IAS).
2 — .........................................................................................................................................
3 — ........................................................................................................................................ »
2 — As alterações introduzidas ao Estatuto de Aposentação aplicam-se aos pedidos e prestações
apresentados após a entrada em vigor da presente lei.
3 — É aditado ao Estatuto de Aposentação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro,
o artigo 6.º-B, com a seguinte redação:
«Artigo 6.º-B
Base de incidência contributiva
1 — As quotizações e contribuições para a Caixa incidem sobre a remuneração ilíquida do subscritor
tal como definida no âmbito do regime geral de segurança social dos trabalhadores por conta de outrem.
2 — A remuneração ilíquida referida no número anterior é a que corresponder ao cargo ou função
exercidos ou, nas situações em que não haja prestação de serviço, a do cargo ou função pelo qual o
subscritor estiver inscrito na Caixa.
3 — O disposto nos números anteriores tem natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer
outras normas, especiais ou excecionais, em contrário, com exceção das que estabelecem limites mínimos
ou máximos à base de incidência contributiva.
4 — Ficam excluídos do presente artigo os subscritores cujas pensões são fixadas com base em
fórmula de cálculo diversa da prevista no artigo 5.º da Lei n.º 60/2005, de 29 de dezembro, alterada pelas
Leis n.os 52/2007, de 31 de agosto, e 11/2008, de 20 de fevereiro, e os subscritores cujos direitos a pensão,
garantidos através de fundos de pensões, foram transferidos para a Caixa Geral de Aposentações, aos
quais continuam a aplicar-se as disposições dos artigos 6.º, 11.º e 48.º da referida lei.»
Artigo 80.º
Alteração à Lei n.º 60/2005, de 29 de dezembro
1 — O artigo 5.º da Lei n.º 60/2005, de 29 de dezembro, alterada pelas Leis n.os 52/2007, de 31 de
agosto, e 11/2008, de 20 de fevereiro, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 5.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
a) A primeira parcela, designada ‘P1’, correspondente ao tempo de serviço prestado até 31 de
dezembro de 2005, é calculada com base na seguinte fórmula:
R × T1/40
em que:
R é a remuneração mensal relevante nos termos do Estatuto da Aposentação, deduzida da
percentagem da quota para efeitos de aposentação e de pensão de sobrevivência, com um limite máximo
correspondente a 12 vezes o valor do indexante dos apoios sociais (IAS), percebida até 31 de dezembro
de 2005; e
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T1 é a expressão em anos do número de meses de serviço prestado até 31 de dezembro de 2005,
com o limite máximo de 40;
b) A segunda, com a designação ‘P2’, relativa ao tempo de serviço posterior a 31 de dezembro
de 2005, é fixada de acordo com os artigos 29.º a 32.º do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio, alterado
pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 85-A/2012, de 5 de abril, sem limites
mínimo ou máximo, com base na seguinte fórmula:
RR × T2 × N
em que:
RR é a remuneração de referência, apurada a partir das remunerações anuais mais elevadas
registadas a partir de 1 de janeiro de 2006 correspondentes ao tempo de serviço necessário para, somado
ao registado até 31 de dezembro de 2005, perfazer o limite máximo de 40 anos;
T2 é a taxa anual de formação da pensão determinada de acordo com os artigos 29.º a 31.º do
Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio, alterado pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, e pelo
Decreto-Lei n.º 85-A/2012, de 5 de abril;
N é o número de anos civis com densidade contributiva igual ou superior a 120 dias com registo
de remunerações completados a partir de 1 de janeiro de 2006, para, somados aos anos registados até 31
de dezembro de 2005, perfazerem o limite máximo de 40 anos.
2 — O fator de sustentabilidade correspondente ao ano da aposentação é fixado, com base nos dados
publicados anualmente pelo Instituto Nacional de Estatística, I. P., nos seguintes termos:
EMV (índice 2006)/EMV (índice ano i - 1)
em que:
EMV (índice 2006) é a esperança média de vida aos 65 anos verificada em 2006;
EMV (índice ano i – 1) é a esperança média de vida aos 65 anos verificada no ano anterior ao da
aposentação.
3 — A pensão de aposentação dos subscritores inscritos a partir de 1 de setembro de 1993 continua
a ser calculada nos termos das normas legais aplicáveis ao cálculo das pensões dos beneficiários do regime
geral da segurança social, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio,
alterado pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 85-A/2012, de 5 de abril.
4 — Os valores das remunerações a considerar no cálculo da primeira parcela das pensões referidas
no n.º 1 são atualizados por aplicação àquelas remunerações anuais de um coeficiente correspondente à
percentagem de atualização acumulada do índice 100 da escala salarial das carreiras de regime geral da
função pública entre o ano a que respeitam as remunerações e o ano da aposentação.
5 — Para efeito do disposto nos números anteriores, considera-se como ano da aposentação aquele
em que se verifique o facto ou ato determinante referido no artigo 43.º do Estatuto da Aposentação.»
2 — O disposto no número anterior aplica-se apenas aos pedidos de aposentação entrados após a
data da entrada em vigor da presente lei.
Artigo 81.º
Aposentação
1 — Sem prejuízo do regime estatutariamente previsto para os militares da Guarda Nacional
Republicana, para o pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança Pública, para o pessoal da
Polícia Judiciária, para o pessoal do corpo da guarda prisional e para os funcionários judiciais, a idade de
aposentação e o tempo de serviço estabelecidos no n.º 1 do artigo 37.º do Estatuto da Aposentação passam
a ser de 65 anos e de 15 anos, respetivamente.
2 — São revogadas todas as disposições legais que estabeleçam regimes transitórios de passagem
à aposentação, reforma, reserva, pré-aposentação e disponibilidade a subscritores da CGA, I. P., que, em
31 de dezembro de 2005, ainda não reuniam condições para passar a essas situações, designadamente:
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a) O n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 157/2005, de 20 de setembro;
b) O n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 159/2005, de 20 de setembro;
c) O n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 166/2005, de 23 de setembro;
d) O n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 219/2005, de 23 de dezembro;
e) O n.º 4 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 220/2005, de 23 de dezembro;
f) O n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 221/2005, de 23 de dezembro;
g) O artigo 3.º da Lei n.º 60/2005, de 29 de dezembro, alterada pelas Leis n.os 52/2007, de 31 de
agosto, e 11/2008, de 20 de fevereiro, bem como os anexos I e II daquela lei;
h) O artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 229/2005, de 29 de dezembro, alterado pela Lei n.º 77/2009,
de 13 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 287/2009, de 8 de outubro, bem como os anexos I a VIII daquele
decreto-lei;
i) O n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 235/2005, de 30 de dezembro.
3 — A referência no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 229/2005, de 29 de dezembro, alterada
pela Lei n.º 77/2009, de 13 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 287/2009, de 8 de outubro, a 1 de janeiro de
2015 considera-se feita a 1 de janeiro de 2013.
4 — O regime fixado no presente artigo tem natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer
outras normas, especiais ou excecionais, em contrário e sobre instrumentos de regulamentação coletiva
de trabalho e contratos de trabalho, não podendo ser afastado ou modificado pelos mesmos.
5 — O disposto no presente artigo aplica-se apenas aos pedidos de aposentação entrados após a
data da entrada em vigor da presente lei.
6 — O disposto no presente artigo não prejudica a manutenção em vigor do disposto nos artigos 64.º
a 69.º e anexos II e III da Lei n.º 21/85, de 30 de julho, e nos artigos 145.º a 150.º e anexos II e III da Lei
n.º 47/86, de 15 de outubro, na redação fixada pela Lei n.º 9/2011, de 12 de abril.
7 — Excecionam-se do disposto no n.º 1 os limites de idade e de tempo de serviço consagrados para
os militares das Forças Armadas, da Polícia Marítima e outro pessoal militarizado.
8 — O regime previsto no presente artigo aplica-se ao pessoal da carreira de investigação e
fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, com as necessárias adaptações e sem prejuízo do
respetivo regime estatutário.
Artigo 82.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 127/2011, de 31 de dezembro
O artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 127/2011, de 31 de dezembro, alterado pela Lei n.º 20/2012, de 14
de maio, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 8.º
[...]
1 — ........................................................................................................................................
2 — ........................................................................................................................................
3 — ........................................................................................................................................
4 — No caso de se verificar alteração do valor das prestações que, nos termos dos instrumentos
de regulamentação coletiva de trabalho do setor bancário aplicáveis, devam ser deduzidas ao valor total
das pensões estabelecido nos mesmos instrumentos, e que, nos termos dos artigos 3.º e 6.º, foi utilizado
para o apuramento das responsabilidades e ativos a transferir, a respetiva diferença não é abatida nem
adicionada ao montante a entregar às entidades pagadoras, constituindo, respetivamente, receita ou
encargo dos fundos de pensões que asseguravam o pagamento daquelas pensões.
5 — .........................................................................................................................................
6 — .........................................................................................................................................
7 — ......................................................................................................................................... »
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Artigo 83.º
Exercício de funções públicas por beneficiários de pensões de reforma pagas pela
segurança social ou por outras entidades gestoras de fundos
1 — O regime de cumulação de funções públicas remuneradas previsto nos artigos 78.º e 79.º do
Estatuto da Aposentação é aplicável aos beneficiários de pensões de reforma da segurança social e de
pensões, de base ou complementares, pagas por quaisquer entidades públicas, independentemente da
respetiva natureza, institucional, associativa ou empresarial, do seu âmbito territorial, nacional, regional ou
municipal, e do grau de independência ou autonomia, incluindo entidades reguladoras, de supervisão ou
controlo, diretamente ou por intermédio de terceiros, nomeadamente seguradoras e entidades gestoras de
fundos de pensões ou planos de pensões, a quem venha a ser autorizada ou renovada a situação de
cumulação.
2 — No prazo de 10 dias, a contar da data de início de funções, os beneficiários a que se refere o
número anterior devem comunicar às entidades empregadoras públicas e ao serviço processador da
pensão em causa a sua opção pela suspensão do pagamento da remuneração ou da pensão.
3 — Caso a opção de suspensão de pagamento recaia sobre a remuneração, deve a entidade
empregadora pública a quem tenha sido comunicada a opção informar o serviço processador da pensão
dessa suspensão.
4 — Quando se verifiquem situações de cumulação sem que tenha sido manifestada a opção a que
se refere o n.º 2, deve o serviço processador da pensão suspender o pagamento do correspondente valor
da pensão.
5 — O disposto no presente artigo não é aplicável aos reformados por invalidez ou por incapacidade
para o trabalho cuja pensão total seja inferior a uma vez e meia o valor do IAS.
6 — As entidades referidas no n.º 1 que paguem pensões, subvenções ou outras prestações
pecuniárias da mesma natureza, de base ou complementares são obrigadas a comunicar à CGA, I. P., até
ao dia 20 de cada mês, os montantes abonados nesse mês por beneficiário.
7 — O incumprimento pontual do dever de comunicação estabelecido no número anterior constitui
o dirigente máximo da entidade pública, pessoal e solidariamente responsável, juntamente com o
beneficiário, pelo reembolso à CGA, I. P., das importâncias que esta venha a abonar indevidamente em
consequência daquela omissão.
8 — O regime fixado no presente artigo tem natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer
outras normas, gerais ou especiais, em contrário.
Artigo 84.º
Suspensão da passagem às situações de reserva, pré-aposentação ou disponibilidade
1 — Ficam suspensas durante o ano de 2013 as passagens às situações de reserva, pré-aposentação
ou disponibilidade, nos termos estatutariamente previstos, para os militares das Forças Armadas e da
Guarda Nacional Republicana, de pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança Pública, do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, da Polícia Judiciária, da Polícia Marítima e de outro pessoal
militarizado e de pessoal do corpo da Guarda Prisional.
2 — Excecionam-se do disposto no número anterior as passagens às situações de reserva,
pré-aposentação ou disponibilidade, resultantes das seguintes circunstâncias:
a) Situações de saúde devidamente atestadas;
b) Serem atingidos ou ultrapassados, respetivamente, o limite de idade ou de tempo de
permanência no posto ou na função, bem como aqueles que, nos termos legais, reúnam as condições de
passagem à reserva depois de completar 36 anos de serviço e 55 anos de idade, tendo em vista a adequação
dos efetivos existentes em processos de reestruturação organizacional;
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c) Do exercício de cargos eletivos de órgãos de soberania, de governo próprio das regiões
autónomas, do poder local ou do Parlamento Europeu, cujos mandatos sejam exercidos em regime de
permanência e a tempo inteiro, ou da eleição para um segundo mandato nos mesmos cargos, nos termos
do artigo 33.º da Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 20 de julho;
d) De exclusões de promoções por não satisfação de condições gerais de promoção ou por
ultrapassagens nas promoções em determinado posto ou categoria, quando tal consequência resulte dos
respetivos termos estatutários;
e) De, à data de entrada em vigor da presente lei, já estarem reunidas as condições ou verificados
os pressupostos para que as mesmas ocorram ao abrigo de regimes transitórios de passagem à
aposentação, reforma, reserva, pré-aposentação, disponibilidade a subscritores da CGA, I. P.,
independentemente do momento em que o venham a requerer ou a declarar.
3 — O regime fixado no presente artigo tem natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer
outras normas, gerais ou especiais, em contrário.
CAPÍTULO IV
Finanças locais
Artigo 85.º
Montantes da participação das autarquias locais nos impostos do Estado
1 — Em 2013, e tendo em conta a estabilidade orçamental prevista na lei de enquadramento
orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 52/2011,
de 13 de outubro, a repartição dos recursos públicos entre o Estado e os municípios, tendo em vista atingir
os objetivos de equilíbrio financeiro horizontal e vertical, inclui as seguintes participações:
a) Uma subvenção geral fixada em € 1 752 023 817, para o Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF);
b) Uma subvenção específica fixada em € 140 561 886, para o Fundo Social Municipal (FSM);
c) Uma participação no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) dos sujeitos
passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial fixada em € 402 135 993, constante da
coluna 5 do mapa XIX anexo, correspondendo o montante a transferir para cada município à aplicação da
percentagem deliberada aos 5 % da participação no IRS do Orçamento do Estado para 2012, indicada na
coluna 7 do referido mapa.
2 — Os acertos a que houver lugar, resultantes da diferença entre a coleta líquida de IRS de 2011
e de 2012, no cumprimento do previsto no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada
pelas Leis n. os 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril,
55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio, devem ser
efetuados, para cada município, no período orçamental de 2013.
3 — Fica suspenso no ano de 2013 o cumprimento do disposto no artigo 29.º da Lei n.º 2/2007, de
15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010,
de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio,
bem como das demais disposições que contrariem o disposto no n.º 1 do presente artigo.
4 — No ano de 2013, o montante do FSM indicado na alínea b) do n.º 1 destina-se exclusivamente
ao financiamento de competências exercidas pelos municípios no domínio da educação pré-escolar e do
1.º ciclo do ensino básico, a distribuir de acordo com os indicadores identificados na alínea a) do n.º 1 do
artigo 28.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n. os 22-A/2007, de 29 de junho,
67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de
30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio.
5 — No ano de 2013, o montante global do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) é fixado
em € 184 038 450, sendo o montante a atribuir a cada freguesia o que consta do mapa XX anexo.
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6 — Fica suspenso no ano de 2013 o cumprimento do previsto nos n.os 4 e 7 do artigo 32.º da Lei
n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e
22/2012, de 30 de maio.
Artigo 86.º
Remuneração dos eleitos das juntas de freguesia
1 — É inscrita no orçamento dos encargos gerais do Estado uma verba no montante de € 7 394 370
a distribuir pelas freguesias referidas nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro,
alterada pelas Leis n. os 5-A/2002, de 11 de janeiro, e 67/2007, de 31 de dezembro, e pela Lei Orgânica
n.º 1/2011, de 30 de novembro, para satisfação das remunerações e dos encargos dos presidentes das
juntas que tenham optado pelo regime de permanência, a tempo inteiro ou a meio tempo, deduzidos dos
montantes relativos à compensação mensal para encargos a que os mesmos eleitos teriam direito se
tivessem permanecido em regime de não permanência, que sejam solicitadas junto da DGAL, através do
preenchimento de formulário eletrónico próprio até ao final do 1.º trimestre de 2013.
2 — A relação das verbas transferidas para cada freguesia, ao abrigo do número anterior, é
publicitada mediante portaria do membro do Governo responsável pela área da administração local.
Artigo 87.º
Regularização de dívidas a fornecedores
No ano de 2013, o regime do Fundo de Regularização Municipal, previsto no artigo 42.º da Lei
n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e
22/2012, de 30 de maio, e regulado no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 120/2012, de 19 de junho, é aplicado a todas as dívidas vencidas, independentemente do
seu prazo de maturidade, bem como à amortização de empréstimos de médio longo prazo, de acordo com
a ordem seguinte:
a) Dívidas a fornecedores vencidas há mais de 90 dias;
b) Outras dívidas já vencidas;
c) Amortização de empréstimos de médio longo prazo.
Artigo 88.º
Dívidas das autarquias locais relativas ao setor da água, saneamento e resíduos
1 — As autarquias locais que tenham dívidas vencidas às entidades gestoras de sistemas
multimunicipais de abastecimento de água, saneamento ou resíduos urbanos ou de parcerias entre o Estado
e as autarquias locais nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 90/2009, de 9 de abril, e que não as tenham
incluído no Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), aprovado pela Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto,
devem apresentar àquelas entidades, no prazo de 60 dias, um plano para a sua regularização com vista à
celebração de um acordo de pagamentos.
2 — Durante o ano de 2013, e relativamente às dívidas das autarquias locais que se encontrem
vencidas desde o dia 1 de janeiro de 2012, é conferido um privilégio creditório às entidades gestoras dos
sistemas multimunicipais de abastecimento de água, saneamento ou resíduos urbanos na dedução às
transferências prevista no artigo 34.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 22-A/2007,
de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro,
64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio.
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Artigo 89.º
Confirmação da situação tributária e contributiva no âmbito dos
pagamentos efetuados pelas autarquias locais
É aplicável às autarquias locais, no que respeita à confirmação da situação tributária e contributiva,
o regime estabelecido no artigo 31.º-A do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, aditado pelo Decreto-Lei
n.º 29-A/2011, de 1 de março.
Artigo 90.º
Descentralização de competências para os municípios no domínio da educação
1 — Durante o ano de 2013, fica o Governo autorizado a transferir para todos os municípios do
continente as dotações inscritas no orçamento do Ministério da Educação e Ciência, referentes a
competências a descentralizar no domínio da educação, relativas a:
a) Componente de apoio à família, designadamente o fornecimento de refeições e apoio ao
prolongamento de horário na educação pré-escolar;
b) Ação social escolar nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.
2 — Durante o ano de 2013, fica o Governo autorizado a transferir para os municípios que tenham
celebrado ou venham a celebrar contratos de execução ao abrigo do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 144/2008,
de 28 de julho, alterado pelas Leis n.os 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011,
de 30 de dezembro, as dotações inscritas no orçamento do Ministério da Educação e Ciência, referentes a:
a) Pessoal não docente do ensino básico;
b) Atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico;
c) Gestão do parque escolar nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.
3 — Em 2013, as transferências de recursos para pagamento de despesas referentes a pessoal não
docente são atualizadas nos termos equivalentes à variação prevista para as remunerações da função
pública.
4 — As dotações inscritas no orçamento do Ministério da Educação e Ciência para financiamento
do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 2 são atualizadas nos termos equivalentes à inflação prevista.
5 — É inscrita no orçamento dos encargos gerais do Estado uma verba de € 23 689 267 destinada
ao pagamento das despesas a que se refere o n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho,
alterado pelas Leis n.os 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de
dezembro.
6 — A relação das verbas transferidas ao abrigo do presente artigo é publicitada mediante portaria
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da educação e da ciência.
Artigo 91.º
Verbas em dívida relativas à educação pré-escolar
Fica o Governo autorizado a transferir para os municípios a verba em dívida relativa ao ano de 2011,
referente ao apoio à família na educação pré-escolar.
Artigo 92.º
Descentralização de competências para os municípios no domínio da ação social
1 — Durante o ano de 2013, fica o Governo autorizado a transferir para os municípios do continente
as dotações inscritas no orçamento do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, referentes a
competências a descentralizar no domínio da ação social direta.
2 — A relação das verbas transferidas ao abrigo do presente artigo é publicitada mediante portaria
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da segurança social.

730

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 12/2012

1.ª Série

Artigo 93.º
Áreas metropolitanas e associações de municípios
1 — As transferências para as áreas metropolitanas e associações de municípios, nos termos das
Leis n.os 45/2008, de 27 de agosto, e 46/2008, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de
dezembro, a inscrever no orçamento dos encargos gerais do Estado, são as que constam do mapa anexo
à presente lei, da qual faz parte integrante.
2 — Fica suspenso no ano de 2013 o cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 26.º
da Lei n.º 45/2008, de 27 de agosto.
3 — Fica suspenso no ano de 2013 o cumprimento do disposto na alínea j) do n.º 3 do artigo 25.º
da Lei n.º 46/2008, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro.
Artigo 94.º
Auxílios financeiros e cooperação técnica e financeira
É inscrita no orçamento dos encargos gerais do Estado uma verba de € 3 000 000 para as finalidades
previstas nos n.os 2 e 3 do artigo 8.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 22-A/2007,
de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro,
64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio, bem como para a conclusão de projetos em curso,
tendo em conta o período de aplicação dos respetivos programas de financiamento e os princípios de
equidade e de equilíbrio na distribuição territorial.
Artigo 95.º
Retenção de fundos municipais
É retida a percentagem de 0,1 % do FEF de cada município do continente, constituindo essa retenção
receita própria da DGAL, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 6.º do Decreto Regulamentar
n.º 2/2012, de 16 de janeiro.
Artigo 96.º
Redução do endividamento
1 — Até ao final do ano de 2013, as entidades incluídas no subsetor da administração local reduzem
para além das já previstas no PAEL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, no mínimo
10 % dos pagamentos em atraso com mais de 90 dias registados no Sistema Integrado de Informação da
Administração Local (SIIAL) em setembro de 2012.
2 — À redução prevista no número anterior acresce a redução equivalente a 3,5 % da despesa
efetuada com remunerações certas e permanentes no ano de 2011 do valor correspondente ao subsídio
de férias suportado em 2012 cujo pagamento seja devido nos termos do artigo 29.º.
3 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os municípios reduzem, até ao final do
1.º semestre de 2013, e em acumulação com os já previstos no PAEL, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 43/2012, de 28 de agosto, no mínimo 5 % dos pagamentos em atraso com mais de 90 dias registados
no SIIAL em setembro de 2012.
4 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o aumento de receita do imposto municipal
sobre imóveis (IMI), resultante do processo de avaliação geral dos prédios urbanos constante do
Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 60-A/2011, de 30
de novembro, é obrigatoriamente utilizado na redução do endividamento de médio e longo prazo do
município.

1.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 12/2012

731

5 — Os municípios que cumpram os limites de endividamento líquido calculado nos termos da Lei
n.º 2/2007, de 15 de janeiro, podem substituir a redução do endividamento referido no número anterior por
uma aplicação financeira a efetuar obrigatoriamente junto do Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida
Pública — IGCP, E. P. E. (IGCP, E. P. E.), no mesmo montante em falta para integral cumprimento das
reduções previstas no presente artigo.
6 — A aplicação financeira referida no número anterior é efetuada até 15 de dezembro de 2013,
só podendo ser utilizada para efeitos de redução de pagamentos em atraso há mais de 90 dias ou do
endividamento municipal.
7 — No caso de incumprimento das reduções previstas no presente artigo, há lugar a uma redução
das transferências do Orçamento do Estado no montante equivalente a 20 % do valor da redução
respetivamente em falta.
Artigo 97.º
Fundo de Regularização Municipal
1 — As verbas retidas ao abrigo do disposto no n.º 7 do artigo anterior integram o Fundo de
Regularização Municipal, sendo utilizadas para pagamento das dívidas a fornecedores dos respetivos
municípios.
2 — Os pagamentos aos fornecedores dos municípios, a efetuar pela DGAL, são realizados de
acordo com os procedimentos constantes dos n.os 3 e 4 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de
março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 120/2012, de 19 de junho.
Artigo 98.º
Endividamento municipal em 2013
1 — Nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis
n.os 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de
31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio, o limite de endividamento líquido
de cada município para 2013, tendo em vista assegurar uma variação global nula do endividamento líquido
municipal no seu conjunto, corresponde ao menor dos seguintes valores:
a) Limite de endividamento líquido de 2012;
b) Limite resultante do disposto no n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada
pelas Leis n. os 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril,
55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio.
2 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, o limite de endividamento de médio e de longo
prazos para cada município em 2013 é o calculado nos termos do artigo 39.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de
janeiro, alterada pelas Leis n.os 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de
28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio.
3 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a celebração de novos contratos de empréstimo
de médio e longo prazos é limitada ao valor resultante do rateio do montante global das amortizações
efetuadas pelos municípios no ano de 2011 proporcional à capacidade de endividamento disponível para
cada município, aferida nos termos da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 22-A/2007,
de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro,
64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio.
4 — O valor global das amortizações efetuadas no ano de 2011 é corrigido, até 30 de junho, pelo
valor das amortizações efetuadas no ano de 2012.
5 — O rateio referido nos n.os 3 e 4 é prioritariamente utilizado pelos municípios em empréstimos
de médio e longo prazos para investimentos no âmbito do QREN ou da reabilitação urbana.
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6 — Pode ser excecionada dos limites de endividamento estabelecidos no presente artigo a
celebração de contratos de empréstimo, a autorizar por despacho do membro do Governo responsável pela
área das finanças, em situações excecionais devidamente fundamentadas e tendo em conta a situação
económica e financeira do País, designadamente no âmbito do QREN e da reabilitação urbana, e da
aquisição de fogos cuja construção foi financiada pelo IHRU, I. P., e incluindo o empréstimo quadro do
Banco Europeu de Investimento (BEI).
7 — Os municípios transmitem obrigatoriamente à DGAL, até ao dia 15 do mês seguinte ao final
de cada trimestre, informação sobre os novos contratos de empréstimo de médio e longo prazos celebrados,
os montantes utilizados no cumprimento de contratos de crédito bancário e os montantes das amortizações
efetuadas no trimestre anterior.
8 — O valor disponível para rateio nos termos dos n.os 2 e 3 é reduzido em 150 milhões de euros.
Artigo 99.º
Contratação de empréstimos pelos municípios
1 — Os municípios referidos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2012, de 1 de agosto,
e, bem assim, aqueles que se encontrem em situação de gravidade idêntica reconhecida por resolução do
Conselho de Ministros podem ultrapassar os limites de endividamento líquido e de endividamento de médio
e longo prazos dos municípios desde que o empréstimo contraído se destine ao financiamento das obras
necessárias à reposição do potencial produtivo agrícola e florestal e das infraestruturas e equipamentos
municipais.
2 — A contração de empréstimos nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 não dispensa
o município do cumprimento das obrigações de redução previstas no n.º 2 do artigo 37.º e no n.º 3 do
artigo 39.º da Lei das Finanças Locais, caso os limites de endividamento sejam ultrapassados.
3 — A contratação dos empréstimos referidos no n.º 1 depende de despacho prévio de concordância
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais, que definirá
também o número de anos em que o limite de endividamento pode ser ultrapassado.
4 — Os empréstimos contratados para o efeito do presente artigo não relevam para o valor apurado
nos termos do n.º 3 do artigo 98.º da presente lei.
Artigo 100.º
Fundo de Emergência Municipal
1 — A autorização de despesa a que se refere o n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 225/2009,
de 14 de setembro, é fixada em € 5 000 000.
2 — Em 2013, é permitido o recurso ao Fundo de Emergência Municipal consagrado no Decreto-Lei
n.º 225/2009, de 14 de setembro, sem verificação do requisito da declaração de situação de calamidade
pública, desde que se verifiquem condições excecionais reconhecidas por resolução do Conselho de
Ministros.
3 — Em 2013, é permitido o recurso ao Fundo de Emergência Municipal pelos municípios
identificados na Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2010, de 13 de janeiro, em execução dos
contratos-programa celebrados em 2010 e 2011 e com execução plurianual.
Artigo 101.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho
Os artigos 4.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º e 11.º do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, alterado pelas Leis
n.os 3 -B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, passam
a ter a seguinte redação:
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«Artigo 4.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — Em 2013, as transferências de recursos para pagamento das despesas a que se refere o
presente artigo são atualizadas nos termos equivalentes à variação prevista para as remunerações da
função pública.
5 — A partir de 2014, as transferências de recursos financeiros a que se refere o presente artigo
são incluídas no Fundo Social Municipal (FSM) e atualizadas segundo as regras aplicáveis às transferências
para as autarquias locais.
Artigo 7.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — Em 2013, as transferências de recursos para pagamento das despesas a que se refere o
presente artigo são atualizadas nos termos equivalentes à inflação prevista.
4 — A partir de 2014, as transferências de recursos financeiros a que se refere o presente artigo são
incluídas no FSM e atualizadas segundo as regras aplicáveis às transferências para as autarquias locais.
Artigo 8.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — Em 2013, as transferências de recursos para pagamento das despesas a que se refere o
presente artigo são atualizadas nos termos equivalentes à inflação prevista.
5 — A partir de 2014, as transferências de recursos financeiros a que se refere o presente artigo são
incluídas no FSM e atualizadas segundo as regras aplicáveis às transferências para as autarquias locais.
6 — ..........................................................................................................................................
Artigo 9.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — Em 2013, as transferências de recursos para pagamento das despesas a que se refere o
presente artigo não são atualizadas.
3 — A partir de 2014, as transferências de recursos financeiros a que se refere o presente artigo são
incluídas no FSM e atualizadas segundo as regras aplicáveis às transferências para as autarquias locais.
Artigo 10.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
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4 — Em 2013, as transferências de recursos para pagamento das despesas a que se refere o
presente artigo são atualizadas nos termos equivalentes à inflação prevista.
5 — A partir de 2014, as transferências de recursos financeiros a que se refere o presente artigo
são incluídas no FSM e atualizadas segundo as regras aplicáveis às transferências para as autarquias
locais.
Artigo 11.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — Em 2013, as transferências de recursos para pagamento das despesas a que se refere o
presente artigo são atualizadas nos termos equivalentes à inflação prevista.
5 — A partir de 2014, as transferências de recursos financeiros a que se refere o presente artigo
são incluídas no FSM e atualizadas segundo as regras aplicáveis às transferências para as autarquias
locais.
6 — ......................................................................................................................................... »
Artigo 102.º
Transferência de património e equipamentos
1 — É transferida para os municípios a titularidade do direito de propriedade dos prédios afetos às
escolas que se encontrem sob gestão municipal, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 2.º e dos
artigos 8.º, 12.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, alterado pelas Leis n.os 3-B/2010, de
28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro.
2 — A presente lei constitui título bastante para a transferência prevista no número anterior, sendo
dispensadas quaisquer outras formalidades, designadamente as estabelecidas nos contratos de execução
celebrados nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, alterado pelas Leis
n.os 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro.
Artigo 103.º
Regularização extraordinária dos pagamentos aos fornecedores
1 — Ficam os municípios autorizados a celebrar com o Estado contratos de empréstimo de médio
e longo prazos destinados ao pagamento de dívidas a fornecedores.
2 — O montante disponível para efeitos do previsto no número anterior tem como limite máximo a
verba remanescente e não contratualizada no quadro da execução do Programa de Apoio à Economia
Local, aprovado pela Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto.
3 — O disposto no n.º 1 é objeto de regulamentação por portaria dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças e da administração local.
CAPÍTULO V
Segurança social
Artigo 104.º
Saldo de gerência do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.
1 — O saldo de gerência do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.),
é transferido para o IGFSS, I. P., e constitui receita do orçamento da segurança social.
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2 — O saldo referido no número anterior que resulte de receitas provenientes da execução de
programas co-financiados maioritariamente pelo Fundo Social Europeu (FSE) pode ser mantido no
IEFP, I. P., por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da economia,
do emprego, da solidariedade e da segurança social.
Artigo 105.º
Mobilização de ativos e recuperação de créditos da segurança social
Fica o Governo autorizado, através do membros do Governo responsáveis pelas áreas da
solidariedade e da segurança social, com faculdade de delegação, a proceder à anulação de créditos
detidos pelas instituições de segurança social quando se verifique carecerem os mesmos de justificação
ou estarem insuficientemente documentados ou quando a sua irrecuperabilidade decorra da inexistência
de bens penhoráveis do devedor.
Artigo 106.º
Alienação de créditos
1 — A segurança social pode, excecionalmente, alienar os créditos de que seja titular correspondentes
às dívidas de contribuições, quotizações e juros no âmbito de processos de viabilização económica e
financeira que envolvam o contribuinte.
2 — A alienação pode ser efetuada pelo valor nominal ou pelo valor de mercado dos créditos.
3 — A alienação de créditos pelo valor de mercado segue um dos procedimentos aprovados pelo
membros do Governo responsáveis pela área da solidariedade e da segurança social.
4 — A alienação prevista no presente artigo não pode fazer-se a favor:
a) Do contribuinte devedor;
b) Dos membros dos órgãos sociais do contribuinte devedor, quando a dívida respeite ao período
de exercício do seu cargo;
c) De entidades com interesse patrimonial equiparável.
5 — A competência atribuída nos termos do n.º 3 é suscetível de delegação.
Artigo 107.º
Representação da segurança social nos processos especiais de recuperação
de empresas e insolvência e processos especiais de revitalização
Nos processos especiais de recuperação de empresas e insolvência e nos processos especiais de
revitalização previstos no Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, compete ao IGFSS, I. P.,
definir a posição da segurança social, cabendo ao ISS, I. P., assegurar a respectiva representação.
Artigo 108.º
Transferências para capitalização
Os saldos anuais do sistema previdencial, bem como as receitas resultantes da alienação de
património, são transferidos para o FEFSS.
Artigo 109.º
Prestação de garantias pelo Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
Ao abrigo do disposto na Lei n.º 112/97, de 16 de setembro, fica o FEFSS, gerido em regime de
capitalização pelo IGFCSS, I. P., autorizado a prestar garantias sob a forma de colateral em numerário
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ou em valores mobiliários pertencentes à sua carteira de ativos, para cobertura da exposição a risco de
crédito no âmbito das operações de cobertura cambial necessárias ao cumprimento dos limites constantes
no respetivo regulamento de gestão.
Artigo 110.º
Transferências para políticas ativas de emprego e formação
profissional durante o ano de 2013
1 — Das contribuições orçamentadas no âmbito do sistema previdencial, constituem receitas próprias:
a) Do IEFP, I. P., destinadas à política de emprego e formação profissional, € 455 950 000;
b) Do Instituto de Gestão de Fundo Social Europeu, I. P. (IGFSE, I. P.), destinadas à política de
emprego e formação profissional, € 3 336 711;
c) Da Autoridade para as Condições do Trabalho, destinadas à melhoria das condições de
trabalho e à política de higiene, segurança e saúde no trabalho, € 22 244 741;
d) Da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P., destinadas à política
de emprego e formação profissional, € 3 800 000;
e) Da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, destinadas à política de emprego
e formação profissional, € 1 112 237.
2 — Constituem receitas próprias das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, respetivamente,
€ 8 470 892 e € 9 887 998, destinadas à política do emprego e formação profissional.
Artigo 111.º
Suspensão de pagamento de subsídios e de passagens na Região Autónoma da Madeira
1 — Durante a vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira da Região Autónoma
da Madeira, fica suspenso o pagamento do subsídio de fixação e do subsídio de compensação a que se
referem os n.os 1 e 2 do artigo 1.º e o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 66/88, de 1 de março, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 229/2005, de 29 de dezembro, conjugados com o disposto no artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 247/2003, de 8 de outubro, relativamente às pessoas referidas naquelas mesmas disposições.
2 — Fica igualmente suspenso o pagamento de passagens a que se referem os n. os 1 e 2 do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 171/81, de 24 de junho, e o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 66/88, de 1 de março,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 229/2005, de 29 de dezembro, conjugados com o artigo 10.º do
Decreto-Lei n.º 247/2003, de 8 de outubro, relativamente às pessoas referidas nas citadas disposições.
3 — O regime fixado no presente artigo tem natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer
outras normas, especiais ou excecionais, em contrário e sobre instrumentos de regulamentação coletiva
de trabalho e contratos de trabalho, não podendo ser afastado ou modificado pelos mesmos.
Artigo 112.º
Suspensão do pagamento de subsídios e de passagens na Região Autónoma dos Açores
1 — Durante a vigência do Memorando de Entendimento entre o Governo da República Portuguesa
e o Governo da Região Autónoma dos Açores, fica suspenso o pagamento do subsídio de fixação e do
subsídio de compensação a que se referem os n.os 1 e 2 do artigo 1.º e o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 66/88,
de 1 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 229/2005, de 29 de dezembro, e o pagamento de passagens
a que se referem os n.os 1 e 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 171/81, de 24 de junho, relativamente às
pessoas referidas nas citadas disposições.
2 — Durante a vigência do Memorando de Entendimento entre o Governo da República Portuguesa
e o Governo da Região Autónoma dos Açores fica suspenso o pagamento do valor decorrente do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 171/81, de 24 de junho.
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3 — O regime fixado no presente artigo tem natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer
outras normas, especiais ou excecionais, em contrário e sobre instrumentos de regulamentação coletiva
de trabalho e contratos de trabalho, não podendo ser afastado ou modificado pelos mesmos.
Artigo 113.º
Divulgação de listas de contribuintes
É aplicável aos contribuintes devedores à segurança social a divulgação de listas prevista na
alínea a) do n.º 5 do artigo 64.º da lei geral tributária (LGT), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17
de dezembro.
Artigo 114.º
Suspensão do regime de atualização do valor do indexante dos
apoios sociais, das pensões e outras prestações sociais
É suspenso durante o ano de 2013:
a) O regime de atualização anual do IAS, mantendo-se em vigor o valor de € 419,22 estabelecido
no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 323/2009, de 24 de dezembro, alterado pelas Leis n.os 55-A/2010, de 31
de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro;
b) O regime de atualização das pensões e de outras prestações sociais atribuídas pelo sistema
de segurança social, previsto nos artigos 4.º a 6.º da Lei n.º 53-B/2006, de 29 de dezembro, alterada pelas
Leis n.os 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro;
c) O regime de atualização das pensões do regime de proteção social convergente, estabelecido
no artigo 6.º da Lei n.º 52/2007, de 31 de agosto, alterada pela Lei n.º 11/2008, de 20 de fevereiro.
Artigo 115.º
Congelamento do valor nominal das pensões
1 — No ano de 2013, não são objeto de atualização:
a) Os valores das pensões regulamentares de invalidez e de velhice do regime geral de segurança
social e demais pensões, subsídios e complementos, previstos na Portaria n.º 320-B/2011, de 30 de
dezembro, atribuídos em data anterior a 1 de janeiro de 2012;
b) Os valores das pensões de aposentação, reforma, invalidez e de outras pensões, subsídios e
complementos atribuídos pela CGA, I. P., previstos na Portaria n.º 320-B/2011, de 30 de dezembro,
atribuídos em data anterior a 1 de janeiro de 2013.
2 — O disposto no número anterior não é aplicável às pensões, subsídios e complementos cujos
valores sejam automaticamente atualizados por indexação à remuneração de trabalhadores no ativo, os
quais ficam sujeitos à redução remuneratória prevista na presente lei, com exceção das pensões
atualizadas ao abrigo do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 de janeiro, alterado pelos
Decretos-Leis n.os 93/83, de 17 de fevereiro, 203/87, de 16 de maio, 224/90, de 10 de julho, 183/91, de 17
de maio, e 259/93, de 22 de julho, e pelas Leis n.os 46/99, de 16 de junho, e 26/2009, de 18 de junho.
3 — Excetuam-se do disposto no n.º 1 o valor mínimo de pensão do regime geral de segurança social
correspondente a uma carreira contributiva inferior a 15 anos, os valores mínimos de pensão de
aposentação, reforma, invalidez e outras correspondentes a tempos de serviço até 18 anos, as pensões do
regime especial das atividades agrícolas (RESSAA), as pensões do regime não contributivo e de regimes
equiparados ao regime não contributivo, as pensões dos regimes transitórios dos trabalhadores agrícolas,
as pensões por incapacidade permanente para o trabalho e as pensões por morte decorrentes de doença
profissional e o complemento por dependência, cuja atualização consta de portaria do membro do Governo
responsável pela área da solidariedade e da segurança social.
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Artigo 116.º
Alteração ao Código dos Regimes Contributivos do Sistema
Previdencial de Segurança Social
1 — Os artigos 65.º, 69.º, 110.º, 134.º, 141.º, 168.º, 186.º e 211.º do Código dos Regimes Contributivos
do Sistema Previdencial de Segurança Social, aprovado em anexo à Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro,
alterada pela Lei n.º 119/2009, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 140-B/2010, de 30 de dezembro,
e pelas Leis n.os 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 20/2012, de 14 de maio,
passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 65.º
[...]
1 — (Anterior corpo do artigo.)
2 — Os membros dos órgãos estatutários das pessoas coletivas que exerçam funções de gerência
ou de administração têm ainda direito à proteção na eventualidade de desemprego, nos termos de legislação
própria.
Artigo 69.º
Taxas contributivas
1 — ..........................................................................................................................................
2 — A taxa contributiva relativa aos membros das pessoas coletivas que exerçam funções de
gerência ou de administração é de 34,75 %, sendo, respetivamente, de 23,75 % e de 11 % para as entidades
empregadoras e para os trabalhadores.
3 — (Anterior n.º 2.)
Artigo 110.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — O disposto no presente capítulo não é aplicável às entidades e serviços públicos, nomeadamente
às entidades da administração direta e indireta do Estado, das regiões autónomas e da administração local,
bem como às respetivas instituições personalizadas ou de utilidade pública.
Artigo 134.º
[...]
1 — São obrigatoriamente abrangidos pelo regime dos trabalhadores independentes, com as
especificidades previstas no presente título:
a) Os produtores agrícolas que exerçam efetiva atividade profissional na exploração agrícola ou
equiparada, bem como os respetivos cônjuges que exerçam efetiva e regularmente atividade profissional
na exploração;
b) Os empresários em nome individual com rendimentos decorrentes do exercício de qualquer
atividade comercial ou industrial, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º do Código do IRS, e os
titulares de Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada, bem como os respetivos cônjuges
que com eles exerçam efetiva atividade profissional com caráter de regularidade e de permanência.
2 — ..........................................................................................................................................
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Artigo 141.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — Os trabalhadores independentes que sejam empresários em nome individual ou titulares de
estabelecimento individual de responsabilidade limitada, e respetivos cônjuges referidos na alínea b) do
n.º 1 do artigo 134.º têm igualmente direito a proteção na eventualidade de desemprego, nos termos de
legislação própria.
Artigo 168.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — É fixada em 34,75 % a taxa contributiva a cargo dos empresários em nome individual e dos
titulares de estabelecimento individual de responsabilidade limitada e respetivos cônjuges.
5 — .........................................................................................................................................
6 — .........................................................................................................................................
7 — (Anterior n.º 4.)
Artigo 186.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — As dívidas à segurança social de qualquer natureza podem não ser objeto de participação
para execução nas secções de processo da segurança social quando o seu valor acumulado não atinja
os limites estabelecidos anualmente por despacho do membro do Governo responsável pela área da
segurança social.
Artigo 211.º
[...]
1 — (Anterior corpo do artigo.)
2 — O disposto no número anterior é aplicável a todas as entidades devedoras, designadamente ao
Estado e às outras pessoas coletivas públicas, independentemente da natureza, institucional, associativa
ou empresarial, do âmbito territorial, nacional, regional ou municipal, e do grau de independência ou
autonomia, incluindo entidades reguladoras, de supervisão ou controlo.
3 — O disposto no número anterior prevalece sobre quaisquer normas que disponham em sentido
diverso.»
2 — São aditados ao Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança
Social, aprovado em anexo à Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, alterada pela Lei n.º 119/2009, de 30
de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 140-B/2010, de 30 de dezembro, e pelas Leis n.os 55-A/2010, de 31 de
dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 20/2012, de 14 de maio, os artigos 91.º-A a 91.º-C, com a
seguinte redação:
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«Artigo 91.º -A
Âmbito pessoal
São abrangidos pelo regime geral com as especificidades previstas na presente secção:
a) Os trabalhadores titulares de relação jurídica de emprego público constituída a partir de 1 de
janeiro de 2006, independentemente da modalidade de vinculação;
b) Os demais trabalhadores titulares de relação jurídica de emprego constituída até 31 de
dezembro de 2005 que à data se encontravam enquadrados no regime geral de segurança social.
Artigo 91.º-B
Âmbito material
1 — Aos trabalhadores que exercem funções públicas é garantida a proteção nas eventualidades
previstas no n.º 1 de artigo 19.º
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o pagamento das prestações sociais na
eventualidade de desemprego atribuídas aos trabalhadores que exercem funções públicas, nas condições
referidas no artigo 10.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de
31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e
64-B/2011, de 30 de dezembro, é da responsabilidade das entidades empregadoras competentes, nos
termos previstos na Lei n.º 4/2009, de 29 de janeiro, alterada pela Lei n.º 10/2009, de 10 de março.
3 — O disposto no número anterior é aplicável aos trabalhadores referidos no n.º 4 do artigo 88.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010,
de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro,
cuja relação jurídica de emprego foi constituída entre 1 de janeiro de 2006 e a data da entrada em vigor
da referida norma.
Artigo 91.º-C
Taxa contributiva
1 — A taxa contributiva relativa aos trabalhadores que exercem funções públicas é de 34,75 %,
sendo, respetivamente, de 23,75 % e de 11 % para as entidades empregadoras e para os trabalhadores.
2 — A taxa contributiva relativa aos trabalhadores abrangidos pelos n.os 2 e 3 do artigo anterior é
de 29,6 %, sendo, respetivamente, de 18,6 % e de 11 % para as entidades empregadoras e para os
trabalhadores.
3 — Aos trabalhadores referidos no número anterior não se aplica o disposto no artigo 55.º»
3 — É aditada ao capítulo II do título I da parte II
do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, aprovado em
anexo à Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, alterada pela Lei n.º 119/2009, de 30 de dezembro, pelo
Decreto-Lei n.º 140-B/2010, de 30 de dezembro, e pelas Leis n. os 55-A/2010, de 31 de dezembro,
64-B/2011, de 30 de dezembro, e 20/2012, de 14 de maio, a secção I-A, com a epígrafe «Trabalhadores
que exercem funções públicas», composta pelos artigos 91.º-A a 91.º-C.
4 — São revogadas as alíneas a) a d) do artigo 111.º, os artigos 113.º, 114.º e 115.º e a subsecção
II da secção VII do capítulo II do título I da parte II do Código dos Regimes Contributivos do Sistema
Previdencial de Segurança Social, aprovado em anexo à Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, alterada pela
Lei n.º 119/2009, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 140-B/2010, de 30 de dezembro, e pelas Leis
n.os 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 20/2012, de 14 de maio.
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Artigo 117.º
Contribuição sobre prestações de doença e de desemprego
1 — As prestações do sistema previdencial concedidas no âmbito das eventualidades de doença e
desemprego são sujeitas a uma contribuição nos seguintes termos:
a) 5 % sobre o montante dos subsídios concedidos no âmbito da eventualidade de doença;
b) 6 % sobre o montante dos subsídios de natureza previdencial concedidos no âmbito da
eventualidade de desemprego.
2 — O disposto na alínea a) do número anterior não se aplica a subsídios referentes a período de
incapacidade temporária de duração inferior ou igual a 30 dias.
3 — O disposto na alínea b) do n.º 1 não se aplica às situações de majoração do subsídio de
desemprego, previstas no artigo seguinte.
4 — A contribuição prevista no presente artigo reverte a favor do IGFSS, I. P., sendo deduzida pelas
instituições de segurança social do montante das prestações por elas pagas, constituindo uma receita do
sistema previdencial.
Artigo 118.º
Majoração do montante do subsídio de desemprego
1 — O montante diário do subsídio de desemprego calculado nos termos dos artigos 28.º e 29.º do
Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/2009, de 20 de março, pela
Lei n.º 5/2010, de 5 de maio, e pelos Decretos-Leis n.os 72/2010, de 18 de junho, e 64/2012, de 15 de março,
é majorado em 10 % nas situações seguintes:
a) Quando no mesmo agregado familiar ambos os cônjuges ou pessoas que vivam em união de
facto sejam titulares do subsídio de desemprego e tenham filhos ou equiparados a cargo;
b) Quando no agregado monoparental o parente único seja titular do subsídio de desemprego e
não aufira pensão de alimentos decretada ou homologada pelo tribunal.
2 — A majoração referida na alínea a) do número anterior é de 10 % para cada um dos beneficiários.
3 — Sempre que um dos cônjuges ou uma das pessoas que vivam em união de facto deixe de ser
titular de subsídio de desemprego e lhe seja atribuído subsídio social de desemprego subsequente ou,
permanecendo em situação de desemprego, não aufira qualquer prestação social por essa eventualidade,
mantém-se a majoração do subsídio de desemprego em relação ao outro beneficiário.
4 — Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1, considera-se agregado monoparental o previsto
no artigo 8.º-A do Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto.
5 — A majoração prevista no n.º 1 depende de requerimento e da prova das condições de atribuição.
6 — O disposto nos números anteriores aplica-se aos beneficiários:
a) Que se encontrem a receber subsídio de desemprego à data da entrada em vigor da presente lei;
b) Cujos requerimentos para atribuição de subsídio de desemprego estejam dependentes de
decisão por parte dos serviços competentes;
c) Que apresentem o requerimento para atribuição do subsídio de desemprego durante o período
de vigência da norma.
CAPÍTULO VI
Operações ativas, regularizações e garantias do Estado
Artigo 119.º
Concessão de empréstimos e outras operações ativas
1 — Fica o Governo autorizado, nos termos da alínea h) do artigo 161.º da Constituição, através do
membro do Governo responsável pela área das finanças, com a faculdade de delegação, a conceder
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empréstimos e a realizar outras operações de crédito ativas, até ao montante contratual equivalente a
€ 9 600 000 000, incluindo a eventual capitalização de juros, não contando para este limite os montantes
referentes a reestruturação ou consolidação de créditos do Estado.
2 — Acresce ao limite fixado no número anterior a concessão de empréstimos pelos serviços e
fundos autónomos, até ao montante contratual equivalente a € 500 000 000, incluindo a eventual
capitalização de juros, não contando para este limite os montantes referentes a reestruturação ou
consolidação de créditos.
3 — Fica, ainda, o Governo autorizado, através do membro do Governo responsável pela área das
finanças, com a faculdade de delegação, a renegociar as condições contratuais de empréstimos anteriores,
incluindo a troca da moeda do crédito, ou a remir os créditos daqueles resultantes.
4 — O Governo informa trimestralmente a Assembleia da República da justificação e das condições
das operações realizadas ao abrigo do presente artigo.
Artigo 120.º
Mobilização de ativos e recuperação de créditos
1 — Fica o Governo autorizado, através do membro do Governo responsável pela área das finanças,
com a faculdade de delegação, no âmbito da recuperação de créditos e outros ativos financeiros do Estado,
detidos pela DGTF, a proceder às seguintes operações:
a) Redefinição das condições de pagamento das dívidas nos casos em que os devedores se
proponham pagar a pronto ou em prestações, podendo também, em casos devidamente fundamentados,
ser reduzido o valor dos créditos, sem prejuízo de, em caso de incumprimento, se exigir o pagamento nas
condições originariamente vigentes, podendo estas condições ser aplicadas na regularização dos créditos
adquiridos pela DGTF respeitantes a dívidas às instituições de segurança social, nos termos do regime legal
aplicável a estas dívidas;
b) Redefinição das condições de pagamento e, em casos devidamente fundamentados, redução
ou remissão do valor dos créditos dos empréstimos concedidos a particulares, ao abrigo do Programa
Especial para a Reparação de Fogos ou Imóveis em Degradação (PRID) e do Programa Especial de
Autoconstrução, nos casos de mutuários cujos agregados familiares tenham um rendimento médio mensal
per capita não superior ao valor do rendimento social de inserção ou de mutuários com manifesta
incapacidade financeira;
c) Realização de aumentos de capital com quaisquer ativos financeiros, bem como mediante
conversão de crédito em capital das empresas devedoras;
d) Aceitação, como dação em cumprimento, de bens imóveis, bens móveis, valores mobiliários
e outros ativos financeiros;
e) Alienação de créditos e outros ativos financeiros;
f) Aquisição de ativos mediante permuta com outros entes públicos ou no quadro do exercício
do direito de credor preferente ou garantido em sede de venda em processo executivo ou em liquidação
do processo de insolvência.
2 — Fica o Governo igualmente autorizado, através do membro do Governo responsável pela área
das finanças, com a faculdade de delegação, a proceder:
a) À cessão da gestão de créditos e outros ativos, a título remunerado ou não, quando tal operação
se revele a mais adequada à defesa dos interesses do Estado;
b) À contratação da prestação dos serviços financeiros relativos à operação indicada na alínea
anterior, independentemente do seu valor, podendo esta ser precedida de procedimento por negociação
ou realizada por ajuste direto;
c) À redução do capital social de sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos, ou
simplesmente participadas, no âmbito de processos de saneamento económico-financeiro;
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d) À cessão de ativos financeiros que o Estado, através da DGTF, detenha sobre cooperativas
e associações de moradores aos municípios onde aquelas tenham a sua sede;
e) À anulação de créditos detidos pela DGTF, quando, em casos devidamente fundamentados,
se verifique que não se justifica a respetiva recuperação;
f) À contratação da prestação de serviços no âmbito da recuperação dos créditos do Estado, em
casos devidamente fundamentados.
3 — O Governo informa trimestralmente a Assembleia da República da justificação e condições das
operações realizadas ao abrigo do presente artigo.
4 — A cobrança dos créditos do Estado detidos pela DGTF, decorrentes de empréstimos concedidos
pelo Estado ou por outras entidades públicas, incluindo empresas públicas, que lhe tenham transmitido os
respetivos direitos, tem lugar por recurso ao processo de execução fiscal nos termos previstos no Código
de Procedimento e de Processo Tributário, constituindo a certidão de dívida emitida pela DGTF título
executivo para o efeito.
Artigo 121.º
Aquisição de ativos e assunção de passivos e responsabilidades
1 — Fica o Governo autorizado, através do membro do Governo responsável pela área das finanças,
com a faculdade de delegação:
a) A adquirir créditos de empresas públicas, no contexto de planos estratégicos de reestruturação
e de saneamento financeiro;
b) A assumir passivos e responsabilidades ou adquirir créditos sobre empresas públicas e
estabelecimentos fabris das Forças Armadas no contexto de planos estratégicos de reestruturação e de
saneamento financeiro ou no âmbito de processos de liquidação;
c) A adquirir créditos sobre regiões autónomas, municípios, empresas públicas que integram o
perímetro de consolidação da administração central e regional e entidades públicas do setor da saúde, no
quadro do processo de consolidação orçamental.
2 — O financiamento das operações referidas no número anterior é assegurado por dotação
orçamental inscrita no capítulo 60 do Ministério das Finanças.
Artigo 122.º
Limite das prestações de operações de locação
Fica o Governo autorizado, em conformidade com o previsto no n.º 1 do artigo 11.º da Lei Orgânica
n.º 4/2006, de 29 de agosto, a satisfazer encargos com as prestações a liquidar referentes a contratos de
investimento público sob a forma de locação, até ao limite máximo de € 98 409 000.
Artigo 123.º
Antecipação de fundos comunitários
1 — As operações específicas do Tesouro efetuadas para garantir o encerramento do QCA III e
a execução do QREN, incluindo iniciativas comunitárias e Fundo de Coesão, devem ser regularizadas até
ao final do exercício orçamental de 2014.
2 — As antecipações de fundos referidas no número anterior não podem, sem prejuízo do disposto
no número seguinte, exceder em cada momento:
a) Relativamente aos programas cofinanciados pelo Fundo Europeu do Desenvolvimento
Regional (FEDER), por iniciativas comunitárias e pelo Fundo de Coesão € 1 500 000 000;
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b) Relativamente aos programas cofinanciados pelo Fundo Europeu de Orientação e Garantia
Agrícola (FEOGA), pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), pelo Instrumento
Financeiro da Orientação da Pesca (IFOP) e pelo Fundo Europeu das Pescas (FEP) € 430 000 000.
3 — Os montantes referidos no número anterior podem ser objeto de compensação entre si,
mediante autorização do membro do Governo responsável pela gestão nacional do fundo compensador.
4 — Os limites referidos no n.º 2 incluem as antecipações já efetuadas até 2012.
5 — As operações específicas do Tesouro efetuadas para garantir o pagamento dos apoios
financeiros concedidos no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) devem ser
regularizadas aquando do respetivo reembolso pela União Europeia, nos termos do Regulamento (CE)
n.º 1290/2005, do Conselho, de 21 de junho, relativo ao financiamento da Política Agrícola Comum.
6 — Por forma a colmatar eventuais dificuldades inerentes ao processo de encerramento do
2.º Quadro Comunitário de Apoio (QCA II) e 3.º Quadro Comunitário de Apoio (QCA III) e à execução
do QREN relativamente aos programas cofinanciados pelo FSE, incluindo iniciativas comunitárias, fica o
Governo autorizado a antecipar pagamentos por conta das transferências comunitárias da União Europeia
com suporte em fundos da segurança social que não podem exceder a cada momento, considerando as
antecipações efetuadas desde 2007, o montante de € 100 000 000.
7 — A regularização das operações ativas referidas no número anterior deve ocorrer até ao final
do exercício orçamental de 2014, ficando para tal o IGFSS, I. P., autorizado a ressarcir-se nas
correspondentes verbas transferidas pela Comissão.
Artigo 124.º
Princípio da unidade de tesouraria
1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, e salvaguardando o disposto no n.º 4 do
artigo 48.º da lei de enquadramento orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada
e republicada pela Lei n.º 52/2011, de 13 de outubro, toda a movimentação de fundos dos serviços e fundos
autónomos, incluindo os referidos no n.º 5 do artigo 2.º da referida lei, é efetuada por recurso aos serviços
bancários disponibilizados pelo IGCP, E. P. E., salvo disposição legal em contrário ou nas situações como
tal reconhecidas por despacho do membro do Governo responsável pela área das finanças, em casos
excecionais e devidamente fundamentados, após parecer prévio do IGCP, E. P. E.
2 — São dispensados do cumprimento da unidade de tesouraria:
a) As escolas do ensino não superior;
b) Os serviços e organismos que, por disposição legal, estejam excecionados do seu cumprimento.
3 — O princípio da unidade de tesouraria é aplicável às instituições do ensino superior nos termos
previstos no artigo 115.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro.
4 — Os casos excecionais de dispensa são objeto de renovação anual expressa, a qual é precedida
de parecer prévio do IGCP, E. P. E.
5 — O incumprimento do disposto nos números anteriores pode constituir fundamento para a
retenção das transferências e recusa das antecipações de duodécimos, nos termos a fixar no decreto-lei
de execução orçamental.
6 — Os serviços integrados do Estado e os serviços e fundos autónomos mencionados no n.º 1
promovem a sua integração na rede de cobranças do Estado, prevista no regime da tesouraria do Estado,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 191/99, de 5 de junho, alterado pelas Leis n.os 3-B/2000, de 4 de abril,
e 107-B/2003, de 31 de dezembro, mediante a abertura de contas bancárias junto do IGCP, E. P. E., para
recebimento, contabilização e controlo das receitas próprias.
7 — As empresas públicas não financeiras devem manter as suas disponibilidades e aplicações
financeiras junto do IGCP, E. P. E., sendo -lhes para esse efeito aplicável o regime da tesouraria do Estado,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 191/99, de 5 de junho, alterado pelas Leis n.os 3-B/2000, de 4 de abril,
e 107-B/2003, de 31 de dezembro.
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8 — As receitas de todas as aplicações financeiras que sejam efetuadas em violação do princípio
da unidade de tesouraria pelas entidades ao mesmo sujeitas revertem para o Estado.
Artigo 125.º
Operações de reprivatização e de alienação
1 — Para as reprivatizações a realizar ao abrigo da Lei n.º 11/90, de 5 de abril, alterada e republicada
pela Lei n.º 50/2011, de 13 de setembro, bem como para a alienação de outras participações sociais do
Estado, fica o Governo autorizado, através do membro do Governo responsável pela área das finanças,
com a faculdade de delegação, a contratar, por ajuste direto, entre as empresas pré-qualificadas a que se
refere o artigo 5.º da referida lei, a montagem das operações de alienação e de oferta pública de subscrição
de ações, a tomada firme e respetiva colocação e demais operações associadas.
2 — É recomendado ao Governo que, no processo de reprivatização e venda direta da TAP,
assegure as ligações aéreas adequadas entre os principais aeroportos nacionais e a Região Autónoma da
Madeira, salvaguardando o cumprimento dos princípios da solidariedade e da continuidade territorial.
Artigo 126.º
Limite máximo para a concessão de garantias pelo Estado e por
outras pessoas coletivas de direito público
1 — O limite máximo para a autorização da concessão de garantias pelo Estado em 2013 é fixado,
em termos de fluxos líquidos anuais, em € 5 000 000 000, sem prejuízo do disposto no artigo 138.º
2 — Não se encontram abrangidas pelo limite fixado no número anterior as operações resultantes
de deliberações tomadas no seio da União Europeia.
3 — Ao limite fixado no n.º 1 acresce o correspondente a garantias de seguro de crédito, de créditos
financeiros, seguro-caução e seguro de investimento, a conceder pelo Estado, que não pode ultrapassar
o montante equivalente a € 1 000 000 000.
4 — Pode o Estado conceder garantias, em 2013, a favor do Fundo de Contragarantia Mútuo para
cobertura de responsabilidades por este assumidas a favor de empresas, sempre que tal contribua para o
reforço da sua competitividade e da sua capitalização, até ao limite máximo de € 126 000 000, o qual acresce
ao limite fixado no n.º 1.
5 — O limite máximo para a concessão de garantias por outras pessoas coletivas de direito público,
em 2013, é fixado, em termos de fluxos líquidos anuais, em € 10 000 000.
6 — O Governo remete trimestralmente à Assembleia da República a listagem dos projetos
beneficiários de garantias ao abrigo dos n.os 1 e 5, a qual deve igualmente incluir a respetiva caracterização
física e financeira individual, bem como a discriminação de todos os apoios e benefícios que lhes forem
prestados pelo Estado, para além das garantias concedidas ao abrigo do presente artigo.
Artigo 127.º
Saldos do capítulo 60 do Orçamento do Estado
1 — Os saldos das dotações afetas às rubricas da classificação económica «Transferências
correntes», «Transferências de capital», «Subsídios», «Ativos financeiros» e «Outras despesas correntes»
inscritas no Orçamento do Estado para 2013, no capítulo 60 do Ministério das Finanças, podem ser
utilizados em despesas cujo pagamento seja realizável até 15 de fevereiro de 2014, desde que a obrigação
para o Estado tenha sido constituída até 31 de dezembro de 2013 e seja nessa data conhecida ou estimável
a quantia necessária para o seu cumprimento.
2 — As quantias utilizadas nos termos do número anterior são depositadas em conta especial
destinada ao pagamento das respetivas despesas, devendo tal conta ser encerrada até 15 de fevereiro
de 2014.
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Artigo 128.º
Encargos de liquidação
1 — O Orçamento do Estado assegura sempre que necessário, por dotação orçamental inscrita no
capítulo 60 do Ministério das Finanças, a satisfação das obrigações das entidades extintas cujo ativo restante
foi transmitido para o Estado em sede de partilha, até à concorrência do respetivo valor transferido.
2 — É dispensada a prestação de caução prevista no n.º 3 do artigo 154.º do Código das Sociedades
Comerciais quando, em sede de partilha, a totalidade do ativo restante for transmitido para o Estado.
Artigo 129.º
Processos de dissolução, liquidação e extinção
1 — As despesas correntes estritamente necessárias que resultem de processos de dissolução,
liquidação e extinção de empresas públicas e participadas, serviços e outros organismos são efetuadas
através do capítulo 60 do Ministério das Finanças.
2 — No âmbito dos processos referidos no número anterior que envolvam transferências de
patrimónios para o Estado pode proceder -se à extinção de obrigações, por compensação e por confusão.
Artigo 130.º
Mecanismo Europeu de Estabilidade
Fica o Governo autorizado a proceder à realização de uma quota-parte do capital do Mecanismo
Europeu de Estabilidade até ao montante de € 803 000 000.
CAPÍTULO VII
Financiamento do Estado e gestão da dívida pública
Artigo 131.º
Financiamento do Orçamento do Estado
1 — Para fazer face às necessidades de financiamento decorrentes da execução do Orçamento do
Estado, incluindo os serviços e fundos dotados de autonomia administrativa e financeira, fica o Governo
autorizado, nos termos da alínea h) do artigo 161.º da Constituição e do artigo 133.º da presente lei, a
aumentar o endividamento líquido global direto, até ao montante máximo de € 12 350 000 000.
2 — Ao limite previsto no número anterior pode acrescer a antecipação de financiamento admitida
na lei.
Artigo 132.º
Financiamento de habitação e de reabilitação urbana
1 — Fica o IHRU, I. P., autorizado:
a) A contrair empréstimos, até ao limite de € 17 500 000, para o financiamento de operações
ativas no âmbito da sua atividade;
b) A utilizar os empréstimos contraídos ao abrigo do n.º 1 do artigo 110.º da Lei n.º 67-A/2007,
de 31 de dezembro, alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, para o financiamento da
reabilitação urbana promovida por câmaras municipais e sociedades de reabilitação urbana, para ações
no âmbito do PROHABITA — Programa de Financiamento para Acesso à Habitação e para a
recuperação do parque habitacional degradado.
2 — O limite previsto na alínea a) do número anterior concorre para efeitos do limite global previsto
no artigo anterior.
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Artigo 133.º
Condições gerais do financiamento
1 — Fica o Governo autorizado, nos termos da alínea h) do artigo 161.º da Constituição, a contrair
empréstimos amortizáveis e a realizar outras operações de endividamento, nomeadamente operações de
reporte com valores mobiliários representativos de dívida pública direta do Estado, independentemente da
taxa e da moeda de denominação, cujo produto da emissão, líquido de mais e de menos-valias, não exceda,
na globalidade, o montante resultante da adição dos seguintes valores:
a) Montante dos limites para o acréscimo de endividamento líquido global direto estabelecidos
nos termos dos artigos 131.º e 140.º;
b) Montante das amortizações da dívida pública realizadas durante o ano, nas respetivas datas
de vencimento ou a antecipar por conveniência de gestão da dívida, calculado, no primeiro caso, segundo
o valor contratual da amortização e, no segundo caso, segundo o respetivo custo previsível de aquisição
em mercado;
c) Montante de outras operações que envolvam redução de dívida pública, determinado pelo
custo de aquisição em mercado da dívida objeto de redução.
2 — As amortizações de dívida pública que forem efetuadas pelo Fundo de Regularização da Dívida
Pública como aplicação de receitas das privatizações não são consideradas para efeitos da alínea b) do
número anterior.
3 — O prazo dos empréstimos a emitir e das operações de endividamento a realizar ao abrigo do
disposto no n.º 1 não pode ser superior a 50 anos.
Artigo 134.º
Dívida denominada em moeda diferente do euro
1 — A exposição cambial em moedas diferentes do euro não pode ultrapassar, em cada momento,
15 % do total da dívida pública direta do Estado.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, entende-se por «exposição cambial» o montante
das responsabilidades financeiras, incluindo as relativas a operações de derivados financeiros associadas
a contratos de empréstimos, cujo risco cambial não se encontre coberto.
Artigo 135.º
Dívida flutuante
Para satisfação de necessidades transitórias de tesouraria e maior flexibilidade de gestão da emissão
de dívida pública fundada, fica o Governo autorizado a emitir dívida flutuante, sujeitando-se o montante
acumulado de emissões vivas em cada momento ao limite máximo de € 30 000 000 000.
Artigo 136.º
Compra em mercado e troca de títulos de dívida
1 — A fim de melhorar as condições de negociação e transação dos títulos de dívida pública direta
do Estado, aumentando a respetiva liquidez, e tendo em vista a melhoria dos custos de financiamento do
Estado, fica o Governo autorizado, através do membro do Governo responsável pela área das finanças,
com faculdade de delegação, a proceder à amortização antecipada de empréstimos e a efetuar operações
de compra em mercado ou operações de troca de instrumentos de dívida, amortizando antecipadamente
os títulos de dívida que, por esta forma, sejam retirados do mercado.
2 — As condições essenciais das operações referidas no número anterior, designadamente
modalidades de realização e instrumentos de dívida abrangidos, são aprovadas pelo membro do Governo
responsável pela área das finanças e devem:
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a) Salvaguardar os princípios e objetivos gerais da gestão da dívida pública direta do Estado,
nomeadamente os consignados no artigo 2.º da Lei n.º 7/98, de 3 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 87-B/98,
de 31 de dezembro;
b) Respeitar o valor e a equivalência de mercado dos títulos de dívida.
Artigo 137.º
Gestão da dívida pública direta do Estado
1 — Fica o Governo autorizado, através do membro do Governo responsável pela área das finanças,
a realizar as seguintes operações de gestão da dívida pública direta do Estado:
a) Substituição entre a emissão das várias modalidades de empréstimos;
b) Reforço das dotações para amortização de capital;
c) Pagamento antecipado, total ou parcial, de empréstimos já contratados;
d) Conversão de empréstimos existentes, nos termos e condições da emissão ou do contrato, ou
por acordo com os respetivos titulares, quando as condições dos mercados financeiros assim o
aconselharem.
2 — A fim de dinamizar a negociação e transação de valores mobiliários representativos de dívida
pública, fica ainda o Governo autorizado, através do membro do Governo responsável pela área das
finanças, com a faculdade de delegação, a realizar operações de reporte com valores mobiliários
representativos de dívida pública direta do Estado.
3 — Para efeitos do disposto no artigo e números anteriores, e tendo em vista a realização de
operações de fomento de liquidez em mercado secundário, bem como a intervenção em operações de
derivados financeiros impostas pela eficiente gestão ativa da dívida pública direta do Estado, pode o
IGCP, E. P. E., emitir dívida pública, bem como o Fundo de Regularização da Dívida Pública subscrever
e ou alienar valores mobiliários representativos de dívida pública.
4 — O acréscimo de endividamento líquido global direto que seja necessário para dar cumprimento
ao disposto no número anterior tem o limite de € 1 500 000 000 e acresce ao limite fixado no artigo 140.º.
CAPÍTULO VIII
Iniciativa para o reforço da estabilidade financeira e investimentos
financiados pelo Banco Europeu de Investimento
Artigo 138.º
Concessão extraordinária de garantias pessoais do Estado
1 — Excecionalmente, pode o Estado conceder garantias, em 2013, nos termos da lei, para reforço
da estabilidade financeira e da disponibilidade de liquidez nos mercados financeiros.
2 — O limite máximo para a autorização da concessão de garantias previsto no número anterior é
de € 24 120 000 000 e acresce ao limite fixado no n.º 1 do artigo 126.º .
Artigo 139.º
Garantias no âmbito de investimentos financiados pelo Banco Europeu de Investimento
1 — Fica o Governo autorizado a conceder garantias pessoais, com caráter excecional, para
cobertura de responsabilidades assumidas no âmbito de investimentos financiados pelo BEI, no quadro da
prestação ou do reforço de garantias em conformidade com as regras gerais da gestão de créditos desse
banco, ao abrigo do regime jurídico da concessão de garantias pessoais pelo Estado, aprovado pela Lei
n.º 112/97, de 16 de setembro, o qual se aplica com as necessárias adaptações, tendo em conta a finalidade
da garantia a prestar.
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2 — As garantias concedidas ao abrigo do número anterior enquadram-se no limite fixado no n.º 1
do artigo 126.º, cobrindo parte dos montantes contratuais da carteira de projetos objeto da garantia.
Artigo 140.º
Financiamento
Excecionalmente, para fazer face às necessidades de financiamento, tendo em vista o reforço da
estabilidade financeira e da disponibilização de liquidez nos mercados financeiros, fica o Governo
autorizado, nos termos da alínea h) do artigo 161.º da Constituição e do artigo 133.º, a aumentar o
endividamento líquido global direto até ao montante de € 7 500 000 000, o qual acresce ao montante máximo
referido no artigo 131.º.
CAPÍTULO IX
Financiamento e transferências para as regiões autónomas

Artigo 141.º
Transferências orçamentais para as regiões autónomas
1 — Nos termos do artigo 37.º da Lei Orgânica n.º 1/2007, de 19 de fevereiro, alterada pelas Leis
Orgânicas n.os 1/2010, de 29 de março, e 2/2010, de 16 de junho, são transferidas as seguintes verbas:
a) € 282 976 832 para a Região Autónoma dos Açores;
b) € 191 698 726 para a Região Autónoma da Madeira.
2 — Nos termos do artigo 38.º da Lei Orgânica n.º 1/2007, de 19 de fevereiro, alterada pelas Leis
Orgânicas n.os 1/2010, de 29 de março, e 2/2010, de 16 de junho, são transferidas as seguintes verbas:
a) € 35 372 104 para a Região Autónoma dos Açores;
b) € 0 para a Região Autónoma da Madeira.
3 — Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei Orgânica n.º 2/2010, de 16 de junho, alterada
pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, são ainda transferidos para a Região Autónoma da Madeira
€ 50 000 000.
4 — Ao abrigo dos princípios da estabilidade financeira e da solidariedade recíproca, no âmbito dos
compromissos assumidos com as regiões autónomas, nas transferências decorrentes dos n.os 1 e 2 estão
incluídas todas as verbas devidas até ao final de 2013, por acertos de transferências decorrentes da
aplicação do disposto nos artigos 37.º e 38.º da Lei Orgânica n.º 1/2007, de 19 de fevereiro, alterada pelas
Leis Orgânicas n.os 1/2010, de 29 de março, e 2/2010, de 16 de junho.
Artigo 142.º
Necessidades de financiamento das regiões autónomas
1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º da Lei Orgânica n.º 2/2010, de 16 de junho, alterada pela
Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, e em respeito pelo artigo 87.º da lei de enquadramento orçamental,
aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 52/2011, de 13 de outubro,
que prevalece sobre esta norma, as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira não podem acordar
contratualmente novos empréstimos, incluindo todas as formas de dívida, que impliquem um aumento do
seu endividamento líquido.
2 — Podem excecionar-se do disposto no número anterior, nos termos e condições a definir por
despacho do membro do Governo responsável pela área das finanças, os empréstimos e as amortizações
destinados ao financiamento de projetos com comparticipação de fundos comunitários, à regularização de
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dívidas vencidas ou para fazer face às necessidades de financiamento decorrentes da execução
orçamental das regiões autónomas.
3 — O montante de endividamento líquido regional, compatível com o conceito de necessidade de
financiamento do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais (SEC95), é equivalente à diferença
entre a soma dos passivos financeiros, qualquer que seja a sua forma, incluindo, nomeadamente, os
empréstimos contraídos, os contratos de locação financeira e as dívidas a fornecedores e a soma dos ativos
financeiros, em especial o saldo de caixa, os depósitos em instituições financeiras e as aplicações de
tesouraria.
CAPÍTULO X
Outras disposições
Artigo 143.º
Redução de encargos nas parcerias público-privadas do setor rodoviário
1 — O Governo obriga-se, na estrita defesa do interesse público, a realizar todas as diligências
necessárias à conclusão da renegociação dos contratos de parcerias público-privadas do setor rodoviário
que se afigurem demasiado onerosos e desequilibrados para o parceiro público, tendo em vista uma
redução significativa dos encargos para o erário público, liquidados diretamente pelo Estado Português ou
através da EP — Estradas de Portugal, S. A., recorrendo, para tal, aos meios legalmente disponíveis e
tendo por referência as melhores práticas internacionais.
2 — A redução de encargos brutos para o erário público expectável em 2013 é de 30 % face ao
valor originalmente contratado.
Artigo 144.º
Transporte gratuito
1 — É vedada a utilização gratuita dos transportes públicos rodoviários, fluviais e ferroviários.
2 — Ficam excluídos do disposto no número anterior:
a) Os magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, juízes do Tribunal Constitucional,
oficiais de justiça e pessoal do corpo da Guarda Prisional, para os quais se mantêm as normas legais e
regulamentares em vigor;
b) O pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança Pública, os militares da Guarda
Nacional Republicana, o pessoal de outras forças policiais, os militares das Forças Armadas e militarizados,
no ativo, quando em serviço que implique a deslocação no meio de transporte público;
c) Os trabalhadores das empresas transportadoras, das gestoras da infraestrutura respetiva ou
das suas participadas, que já beneficiem do transporte gratuito, quando no exercício das respetivas funções,
incluindo a deslocação de e para o local de trabalho.
3 — O regime fixado no presente artigo tem natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer
outras normas, especiais ou excecionais, em contrário e sobre instrumentos de regulamentação coletiva
de trabalho e contratos de trabalho, não podendo ser afastado ou modificado pelos mesmos.
Artigo 145.º
Fiscalização prévia do Tribunal de Contas
De acordo com o disposto no artigo 48.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, alterada pelas Leis
n. 87-B/98, de 31 de dezembro, 1/2001, de 4 de janeiro, 55-B/2004, de 30 de dezembro, 48/2006, de 29
de agosto, 35/2007, de 13 de agosto, 3-B/2010, de 28 de abril, 61/2011, de 7 de dezembro, e 2/2012, de 6
os
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de janeiro, para o ano de 2013 ficam isentos de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas os atos e
contratos, considerados isolada ou conjuntamente com outros que aparentem estar relacionados entre si,
cujo montante não exceda o valor de € 350 000.
Artigo 146.º
Fundo Português de Carbono
1 — Fica o Governo autorizado, através dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do
ambiente e do ordenamento do território, com faculdade de subdelegação, a proceder à autorização do
financiamento de projetos, estudos ou outras iniciativas nacionais, de investigação, desenvolvimento,
inovação e demonstração no âmbito da mitigação às alterações climáticas e da adaptação aos impactes
das alterações climáticas, nomeadamente as medidas de adaptação identificadas no âmbito da Estratégia
Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 24/2010, de 1 de abril.
2 — É autorizada a consignação da totalidade das receitas previstas no n.º 2 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 71/2006, de 24 de março, alterado pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelo
Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de março, e pela presente lei, à execução das ações previstas no número
anterior.
Artigo 147.º
Contribuição para o audiovisual
Fixa-se em € 2,25 o valor mensal da contribuição para o audiovisual a cobrar em 2013.
Artigo 148.º
Contratos -programa na área da saúde
1 — Os contratos-programa a celebrar pelas administrações regionais de saúde, I. P. (ARS, I. P.),
com os hospitais integrados no SNS ou pertencentes à rede nacional de prestação de cuidados de saúde,
nos termos do n.º 2 da base XII da Lei n.º 48/90, de 24 de agosto, alterada pela Lei n.º 27/2002, de 8 de
novembro, e do n.º 2 do artigo 1.º do regime jurídico da gestão hospitalar, aprovado em anexo à Lei
n.º 27/2002, de 8 de novembro, bem como os celebrados com entidades a integrar na Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), no âmbito do funcionamento ou implementação da RNCCI,
são autorizados pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da saúde, da
solidariedade e da segurança social e podem envolver encargos até um triénio.
2 — O disposto no número anterior é aplicável aos contratos-programa a celebrar pelas ARS, I. P.,
e pelo ISS, I. P., com entidades a integrar na RNCCI, no âmbito do funcionamento ou implementação da
mesma, sendo autorizados pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da saúde,
da solidariedade e da segurança social.
3 — Os contratos-programa a que se referem os números anteriores tornam-se eficazes com a sua
assinatura e são publicados na 2.ª série do Diário da República.
4 — O contrato-programa a celebrar entre a Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
(ACSS, I. P.), e a SPMS — Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E., relativo aos sistemas
de informação e comunicação e mecanismo de racionalização de compras a prover ao SNS, fixa os
encargos com esta atividade até ao limite de um triénio, mediante aprovação dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde, sendo-lhe aplicável o disposto no número anterior.
5 — Fora dos casos previstos nos números anteriores, os contratos dos centros hospitalares, dos
hospitais e unidade locais de saúde com natureza de entidade pública empresarial passam a estar sujeitos
a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
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Artigo 149.º
Receitas do Serviço Nacional de Saúde
1 — O Ministério da Saúde, através da ACSS, I. P., implementa as medidas necessárias à faturação
e à cobrança efetiva de receitas, devidas por terceiros legal ou contratualmente responsáveis, nomeadamente
mediante o estabelecimento de penalizações, no âmbito dos contratos-programa.
2 — O pagamento das prestações de serviços efetuadas pelas entidades do SNS a pessoas
singulares fiscalmente residentes nas regiões autónomas é da responsabilidade do Serviço Regional de
Saúde respetivo.
3 — As prestações de serviços do SNS a pessoas singulares fiscalmente residentes nas regiões
autónomas são obrigatoriamente enquadradas pelo previsto no artigo 5.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro, alterada pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, sendo responsabilidade do Serviço Regional de
Saúde a emissão do número do compromisso previsto no n.º 3 do mesmo artigo.
4 — O Ministério da Saúde implementa as medidas necessárias para que, progressivamente, a
faturação dos serviços prestados aos utentes do SNS inclua a informação do custo efetivo dos serviços
prestados que não são sujeitos a pagamento.
5 — A responsabilidade de terceiros pelos encargos das prestações de saúde de um sujeito exclui,
na medida dessa responsabilidade, a do SNS.
6 — Para efeitos dos números anteriores, o Ministério da Saúde aciona, nomeadamente,
mecanismos de resolução alternativa de litígios.
7 — Às entidades do Programa da Saúde não são aplicáveis cativações de receitas gerais com
origem no Orçamento do Estado.
Artigo 150.º
Encargos com prestações de saúde no Serviço Nacional de Saúde
1 — São suportados pelo orçamento do SNS os encargos com as prestações de saúde realizadas
por estabelecimentos e serviços do SNS aos beneficiários:
a) Da assistência na doença da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública,
regulado pelo Decreto-Lei n.º 158/2005, de 20 de setembro, alterado pela Lei n.º 53-D/2006, de 29 de
dezembro;
b) Da assistência na doença aos militares das Forças Armadas, regulado pelo Decreto-Lei
n.º 167/2005, de 23 de setembro, alterado pela Lei n.º 53-D/2006, de 29 de dezembro.
2 — Para efeitos do número anterior e do disposto no artigo 25.º do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro, o preço dos cuidados prestados no quadro
do SNS é o estabelecido pela ACSS, I. P., para os restantes beneficiários do SNS.
3 — Os saldos dos serviços e fundos autónomos do SNS apurados na execução orçamental de 2012
transitam automaticamente para o orçamento de 2013.
4 — O disposto no artigo 156.º da Lei n.º 53-A/2006, de 28 de dezembro, alterada pelos
Decretos-Leis n.os 159/2009, de 13 de julho, e 322/2009, de 14 de dezembro, não prejudica os
financiamentos que visem garantir a igualdade de tratamento em caso de doença dos trabalhadores
colocados nos serviços periféricos externos em relação aos demais trabalhadores em funções públicas.
Artigo 151.º
Encargos dos sistemas de assistência na doença
1 — A comparticipação às farmácias, por parte dos sistemas de assistência na doença dos militares
das Forças Armadas, da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública, relativamente
a medicamentos, passa a constituir encargo integral assumido pelo SNS.
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2 — A comparticipação, por parte dos sistemas de assistência na doença dos militares das Forças
Armadas, da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública, às entidades prestadoras
de serviços ao pessoal que recorre a meios de diagnóstico complementares passa a constituir, a partir de
1 de julho de 2013, encargo integral assumido pelo SNS.
3 — Não constitui encargo do SNS o pagamento de dívidas relativas às comparticipações previstas
nos números anteriores contraídas em data prévia à passagem do encargo para o SNS.
4 — Para efeitos de execução do disposto nos n.os 1 e 2, ficam os membros do Governo responsáveis
pelas áreas da defesa nacional e da administração interna autorizados a efetuar transferências de verbas
dos respetivos orçamentos para o orçamento do Ministério da Saúde.
5 — O montante a transferir nos termos do número anterior é determinado por despacho dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da saúde e da tutela.
Artigo 152.º
Transferências das autarquias locais para o orçamento do Serviço Nacional de Saúde
1 — As autarquias locais transferem para o orçamento da ACSS, I. P., um montante igual ao afeto
em 2012 com os encargos com os seus trabalhadores em matéria de prestações de saúde pelo SNS.
2 — A transferência referida no número anterior efetiva-se mediante retenção da transferência do
Orçamento do Estado para as autarquias locais.
Artigo 153.º
Atualização das taxas moderadoras
No ano de 2013 não há lugar à aplicação da atualização prevista no n.º 1 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 128/2012, de
21 de junho, das taxas moderadoras referentes a:
a) Consultas de medicina geral e familiar ou outra consulta médica que não a de especialidade
realizada no âmbito dos cuidados de saúde primários;
b) Consultas de enfermagem ou de outros profissionais de saúde realizada no âmbito dos
cuidados de saúde primários;
c) Consultas ao domicílio no âmbito dos cuidados de saúde primários;
d) Consulta médica sem a presença do utente no âmbito dos cuidados de saúde primários.
Artigo 154.º
Contraordenação pela utilização dos serviços de saúde sem pagamento de taxa moderadora
O artigo 8.º-A do Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de novembro, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 128/2012, de 21 de junho, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 8.º-A
[...]
1 — ........................................................................................................................................
2 — Para efeitos de aplicação da coima prevista no número anterior é considerado o valor do
somatório das taxas moderadoras devidas na utilização diária dos serviços de saúde em cada uma das
entidades referidas no artigo 2.º.
3 — (Anterior n.º 2.)
4 — (Anterior n.º 3.)
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5 — (Anterior n.º 4.)
6 — (Anterior n.º 5.)
7 — (Anterior n.º 6.)
8 — (Anterior n.º 7.)
9 — (Anterior n.º 8.)
10 — (Anterior n.º 9.)
11 — (Anterior n.º 10.)
12 — (Anterior n.º 11.)
13 — (Anterior n.º 12.)
14 — (Anterior n.º 13.)
15 — (Anterior n.º 14.)
16 — (Anterior n.º 15.)»
Artigo 155.º
Transmissão de dados entre a Autoridade Tributária e Aduaneira e a segurança social
1 — A segurança social envia à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) por via eletrónica, até ao
final do mês de fevereiro de cada ano, os valores de todas as prestações sociais pagas, incluindo pensões,
bolsas de estudo e de formação, subsídios de renda de casa e outros apoios públicos à habitação, por
beneficiário, relativas ao ano anterior, quando os dados sejam detidos pelo sistema de informação da
segurança social, através de modelo oficial.
2 — A AT envia à segurança social os valores dos rendimentos apresentados nos anexos A, B, C,
D e J à declaração de rendimentos do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares, relativos ao ano
anterior, por contribuinte abrangido pelo regime contributivo da segurança social, até 60 dias após o prazo
de entrega da referida declaração e até ao fim do segundo mês seguinte sempre que existir qualquer
alteração, por via eletrónica e através de modelo oficial.
Artigo 156.º
Sistema integrado de operações de proteção e socorro
Fica a Autoridade Nacional de Proteção Civil autorizada a transferir para as associações
humanitárias de bombeiros e para a Escola Nacional de Bombeiros ou para a entidade que a substitua, ao
abrigo dos protocolos celebrados ou a celebrar pela referida Autoridade, as dotações inscritas nos seus
orçamentos referentes a missões de proteção civil, incluindo as relativas ao sistema integrado de operações
de proteção civil e ao sistema integrado de operações de proteção e socorro (SIOPS).
Artigo 157.º
Redefinição do uso dos solos
1 — Verificada a desafetação do domínio público ou dos fins de utilidade pública de quaisquer
prédios e equipamentos situados nas áreas de uso especial, de equipamentos públicos, ou equivalentes e
a sua reafetação a outros fins, deve o município, através do procedimento simplificado previsto no
artigo 97.º-B do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, redefinir o uso do solo, mediante a elaboração
ou alteração do pertinente instrumento de gestão territorial, de modo a consagrar os usos, os índices médios
e os outros parâmetros aplicáveis às áreas limítrofes adjacentes que confinem diretamente com as áreas
de uso a redefinir.
2 — A deliberação da câmara municipal a que se refere o n.º 3 do artigo 97.º-B do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de setembro, é tomada no prazo de 60 dias, a contar da data da verificação da desafetação.
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Artigo 158.º
Adjudicação de bens perdidos a favor do Estado
Revertem a favor do Fundo para a Modernização da Justiça 50 % do produto da alienação dos bens
perdidos a favor do Estado, nos termos do artigo 186.º do Código de Processo Penal e do n.º 1 do
artigo 35.º e do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro.
Artigo 159.º
Depósitos obrigatórios
1 — Os depósitos obrigatórios existentes na Caixa Geral de Depósitos em 1 de janeiro de 2004, e
que ainda não tenham sido objeto de transferência para a conta do IGFEJ, I. P., em cumprimento do
disposto no n.º 8 do artigo 124.º do Código das Custas Judiciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 224 -A/96,
de 26 de novembro, são objeto de transferência imediata para a conta do IGFEJ, I. P., independentemente
de qualquer formalidade, designadamente de ordem do tribunal com jurisdição sobre os mesmos.
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o IGFEJ, I. P., pode notificar a Caixa Geral de
Depósitos para, no prazo de 30 dias, efetuar a transferência de depósitos que venham a ser posteriormente
apurados e cuja transferência não tenha sido ainda efetuada.
Artigo 160.º
Prescrição dos depósitos obrigatórios e dos depósitos autónomos
1 — O direito à devolução de quantias depositadas à ordem de quaisquer processos judiciais,
independentemente do regime legal ao abrigo do qual os depósitos tenham sido constituídos, prescreve no
prazo de cinco anos a contar da data em que o titular for, ou tenha sido, notificado do direito a requerer
a respetiva devolução, salvo norma especial em contrário.
2 — As quantias prescritas nos termos do número anterior consideram-se perdidas a favor do
IGFEJ, I. P.
Artigo 161.º
Processos judiciais eliminados
Os valores depositados na Caixa Geral de Depósitos ou à guarda dos tribunais, à ordem de processos
judiciais eliminados após o decurso dos prazos de conservação administrativa fixados na lei, consideram-se
perdidos a favor do IGFEJ, I. P.
Artigo 162.º
Entidades com autonomia administrativa que funcionam junto da Assembleia da República
1 — Os orçamentos da Comissão Nacional de Eleições, da Comissão de Acesso aos Documentos
Administrativos, da Comissão Nacional de Proteção de Dados e do Conselho Nacional de Ética para as
Ciências da Vida são desagregados no âmbito da verba global atribuída à Assembleia da República.
2 — Os mapas de desenvolvimento das despesas dos serviços e fundos autónomos — Assembleia
da República — orçamento privativo — funcionamento são alterados em conformidade com o disposto
no número anterior.
Artigo 163.º
Exceção ao princípio de onerosidade
Fica o Ministério dos Negócios Estrangeiros isento da aplicação do princípio de onerosidade previsto
no Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, alterado pelas Leis n. os 55-A/2010, de 31 de dezembro,
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e 64-B/2011, de 30 de dezembro, para efeitos de pagamento da renda prevista no auto de cedência e
aceitação assinado entre a Secretaria-Geral deste Ministério e a DGTF, no âmbito da cedência de imóvel
àquele Ministério com vista à instalação da sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Artigo 164.º
Financiamento do Programa de Emergência Social e do apoio social
extraordinário ao consumidor de energia
Durante o ano de 2013, é financiado o Programa de Emergência Social e o apoio social extraordinário
ao consumidor de energia.
Artigo 165.º
Transferência do IVA para a segurança social
Para efeitos de cumprimento do disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 367/2007, de 2 de
novembro, alterado pelas Leis n.os 3-B/2010, de 28 de abril, e 55-A/2010, de 31 de dezembro, é transferido
do orçamento do subsetor Estado para o orçamento da segurança social o montante de € 725 000 000.
Artigo 166.º
Transferência do património
Os imóveis propriedade ou sob a gestão dos governos civis, que lhes tenham sido transmitidos a
qualquer título, passam a integrar o património do Estado, sendo a presente lei título bastante para os atos
de registo a que haja lugar.
Artigo 167.º
Mecanismos de garantia em relação a dívidas de municípios a sistemas multimunicipais
1 — Fica o Governo autorizado a legislar no sentido da aprovação de mecanismos de garantia de
cobrança de dívidas de autarquias locais às entidades gestoras de sistemas multimunicipais de abastecimento
de água, saneamento ou resíduos urbanos.
2 — O âmbito da autorização legislativa prevista no número anterior compreende, nomeadamente,
as seguintes matérias:
a) O mecanismo de garantia deve apenas incidir sobre as receitas municipais provenientes da
prestação de serviços de abastecimento público de água, de saneamento e de resíduos aos respetivos
munícipes, em regime de gestão direta;
b) Ficam excluídos do âmbito de incidência os municípios que não estejam legalmente vinculados
a sistemas multimunicipais ou na parte respeitante às atividades em que não exista essa vinculação;
c) Para efeitos de aplicação do mecanismo de garantia, os municípios devem utilizar registos
contabilísticos autónomos quanto aos movimentos relativos às atividades descritas na alínea a) e, quando
necessário, conta bancária autónoma para a movimentação das mesmas receitas e de correspondentes
despesas;
d) A efetivação do mecanismo de garantia apenas se aplica aos municípios que tenham dívidas
vencidas às entidades gestoras de sistemas multimunicipais e fica subordinada a uma validação prévia pela
DGAL;
e) A efetivação do mecanismo de garantia impede os municípios de utilizar as receitas
provenientes da prestação de serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais
ou recolha de resíduos sólidos para quaisquer outros fins que não sejam o pagamento dos serviços
prestados pelas entidades gestoras de sistemas multimunicipais, nos limites previstos na alínea seguinte;
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f) A garantia prevista na alínea anterior apenas pode incidir sobre 80 % dos montantes
depositados ou registados à data da constituição da garantia e sobre 80 % dos montantes que forem objeto
de depósito ou de registo após essa data e até ao respetivo cancelamento, podendo os valores restantes
ser livremente utilizados pelos municípios;
g) A garantia tem natureza autónoma e salvaguarda o cumprimento das obrigações pecuniárias
municipais emergentes de contratos de fornecimento, de contratos de recolha ou de contratos de entrega
e pode ser executada pelas entidades gestoras dos sistemas multimunicipais para efeitos do pagamento
das dívidas vencidas.
3 — A presente autorização legislativa caduca em 31 de dezembro de 2013.
CAPÍTULO XI
Alterações legislativas
Artigo 168.º
Alteração à Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro
O artigo 36.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, pelos
Decretos-Leis n.os 200/2006, de 25 de outubro, e 105/2007, de 3 de abril, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de
dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 40/2011, de 22 de março, pela Resolução da Assembleia da República
n.º 86/2011, de 11 de abril, pela Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro, pelo Decreto-Lei n.º 5/2012, de 17
de janeiro, e pela Lei n.º 24/2012, de 9 de julho, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 36.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — Os bens dos institutos públicos que se revelarem desnecessários ou inadequados ao
cumprimento das suas atribuições são incorporados no património do Estado ou da segurança social,
consoante os casos, salvo quando devam ser objeto de alienação, oneração ou arrendamento, nos termos
previstos no Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, sendo essa incorporação determinada por despacho
dos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e da tutela.
5 — .........................................................................................................................................
6 — ......................................................................................................................................... »
Artigo 169.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto
Os artigos 6.º, 59.º, 61.º, 62.º, 63.º, 64.º, 65.º e 66.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto,
alterado pelas Leis n.os 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, passam a ter a
seguinte redação:
«Artigo 6.º
[...]
1 — A lei do Orçamento do Estado pode determinar, nos termos da lei do enquadramento
orçamental, a consignação da totalidade ou de parte da receita proveniente da alienação ou oneração,
incluindo a cedência e o arrendamento dos bens imóveis referidos na alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º,
nomeadamente para cobertura de:
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a) .........................................................................................................................................
b) .........................................................................................................................................
c) .........................................................................................................................................
d) Ao pagamento de contrapartidas resultantes da implementação do princípio da onerosidade;
e) À despesa com a utilização de imóveis.
2 — ..........................................................................................................................................
Artigo 59.º
[...]
1 — (Corpo do artigo.)
2 — Os imóveis dos institutos públicos podem ser arrendados mediante autorização dos membros
do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da tutela, após emissão de parecer da Direção-Geral
do Tesouro e Finanças.
3 — O arrendamento de imóveis é precedido do procedimento de avaliação previsto nos artigos 108.º
e seguintes.
Artigo 61.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — Tratando-se de imóvel de instituto público, a proposta referida no número anterior é apresentada
pelo instituto público proprietário do imóvel, competindo aos membros do Governo responsáveis pelas
áreas das finanças e da tutela autorizar o arrendamento por ajuste direto e fixar a importância da respetiva
renda e as condições a que o arrendamento fica sujeito.
4 — Os institutos públicos devem remeter à Direção-Geral do Tesouro e Finanças os contratos de
arrendamento que celebrem.
5 — (Anterior n.º 3.)
Artigo 62.º
[...]
Nos contratos de arrendamento, o Estado é representado pelo diretor-geral do Tesouro e Finanças
e os institutos públicos pelo respetivo órgão de direção, ou por funcionário devidamente credenciado, em
qualquer dos casos.
Artigo 63.º
[...]
Aos arrendamentos de imóveis do Estado e dos institutos públicos é aplicável a lei civil, com exceção
do disposto nos artigos seguintes.
Artigo 64.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
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4 — O disposto nos números anteriores é aplicável, com as devidas adaptações, aos imóveis dos
institutos públicos arrendados, devendo a autorização prevista no n.º 2 ser igualmente concedida pelo
membro do Governo da tutela.
Artigo 65.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — O arrendatário não tem direito a qualquer indemnização ou compensação nos casos em que
venha a ocupar imóvel disponibilizado pelo Estado ou pelo instituto público que reúna condições
funcionalmente idênticas às do imóvel desocupado.
Artigo 66.º
[...]
1 — O pagamento da renda pode ser antecipado por período não superior a dois terços do prazo do
contrato, mediante autorização do membro do Governo responsável pela área das finanças, no caso de
arrendamento de imóveis do Estado, e mediante autorização dos membros do Governo responsáveis pelas
áreas das finanças e da tutela, no caso de arrendamento de imóveis de institutos públicos.
2 — Durante o período da antecipação, o Estado ou os institutos públicos não podem denunciar os
contratos de arrendamento, salvo se procederem à devolução das rendas recebidas antecipadamente,
acrescidas da respetiva correção monetária e sem prejuízo do disposto no artigo anterior.»
Artigo 170.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 24/2009, de 21 de janeiro
Os artigos 2.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 24/2009, de 21 de janeiro, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 2.º
[...]
O Fundo tem como objeto e finalidade o financiamento de operações de recuperação, de
reconstrução, de ampliação, de adaptação, de reabilitação e de conservação dos imóveis da propriedade
do Estado, nas condições a definir por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças,
a qual aprova também o respetivo regulamento de gestão.
Artigo 4.º
[...]
................................................................................................................................................
a) Até 50 % das receitas resultantes da alienação e do arrendamento de bens imóveis do Estado,
a fixar por despacho do membro do Governo responsável pela área das finanças, sem prejuízo das
afetações de receita previstas na lei;
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
e) ........................................................................................................................................ »
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Artigo 171.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 60/2010, de 8 de junho
O artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 60/2010, de 8 de junho, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 5.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — Os n.os 2 a 12 do artigo 2.º não se aplicam aos sistemas de portagens em vigor ou previstos em
contratos de concessão de obras públicas ou de concessão de serviços, conforme definidos no artigo 407.º
do Código dos Contratos Públicos, em vigor em 10 de junho de 2008, ou em relação aos quais tenham sido
recebidas, até 10 de junho de 2008, propostas ou candidaturas no âmbito de um procedimento de
contratação pública, enquanto aqueles estiverem em vigor e não sofrerem alterações substanciais.
3 — ...........................................................................................................................................
4 — ......................................................................................................................................... »
Artigo 172.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho
Os artigos 5.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 5.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — Para os fundos disponíveis previstos nas alíneas a), b) e d) do n.º 1 não releva o ano económico.
Artigo 23.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — ...........................................................................................................................................
5 — A autorização a que se refere o n.º 1 do artigo 11.º, quando conferida mediante portaria de
extensão de encargos, dispensa a emissão do parecer prévio vinculativo previsto no n.º 4 do artigo 26.º da
Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, alterada pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio.
6 — ...........................................................................................................................................
7 — ......................................................................................................................................... »
Artigo 173.º
Alteração à Lei n.º 28/2012, de 31 de julho
O anexo a que se refere o artigo 2.º da Lei n.º 28/2012, de 31 de julho, passa a ser o seguinte:
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Artigo 174.º
Alteração à Lei n.º 30/2003, de 22 de agosto
O artigo 2.º da Lei n.º 30/2003, de 22 de agosto, alterada pelos Decretos-Leis n.os 169-A/2005, de
3 de outubro, 230/2007, de 14 de junho, e 107/2010, de 13 de outubro, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 2.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — As sociedades que explorem as concessões de serviço público não podem, salvo autorização
expressa do acionista, contrair empréstimos que não se destinem a financiamento de curto prazo e até ao
montante máximo correspondente a 30 % do valor global da contribuição para o audiovisual cobrada no
ano anterior.»
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Artigo 175.º
Alteração à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro
Os artigos 4.º e 8.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio,
passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 4.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — A autorização a que se refere o n.º 1 é dispensada quando esteja em causa a assunção de
compromissos suportados por receitas consignadas no que se refere à despesa que visa suportar.
Artigo 8.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — ...........................................................................................................................................
5 — O impedimento referido no presente artigo não é aplicável à assunção de compromissos
suportados por receitas consignadas no que se refere à despesa que visa suportar.»
Artigo 176.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 312/2002, de 20 de dezembro
1 — Os artigos 1.º e 2.º do Decreto-Lei n.º 312/2002, de 20 de dezembro, alterado pela Lei
n.º 3-B/2010, de 28 de abril, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 1.º
[...]
1 — As entidades que procedam à primeira alienação a título oneroso em território nacional de
produtos cosméticos e de higiene corporal ou de dispositivos médicos, incluindo dispositivos médicos ativos
e não ativos, dispositivos para diagnóstico in vitro e acessórios, bem como as que sejam responsáveis pela
colocação no mercado de produtos farmacêuticos homeopáticos, ficam obrigadas ao pagamento de uma
taxa sobre a comercialização desses produtos, nos seguintes termos:
a) .......................................................................................................................................
b) .......................................................................................................................................
c) .......................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — Para efeitos do disposto nos números anteriores, a taxa sobre a comercialização dos produtos
cosméticos e de higiene corporal, produtos farmacêuticos homeopáticos e dispositivos médicos incide
sobre o montante do volume de vendas dos mesmos produtos, deduzido o IVA, realizadas pelas entidades
referidas no n.º 1.
4 — As entidades referidas no n.º 1 devem registar-se no INFARMED, até ao final do mês seguinte
ao do início da comercialização dos produtos nele previstos.
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Artigo 2.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — A taxa é autoliquidada e paga mensalmente, com base nas declarações de vendas mensais,
referentes ao mês imediatamente anterior, fornecidas pelos sujeitos obrigados ao seu pagamento e
submetidas em local adequado da página eletrónica do INFARMED.
3 — .........................................................................................................................................
a) A falta de registo dos sujeitos passivos como entidades que procedem à primeira
alienação a título oneroso de produtos cosméticos e de higiene corporal em território nacional, ou
como entidades responsáveis pela colocação no mercado de produtos farmacêuticos homeopáticos
ou de dispositivos médicos, incluindo dispositivos médicos ativos e não ativos e dispositivos para
diagnóstico in vitro;
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
4—
5—
6—
7—
8—

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... »

2 — As entidades que já procedem atualmente à primeira alienação a título oneroso de produtos
cosméticos e de higiene corporal em território nacional dispõem do prazo de 30 dias após a entrada em
vigor da presente lei para proceder ao registo nos termos do n.º 4 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 312/2002,
de 20 de dezembro, alterado pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril.
3 — O INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., define,
por regulamento a publicar na 2.ª série do Diário da República, as regras de registo das entidades que
procedem à primeira alienação a título oneroso de produtos cosméticos e de higiene corporal em território
nacional, para efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 312/2002, de 20 de dezembro, alterado pela Lei
n.º 3-B/2010, de 28 de abril.
Artigo 177.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 223/95, de 8 de setembro
1 — O artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 223/95, de 8 de setembro, alterado pela Lei n.º 64-B/2011, de
30 de dezembro, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 7.º
[...]
O subsídio por morte é igual a três vezes o valor da remuneração mensal, suscetível de pagamento
de quota para a Caixa Geral de Aposentações, a que o funcionário ou agente tem direito à data do seu
falecimento, com o limite máximo de três vezes o indexante dos apoios sociais.»
2 — O disposto no número anterior aplica-se às prestações requeridas a partir da entrada em vigor
da presente lei.
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Artigo 178.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 71/2006, de 24 de março
O artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 71/2006, de 24 de março, alterado pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de
dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de março, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 3.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — São ainda receitas do Fundo:
a) O montante das cobranças provenientes da harmonização fiscal entre o gasóleo de
aquecimento e o gasóleo rodoviário;
b) 80 % do montante das cobranças provenientes da taxa sobre lâmpadas de baixa eficiência,
prevista no Decreto-Lei n.º 108/2007, de 12 de abril;
c) 70 % do produto das compensações pelo não cumprimento da obrigação de incorporação de
biocombustíveis, prevista no Decreto-Lei n.º 49/2009, de 26 de fevereiro;
d) O montante das receitas de leilões para o setor da aviação, conforme previsto no
Decreto-Lei n.º 93/2010, de 27 de julho;
e) O montante das receitas nacionais de leilões relativos ao comércio europeu de licenças de
emissão (CELE), no âmbito dos artigos 16.º-B e 16.º-C do Decreto-Lei n.º 233/2004, de 14 de dezembro;
f) O montante de outras receitas que venham a ser afetas a seu favor.
3 — (Anterior n.º 2.)»
Artigo 179.º
Alterações ao Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto
1 — O artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 2.º
[...]
O presente decreto-lei aplica-se aos contratos de empreitada e subempreitada de obras públicas
celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março, e aos contratos de empreitada e
subempreitada de obras públicas celebrados ou a celebrar ao abrigo do Código dos Contratos Públicos
(CCP) até 1 de julho de 2016.»
2 — É aditado ao Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, o artigo 4.º-A, com a seguinte redação:
«Artigo 4.º-A
Subempreitadas
O disposto nos números anteriores aplica-se, com as devidas adaptações, aos contratos de
subempreitada celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março, e aos contratos de
subempreitada de obras públicas celebrados ou a celebrar ao abrigo do Código dos Contratos Públicos
(CCP) até 1 de julho de 2016.»
Artigo 180.º
Alteração ao Código das Sociedades Comerciais
O artigo 396.º do Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86,
de 2 de setembro, passa a ter a seguinte redação:
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«Artigo 396.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — É dispensada a prestação de caução aos administradores não executivos e não remunerados.»
Artigo 181.º
Alteração à Lei n.º 63-A/2008, de 24 de novembro
O artigo 2.º da Lei n.º 63-A/2008, de 24 de novembro, alterada pelas Leis n.os 3-B/2010, de 28 de
abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 2.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — As modalidades previstas no n.º 1 têm natureza subsidiária e temporária, sendo aplicáveis a
operações de capitalização de instituições de crédito a realizar até 31 de dezembro de 2013.»
Artigo 182.º
Alteração à Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro
1 — São aditados à Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, os artigos 8.º-A e 18.º, com a seguinte redação:
«Artigo 8.º-A
Peritos externos
1 — A avaliação externa é realizada por equipas de avaliação constituídas por trabalhadores do
serviço do Ministério da Educação e Ciência responsável pela recolha da informação considerada
adequada e por perito ou peritos externos.
2 — A responsabilidade da seleção dos peritos externos é das instituições de ensino superior, público
ou privado, universitário ou politécnico ou das instituições de investigação que, para o efeito, celebrem
protocolo com o serviço referido no número anterior.
3 — Os peritos a selecionar devem ser docentes do ensino superior, público ou privado, ou
investigadores, de preferência titulares do grau académico de doutor, ou, ainda, titulares do grau académico
de mestre ou licenciado, neste caso, desde que detentores de currículo escolar ou científico especialmente
relevante que seja reconhecido como atestando a capacidade para a realização de avaliação externa.
4 — O valor global da peritagem objeto de cada protocolo é transferido do orçamento do serviço
referido no n.º 1 para as entidades a que alude o n.º 2.
5 — O valor global da peritagem resulta do cálculo, por cada avaliação externa e perito, do valor
correspondente a 50 % do nível remuneratório 9 da tabela remuneratória única dos trabalhadores que
exercem funções públicas.
6 — Os peritos externos têm direito à perceção de ajudas de custo e de despesas de transporte nos
termos da lei geral.
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Artigo 18.º
Regulamentação
Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º-A, a matéria da avaliação externa das escolas será objeto do
estabelecimento do regime jurídico, até 120 dias após a entrada em vigor da presente lei, devendo conter
a previsão de uma instância de recurso.»
2 — É declarada a caducidade do artigo 17.º da Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro.
Artigo 183.º
Alteração à Lei n.º 75/98, de 19 de novembro
Os artigos 1.º e 2.º da Lei n.º 75/98, de 19 de novembro, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 1.º
[...]
1 — Quando a pessoa judicialmente obrigada a prestar alimentos a menor residente em território
nacional não satisfizer as quantias em dívida pelas formas previstas no artigo 189.º do Decreto-Lei
n.º 314/78, de 27 de outubro, e o alimentado não tenha rendimento ilíquido superior ao valor do indexante
dos apoios sociais (IAS) nem beneficie nessa medida de rendimentos de outrem a cuja guarda se encontre,
o Estado assegura as prestações previstas na presente lei até ao início do efetivo cumprimento da
obrigação.
2 — O pagamento das prestações a que o Estado se encontra obrigado, nos termos da presente
lei, cessa no dia em que o menor atinja a idade de 18 anos.
Artigo 2.º
[...]
1 — As prestações atribuídas nos termos da presente lei são fixadas pelo tribunal e não podem
exceder, mensalmente, por cada devedor, o montante de 1 IAS, independentemente do número de filhos
menores.
2 — .......................................................................................................................................... »
Artigo 184.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de novembro
O artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/2009,
de 20 de março, pela Lei n.º 5/2010, de 5 de maio, e pelos Decretos-Leis n.os 72/2010, de 18 de junho, e
64/2012, de 15 de março, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 30.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
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3 — ..........................................................................................................................................
4 — O montante mensal do subsídio social de desemprego subsequente não pode ser superior ao
valor do subsídio de desemprego que o beneficiário se encontrava a receber.»
Artigo 185.º
Alteração ao Regulamento das Custas Processuais
O artigo 4.º do Regulamento das Custas Processuais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26
de fevereiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 22/2008, de 24 de abril, e alterado pela Lei
n.º 43/2008, de 27 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 181/2008, de 28 de agosto, pelas Leis n.os 64-A/2008,
de 31 de dezembro, e 3-B/2010, de 28 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 52/2011, de 13 de abril, e pela Lei
n.º 7/2012, de 13 de fevereiro, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 4.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
e) ........................................................................................................................................
f) .........................................................................................................................................
g) ........................................................................................................................................
h) ........................................................................................................................................
i) .........................................................................................................................................
j) .........................................................................................................................................
l) O Fundo de Garantia Salarial, nas ações em que tenha de intervir;
l) .........................................................................................................................................
m) .......................................................................................................................................
n) ........................................................................................................................................
o) ........................................................................................................................................
p) ........................................................................................................................................
q) ........................................................................................................................................
r) ........................................................................................................................................
s) ........................................................................................................................................
t) .........................................................................................................................................
u) ........................................................................................................................................
v) O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, nas ações em que tenha de intervir na
qualidade de gestor do Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores.
2—
3—
4—
5—
6—
7—

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... »
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CAPÍTULO XII
Impostos diretos
SECÇÃO I
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
Artigo 186.º
Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
Os artigos 2.º, 16.º, 22.º, 25.º, 31.º, 41.º, 68.º, 68.º-A, 71.º, 72.º, 78.º, 79.º, 81.º, 83.º, 85.º, 88.º, 101.º,
119.º e 124.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (Código do IRS), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 2.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
1) ...................................................................................................................................
2) O subsídio de refeição na parte em que exceder o limite legal estabelecido ou em que o
exceda em 60 % sempre que o respetivo subsídio seja atribuído através de vales de refeição;
3) .....................................................................................................................................
4) .....................................................................................................................................
5) .....................................................................................................................................
6) .....................................................................................................................................
7) .....................................................................................................................................
8) .....................................................................................................................................
9) .....................................................................................................................................
10) ...................................................................................................................................
c) ..........................................................................................................................................
d) ..........................................................................................................................................
e) ..........................................................................................................................................
f) ...........................................................................................................................................
g) ..........................................................................................................................................
4 — ............................................................................................................................................
5 — ............................................................................................................................................
6 — ............................................................................................................................................
7 — ............................................................................................................................................
8 — ............................................................................................................................................
a) ..........................................................................................................................................
b) Os benefícios imputáveis à utilização e fruição de realizações de utilidade social e de lazer
mantidas pela entidade patronal ou previstos no Decreto-Lei n.º 26/99, de 28 de janeiro, desde que
observados os critérios estabelecidos no artigo 43.º do Código do IRC;
c) ..........................................................................................................................................
d) ..........................................................................................................................................
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9 — ..........................................................................................................................................
10 — .........................................................................................................................................
11 — .........................................................................................................................................
12 — .........................................................................................................................................
13 — .........................................................................................................................................
14 — .........................................................................................................................................
15 — Consideram-se incluídas na alínea c) do n.º 1 as remunerações auferidas na qualidade de
deputado ao Parlamento Europeu.
Artigo 16.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
6 — .........................................................................................................................................
7 — .........................................................................................................................................
8 — .........................................................................................................................................
9 — .........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................
11 — Enquadra-se no disposto na alínea d) do n.º 1 o exercício de funções de deputado ao
Parlamento Europeu.
Artigo 22.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
a) Os rendimentos auferidos por sujeitos passivos não residentes em território português, sem
prejuízo do disposto nos n.os 8 e 9 do artigo 72.º;
b) ........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — Quando o sujeito passivo exerça a opção referida no n.º 3, fica, por esse facto, obrigado a
englobar a totalidade dos rendimentos compreendidos nos n. os 6 do artigo 71.º, 8 do artigo 72.º e 7 do
artigo 81.º.
6 — .........................................................................................................................................
7 — .........................................................................................................................................
Artigo 25.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
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4 — A dedução prevista na alínea a) do n.º 1 pode ser elevada até 75 % de 12 vezes o valor do IAS
desde que a diferença resulte de quotizações para ordens profissionais suportadas pelo próprio sujeito
passivo e indispensáveis ao exercício da respetiva atividade desenvolvida exclusivamente por conta de
outrem.
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
Artigo 31.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — Até a aprovação dos indicadores mencionados no número anterior, ou na sua ausência, o
rendimento tributável é obtido adicionando aos rendimentos decorrentes de prestações de serviços
efetuados pelo sócio a uma sociedade abrangida pelo regime de transparência fiscal, nos termos da
alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do Código do IRC, o montante resultante da aplicação do coeficiente de 0,20
ao valor das vendas de mercadorias e de produtos e do coeficiente de 0,75 aos restantes rendimentos
provenientes desta categoria, excluindo a variação de produção.
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
8 — ..........................................................................................................................................
9 — ..........................................................................................................................................
Artigo 41.º
[...]
1 — Aos rendimentos brutos referidos no artigo 8.º deduzem-se as despesas de manutenção e de
conservação que incumbam ao sujeito passivo, por ele sejam suportadas e se encontrem documentalmente
provadas, bem como o imposto municipal sobre imóveis e o imposto do selo que incide sobre o valor dos
prédios ou parte de prédios cujo rendimento seja objeto de tributação no ano fiscal.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
Artigo 68.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
Rendimento coletável (euros)

Taxas (percentagem)
Normal (A)

Média (B)

Até 7 000 ..............................................................................................

14,50

14,500

De mais de 7 000 até 20 000 ...............................................................

28,50

23,600

De mais de 20 000 até 40 000 .............................................................

37

30,300

De mais de 40 000 até 80 000 .............................................................

45

37,650

Superior a 80 000 .................................................................................

48

–
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2 — O quantitativo do rendimento coletável, quando superior a € 7000, é dividido em duas partes:
uma, igual ao limite do maior dos escalões que nele couber, à qual se aplica a taxa da col. (B)
correspondente a esse escalão; outra, igual ao excedente, a que se aplica a taxa da col. (A) respeitante
ao escalão imediatamente superior.
Artigo 68.º-A
Taxa adicional de solidariedade
1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 68.º, ao quantitativo do rendimento coletável superior a
€ 80 000 incidem as taxas adicionais de solidariedade constantes da tabela seguinte:
Rendimento coletável (euros)

Taxa
(percentagem)

De mais de 80 000 até 250 000 ..........................................................................................

2,5

Superior a 250 000 ..............................................................................................................

5

2 — O quantitativo da parte do rendimento coletável que exceda € 80 000, quando superior a
€ 250 000, é dividido em duas partes: uma, igual a € 170 000, à qual se aplica a taxa de 2,5 %; outra, igual
ao rendimento coletável que exceda € 250 000, à qual se aplica a taxa de 5 %.
3 — (Anterior n.º 2.)
Artigo 71.º
[...]
1 — Estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 28 %, os seguintes
rendimentos obtidos em território português:
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ..........................................................................................................................................
d) ..........................................................................................................................................
2 — Estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 28 %, os rendimentos
de valores mobiliários pagos ou colocados à disposição dos respetivos titulares, residentes em
território português, devidos por entidades que não tenham aqui domicílio a que possa imputar-se o
pagamento, por intermédio de entidades que estejam mandatadas por devedores ou titulares ou ajam por
conta de uns ou outros.
3 — .........................................................................................................................................
4 — Estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 25 %, os seguintes
rendimentos obtidos em território português por não residentes:
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ..........................................................................................................................................
d) ..........................................................................................................................................
5—
6—
7—
8—

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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9 — ..........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................
11 — .........................................................................................................................................
12 — .........................................................................................................................................
13 — .........................................................................................................................................
14 — .........................................................................................................................................
Artigo 72.º
[...]
1 — As mais-valias e outros rendimentos auferidos por não residentes em território português que
não sejam imputáveis a estabelecimento estável nele situado e que não sejam sujeitos a retenção na fonte
às taxas liberatórias são tributadas à taxa autónoma de 28 %, salvo o disposto no n.º 4.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — O saldo positivo entre as mais-valias e menos-valias, resultante das operações previstas nas
alíneas b), e), f) e g) do n.º 1 do artigo 10.º, é tributado à taxa de 28 %.
5 — Os rendimentos de capitais, tal como são definidos no artigo 5.º e mencionados no n.º 1 do
artigo 71.º, devidos por entidades não residentes, quando não sujeitos a retenção na fonte, nos termos do
n.º 2 do mesmo artigo, são tributados autonomamente à taxa de 28 %.
6 — ..........................................................................................................................................
7 — Os rendimentos prediais são tributados autonomamente à taxa de 28 %.
8 — Os rendimentos previstos nos n.os 4 a 7 podem ser englobados por opção dos respetivos titulares
residentes em território português.
9 — (Anterior n.º 8.)
10 — (Anterior n.º 9.)
11 — (Anterior n.º 10.)
12 — (Anterior n.º 11.)
Artigo 78.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
(Em euros)
Escalão de rendimento coletável

Limite

Até 7 000 ....................................................................................................................................

Sem limite

De mais de 7 000 até 20 000 .....................................................................................................

1 250

De mais de 20 000 até 40 000 ...................................................................................................

1 000

De mais de 40 000 até 80 000 ...................................................................................................

500

Superior a 80 000 .......................................................................................................................

0
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8 — Os limites previstos para os 2.º, 3.º e 4.º escalões de rendimentos na tabela constante do número
anterior são majorados em 10 % por cada dependente ou afilhado civil que não seja sujeito passivo do IRS.
9 — .........................................................................................................................................
Artigo 79.º
[...]
1 — À coleta devida por sujeitos passivos residentes em território português e até ao seu montante
são deduzidos:
a) 45 % do valor do IAS, por cada sujeito passivo;
b) ........................................................................................................................................
c) 70 % do valor do IAS, por sujeito passivo, nas famílias monoparentais;
d) 45 % do valor do IAS, por cada dependente ou afilhado civil que não seja sujeito passivo do
imposto;
e) ..........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — A dedução da alínea d) do n.º 1 é de 50 % do valor do IAS nos agregados com três ou mais
dependentes a seu cargo, por cada dependente.
Artigo 81.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — Aos residentes não habituais em território português que obtenham, no estrangeiro, rendimentos
da categoria A aplica-se o método da isenção, bastando que se verifique qualquer das condições previstas
nas alíneas seguintes:
a) Sejam tributados no outro Estado contratante, em conformidade com convenção para eliminar
a dupla tributação celebrada por Portugal com esse Estado; ou
b) ........................................................................................................................................
4 — Aos residentes não habituais em território português que obtenham, no estrangeiro, rendimentos
da categoria B, auferidos em atividades de prestação de serviços de elevado valor acrescentado, com
carácter científico, artístico ou técnico, a definir em portaria do membro do Governo responsável pela área
das finanças, ou provenientes da propriedade intelectual ou industrial, ou ainda da prestação de
informações respeitantes a uma experiência adquirida no setor industrial, comercial ou científico, bem
como das categorias E, F e G, aplica-se o método da isenção, bastando que se verifique qualquer das
condições previstas nas alíneas seguintes:
a) Possam ser tributados no outro Estado contratante, em conformidade com convenção para
eliminar a dupla tributação celebrada por Portugal com esse Estado; ou
b) ........................................................................................................................................
5 — Aos residentes não habituais em território português que obtenham, no estrangeiro, rendimentos
da categoria H, na parte em que os mesmos, quando tenham origem em contribuições, não tenham gerado
uma dedução para efeitos do n.º 2 do artigo 25.º, aplica-se o método da isenção, bastando que se verifique
qualquer das condições previstas nas alíneas seguintes:
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a) Sejam tributados no outro Estado contratante, em conformidade com convenção para eliminar
a dupla tributação celebrada por Portugal com esse Estado; ou
b) ........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
Artigo 83.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — Para os efeitos previstos nos números anteriores, as despesas de educação e formação
suportadas só são dedutíveis desde que prestadas, respetivamente, por estabelecimentos de ensino
integrados no sistema nacional de educação ou reconhecidos como tendo fins análogos pelos ministérios
competentes, ou por entidades reconhecidas pelos ministérios que tutelam a área da formação profissional
e, relativamente às últimas, apenas na parte em que não tenham sido consideradas como encargo da
categoria B.
5 — ..........................................................................................................................................
Artigo 85.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
a) Juros de dívidas, por contratos celebrados até 31 de dezembro de 2011, contraídas com a
aquisição, construção ou beneficiação de imóveis para habitação própria e permanente ou arrendamento
devidamente comprovado para habitação permanente do arrendatário, até ao limite de € 296;
b) Prestações devidas em resultado de contratos celebrados até 31 de dezembro de 2011 com
cooperativas de habitação ou no âmbito do regime de compras em grupo, para a aquisição de imóveis
destinados a habitação própria e permanente ou arrendamento para habitação permanente do arrendatário,
devidamente comprovadas, na parte que respeitem a juros das correspondentes dívidas, até ao limite de € 296;
c) Importâncias pagas a título de rendas por contrato de locação financeira celebrado até 31 de
dezembro de 2011 relativo a imóveis para habitação própria e permanente efetuadas ao abrigo deste
regime, na parte que não constituam amortização de capital, até ao limite de € 296;
d) Importâncias, líquidas de subsídios ou comparticipações oficiais, suportadas a título de renda
pelo arrendatário de prédio urbano ou da sua fração autónoma para fins de habitação permanente, quando
referentes a contratos de arrendamento celebrados a coberto do Regime do Arrendamento Urbano,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de outubro, ou do Novo Regime do Arrendamento Urbano,
aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, até ao limite de € 502.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
a) Em 50 % para os sujeitos passivos com rendimento coletável até ao limite do 1.º escalão;
b) Em 20 % para os sujeitos passivos com rendimento coletável até ao limite do 2.º escalão;
c) (Revogada.)
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Artigo 88.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
(Em euros)
Escalão de rendimento coletável

Limite

Até 7 000 ....................................................................................................................................

Sem limite

De mais de 7 000 até 20 000 .....................................................................................................

100

De mais de 20 000 até 40 000 ...................................................................................................

80

De mais de 40 000 até 80 000 ...................................................................................................

60

Superior a 80 000 .......................................................................................................................

0

Artigo 101.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
a) 16,5 %, tratando-se de rendimentos da categoria B referidos na alínea c) do n.º 1 do
artigo 3.º, de rendimentos da categoria E ou de incrementos patrimoniais previstos nas alíneas b) e c) do
n.º 1 do artigo 9.º;
b) 25 %, tratando-se de rendimentos decorrentes das atividades profissionais especificamente
previstas na tabela a que se refere o artigo 151.º;
c) ..........................................................................................................................................
d) ..........................................................................................................................................
e) 25 %, tratando-se de rendimentos da categoria F.
2—
3—
4—
5—
6—
7—

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Artigo 119.º
[...]

1 — As entidades devedoras de rendimentos que estejam obrigadas a efetuar a retenção, total ou
parcial, do imposto, bem como as entidades devedoras dos rendimentos previstos nos n.os 4), 5), 7), 9) e
10) da alínea b) do n.º 3 do artigo 2.º e dos rendimentos não sujeitos, total ou parcialmente, previstos no
artigo 2.º e nos n.os 2, 4 e 5 do artigo 12.º, e ainda as entidades através das quais sejam processados os
rendimentos sujeitos ao regime especial de tributação previsto no n.º 3 do artigo 72.º, são obrigadas a:
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
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c) Entregar à Autoridade Tributária e Aduaneira uma declaração de modelo oficial, referente aos
rendimentos pagos ou colocados à disposição e respetivas retenções de imposto, de contribuições obrigatórias
para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde, bem como de quotizações sindicais:
i) Até ao dia 10 do mês seguinte ao do pagamento ou colocação à disposição, caso se trate de
rendimentos do trabalho dependente, ainda que isentos ou não sujeitos a tributação, sem prejuízo de poder
ser estabelecido por portaria do Ministro das Finanças a sua entrega anual nos casos em que tal se justifique;
ii) Até ao final do mês de fevereiro de cada ano, relativamente aos restantes rendimentos do
ano anterior;
d) ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — Tratando-se de rendimentos devidos a sujeitos passivos não residentes em território português,
as entidades devedoras são obrigadas a:
a) Entregar à Autoridade Tributária e Aduaneira, até ao fim do 2.º mês seguinte àquele em que
ocorre o ato do pagamento, do vencimento, ainda que presumido, da sua colocação à disposição, da sua
liquidação ou do apuramento do respetivo quantitativo, consoante os casos, uma declaração de modelo
oficial relativa àqueles rendimentos;
b) ..........................................................................................................................................
8 — ..........................................................................................................................................
9 — ..........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................
11 — .........................................................................................................................................
12 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, as entidades devedoras ou as entidades que paguem ou
coloquem à disposição dos respetivos titulares residentes os rendimentos a que se refere o artigo 71.º ou
quaisquer rendimentos sujeitos a retenção na fonte a título definitivo são obrigadas a:
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) Emitir a declaração prevista na alínea b) do n.º 1 nas condições previstas no n.º 3.
13 — .........................................................................................................................................
Artigo 124.º
[...]
As instituições de crédito e sociedades financeiras devem comunicar à Autoridade Tributária e
Aduaneira, até ao final do mês de março de cada ano, relativamente a cada sujeito passivo, através de
modelo oficial:
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................ »
Artigo 187.º
Sobretaxa em sede do IRS
1 — Sobre a parte do rendimento coletável do IRS que resulte do englobamento nos termos do artigo 22.º
do Código do IRS, acrescido dos rendimentos sujeitos às taxas especiais constantes dos n.os 3, 6, 11 e 12
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do artigo 72.º do mesmo Código, auferido por sujeitos passivos residentes em território português, que
exceda, por sujeito passivo, o valor anual da retribuição mínima mensal garantida, incide a sobretaxa
de 3,5 %.
2 — À coleta da sobretaxa são deduzidos apenas:
a) 2,5 % do valor da retribuição mínima mensal garantida por cada dependente ou afilhado civil
que não seja sujeito passivo do IRS;
b) As importâncias retidas nos termos dos n.os 5 a 9, que, quando superiores à sobretaxa devida,
conferem direito ao reembolso da diferença.
3 — Aplicam-se à sobretaxa em sede do IRS as regras de liquidação previstas nos artigos 75.º a
77.º do Código do IRS e as regras de pagamento previstas no artigo 97.º do mesmo Código.
4 — Não se aplica à sobretaxa o disposto no artigo 95.º do Código do IRS.
5 — As entidades devedoras de rendimentos de trabalho dependente e de pensões são, ainda,
obrigadas a reter uma importância correspondente a 3,5 % da parte do valor do rendimento que, depois
de deduzidas as retenções previstas no artigo 99.º do Código do IRS e as contribuições obrigatórias para
regimes de proteção social e para subsistemas legais de saúde, exceda o valor da retribuição mínima
mensal garantida.
6 — Encontra-se abrangido pela obrigação de retenção prevista no número anterior o valor do
rendimento cujo pagamento ou colocação à disposição do respetivo beneficiário incumba, por força da lei,
à segurança social ou a outra entidade.
7 — A retenção na fonte prevista nos números anteriores é efetuada no momento do pagamento
do rendimento ou da sua colocação à disposição dos respetivos titulares.
8 — Aplica-se à retenção na fonte prevista nos n.os 5 a 7 o disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 134/2001, de 24 de abril, e pela Lei
n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, com as necessárias adaptações.
Artigo 188.º
Disposições transitórias no âmbito do IRS
1 — As entidades que procedam à retenção na fonte prevista no artigo anterior encontram-se
obrigadas a declarar esses pagamentos na declaração prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 119.º do
Código do IRS.
2 — O documento comprovativo previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 119.º do Código do IRS deve
conter menção dos montantes da retenção na fonte efetuada ao abrigo do artigo anterior.
3 — A receita da sobretaxa reverte integralmente para o Orçamento do Estado, nos termos dos
artigos 10.º-A, 10.º-B e 88.º da lei de enquadramento orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de
agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 52/2011, de 13 de outubro.
4 — Nos termos do número anterior, a receita da sobretaxa não releva para efeitos de cálculo das
subvenções previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º e no artigo 30.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro,
alterada pelas Leis n.os 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril,
55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio.
5 — Até 30 de janeiro de 2013, os sujeitos passivos do IRS enquadrados no regime simplificado da
categoria B podem livremente optar pelo regime da contabilidade organizada.
6 — Os rendimentos brutos de cada uma das categorias A, B e H auferidos por sujeitos passivos
com deficiência são considerados, para efeitos do IRS, apenas por 90 % em 2013.
7 — Não obstante o disposto no número anterior, a parte do rendimento excluída de tributação não
pode exceder em 2013, por categoria de rendimentos, € 2500.
8 — As remissões constantes de quaisquer diplomas de caráter não fiscal para os escalões de taxas
do IRS, previstos no artigo 68.º do Código do IRS, consideram-se efetuadas para os escalões vigentes em
31 de Dezembro de 2012.
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Artigo 189.º
Norma revogatória no âmbito do Código do IRS
É revogada a alínea c) do n.º 7 do artigo 85.º do Código do IRS, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 442-A/88, de 30 de novembro.
Artigo 190.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro
O artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 134/2011,
de 24 de abril, e 194/2002, de 25 de setembro, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 6.º
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — A retenção mensal não pode exceder 45 % do rendimento de cada uma das categorias A e
H, pago ou colocado à disposição de cada titular no mesmo período.»
SECÇÃO II
Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas
Artigo 191.º
Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
Os artigos 14.º, 51.º, 67.º, 87.º, 87.º-A, 105.º, 105.º-A, 106.º, 107.º e 118.º do Código do Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas Coletivas (Código do IRC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de
novembro, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 14.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — Estão isentos os lucros que uma entidade residente em território português, nas condições
estabelecidas no artigo 2.º da Diretiva n.º 2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro, coloque à
disposição de entidade residente noutro Estado membro da União Europeia que esteja nas mesmas
condições e que detenha diretamente uma participação no capital da primeira não inferior a 10 % e desde
que esta tenha permanecido na sua titularidade, de modo ininterrupto, durante um ano.
4 — Para que seja imediatamente aplicável o disposto no número anterior, deve ser feita prova
perante a entidade que se encontra obrigada a efetuar a retenção na fonte, anteriormente à data da
colocação à disposição dos rendimentos ao respetivo titular, de que este se encontra nas condições de que
depende a isenção aí prevista, sendo a relativa às condições estabelecidas no artigo 2.º da Diretiva
n.º 2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro, efetuada através de declaração confirmada e
autenticada pelas autoridades fiscais competentes do Estado membro da União Europeia de que é
residente a entidade beneficiária dos rendimentos, sendo ainda de observar as exigências previstas no
artigo 119.º do Código do IRS.
5 — ..........................................................................................................................................
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6 — A isenção referida no n.º 3 e o disposto no n.º 4 são igualmente aplicáveis relativamente aos
lucros que uma entidade residente em território português, nas condições estabelecidas no artigo 2.º da
Diretiva n.º 2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro, coloque à disposição de um estabelecimento
estável, situado noutro Estado membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, de uma
entidade residente num Estado membro da União Europeia que esteja nas mesmas condições e que
detenha, total ou parcialmente, por intermédio do estabelecimento estável uma participação direta não
inferior a 10 % e desde que esta tenha permanecido na sua titularidade, de modo ininterrupto, durante um
ano.
7 — .........................................................................................................................................
8 — .........................................................................................................................................
9 — .........................................................................................................................................
10 — O disposto nos n.os 3 a 5 é igualmente aplicável aos lucros que uma entidade residente em
território português, nos termos e condições aí referidos, coloque à disposição de uma entidade residente
num Estado membro do Espaço Económico Europeu que esteja vinculada a cooperação administrativa no
domínio da fiscalidade, equivalente à estabelecida no âmbito da União Europeia, desde que ambas as
entidades preencham condições equiparáveis, com as necessárias adaptações, às estabelecidas no artigo 2.º
da Diretiva n.º 2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro, e façam a prova da verificação das condições
e requisitos de que depende aquela aplicação nos termos previstos na parte final do n.º 4, com as
necessárias adaptações.
11 — ........................................................................................................................................
Artigo 51.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — O disposto nos n.os 1 e 2 é também aplicável quando uma entidade residente em território
português detenha uma participação, nos termos e condições aí referidos, em entidade residente noutro
Estado membro da União Europeia, desde que ambas as entidades preencham os requisitos estabelecidos
no artigo 2.º da Diretiva n.º 2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro.
6 — O disposto nos n.os 1 e 5 é igualmente aplicável aos rendimentos, incluídos na base tributável,
correspondentes a lucros distribuídos que sejam imputáveis a um estabelecimento estável, situado em
território português, de uma entidade residente noutro Estado membro da União Europeia ou do Espaço
Económico Europeu, neste caso desde que exista obrigação de cooperação administrativa no domínio da
fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito da União Europeia, que detenha uma participação, nos
termos e condições aí referidos, em entidade residente num Estado membro, desde que ambas essas
entidades preencham os requisitos e condições estabelecidas no artigo 2.º da Diretiva n.º 2011/96/UE, do
Conselho, de 30 de novembro, ou, no caso de entidades do Espaço Económico Europeu, requisitos e
condições equiparáveis.
7 — .........................................................................................................................................
8 — .........................................................................................................................................
9 — .........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................
11 — O disposto nos n.os 1 e 2 é igualmente aplicável quando uma entidade residente em território
português detenha uma participação, nos mesmos termos e condições, em entidade residente noutro
Estado membro do Espaço Económico Europeu que esteja vinculado a cooperação administrativa no
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domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito da União Europeia, desde que ambas as
entidades reúnam condições equiparáveis, com as necessárias adaptações, às estabelecidas no artigo 2.º
da Diretiva n.º 2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro.
12 — Para efeitos do disposto nos n. os 5 e 11, o sujeito passivo deve provar que a entidade
participada e, no caso do n.º 6, também a entidade beneficiária cumprem as condições estabelecidas no
artigo 2.º da Diretiva n.º 2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro, ou, no caso de entidades do
Espaço Económico Europeu, condições equiparáveis, mediante declaração confirmada e autenticada
pelas autoridades fiscais competentes do Estado membro da União Europeia ou do Espaço Económico
Europeu de que é residente.
Artigo 67.º
Limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento
1 — Os gastos de financiamento líquidos são dedutíveis até à concorrência do maior dos seguintes
limites:
a) € 3 000 000; ou
b) 30 % do resultado antes de depreciações, gastos de financiamento líquidos e impostos.
2 — Os gastos de financiamento líquidos não dedutíveis nos termos do número anterior podem ainda
ser considerados na determinação do lucro tributável de um ou mais dos cinco períodos de tributação
posteriores, conjuntamente com os gastos financeiros desse mesmo período, observando-se as limitações
previstas no número anterior.
3 — Sempre que o montante dos gastos de financiamento deduzidos seja inferior a 30 % do resultado
antes de depreciações, gastos de financiamento líquidos e impostos, a parte não utilizada deste limite
acresce ao montante máximo dedutível, nos termos da mesma disposição, em cada um dos cinco períodos
de tributação posteriores, até à sua integral utilização.
4 — No caso de entidades tributadas no âmbito do regime especial de tributação de grupos de
sociedades, o disposto no presente artigo é aplicável a cada uma das sociedades do grupo.
5 — O disposto no presente artigo aplica-se aos estabelecimentos estáveis de entidades não
residentes, com as necessárias adaptações.
6 — Sempre que o período de tributação tenha duração inferior a um ano, o limite previsto na
alínea a) do n.º 1 é determinado proporcionalmente ao número de meses desse período de tributação.
7 — O disposto no presente artigo não se aplica às entidades sujeitas à supervisão do Banco de
Portugal e do Instituto de Seguros de Portugal nem às sucursais em Portugal de instituições de crédito e
outras instituições financeiras ou empresas de seguros com sede em outro Estado membro da União
Europeia.
8 — Para efeitos do presente artigo, consideram-se gastos de financiamento líquidos as importâncias
devidas ou associadas à remuneração de capitais alheios, designadamente juros de descobertos bancários
e de empréstimos obtidos a curto e longo prazos, juros de obrigações e outros títulos assimilados,
amortizações de descontos ou de prémios relacionados com empréstimos obtidos, amortizações de custos
acessórios incorridos em ligação com a obtenção de empréstimos, encargos financeiros relativos a
locações financeiras, bem como as diferenças de câmbio provenientes de empréstimos em moeda
estrangeira, deduzidos dos rendimentos de idêntica natureza.
Artigo 87.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
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3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
a) (Revogada.)
b) (Revogada.)
c) ..........................................................................................................................................
d) ..........................................................................................................................................
e) (Revogada.)
f) (Revogada.)
g) ..........................................................................................................................................
h) ..........................................................................................................................................
i) ...........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
6 — .........................................................................................................................................
7 — .........................................................................................................................................
Artigo 87.º-A
[...]
1 — .........................................................................................................................................
Lucro tributável (euros)

Taxa
(percentagem)

De mais de 1 500 000 até 7 500 000 ..................................................................................

3

Superior a 7 500 000 ...........................................................................................................

5

2 — O quantitativo da parte do lucro tributável que exceda € 1 500 000, quando superior a
€ 7 500 000, é dividido em duas partes: uma, igual a € 6 000 000, à qual se aplica a taxa de 3 %; outra,
igual ao lucro tributável que exceda € 7 500 000, à qual se aplica a taxa de 5 %.
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
Artigo 105.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — Os pagamentos por conta dos sujeitos passivos cujo volume de negócios do período de
tributação imediatamente anterior àquele em que se devam efetuar esses pagamentos seja igual ou inferior
a € 500 000 correspondem a 80 % do montante do imposto referido no número anterior, repartido por três
montantes iguais, arredondados, por excesso, para euros.
3 — Os pagamentos por conta dos sujeitos passivos cujo volume de negócios do período de
tributação imediatamente anterior àquele em que se devam efetuar esses pagamentos seja superior a
€ 500 000 correspondem a 95 % do montante do imposto referido no n.º 1, repartido por três montantes
iguais, arredondados, por excesso, para euros.
4 — .........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
6 — .........................................................................................................................................
7 — .........................................................................................................................................
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Artigo 105.º-A
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
Lucro tributável (euros)

Taxa
(percentagem)

De mais de 1 500 000 até 7 500 000 ..................................................................................

2,5

Superior a 7 500 000 ...........................................................................................................

4,5

3 — O quantitativo da parte do lucro tributável que exceda € 1 500 000, quando superior a
€ 7 500 000, é dividido em duas partes: uma, igual a € 6 000 000, à qual se aplica a taxa de 2,5 %; outra,
igual ao lucro tributável que exceda € 7 500 000, à qual se aplica a taxa de 4,5 %.
4 — ..........................................................................................................................................
Artigo 106.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — Ao montante apurado nos termos do número anterior deduzem-se os pagamentos por conta
calculados nos termos do artigo 105.º, efetuados no período de tributação anterior.
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
8 — ..........................................................................................................................................
9 — ..........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................
11 — .........................................................................................................................................
12 — Quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, é devido um
pagamento especial por conta por cada uma das sociedades do grupo, incluindo a sociedade dominante,
cabendo a esta última as obrigações de determinar o valor global do pagamento especial por conta,
deduzindo o montante dos pagamentos por conta que seria devido por cada uma das sociedades do grupo
se este regime não fosse aplicável, e de proceder à sua entrega.
13 — O montante dos pagamentos por conta a que se refere o número anterior é o que resulta da
declaração periódica de rendimentos de cada uma das sociedades do grupo, incluindo a da sociedade
dominante, prevista na alínea b) do n.º 6 do artigo 120.º .
Artigo 107.º
[...]
1 — Se o sujeito passivo verificar, pelos elementos de que disponha, que o montante do pagamento
por conta já efetuado é igual ou superior ao imposto que será devido com base na matéria coletável do
período de tributação, pode deixar de efetuar o terceiro pagamento por conta.
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2 — Verificando-se, face à declaração periódica de rendimentos do exercício a que respeita o
imposto, que, em consequência da suspensão da terceira entrega por conta prevista no número anterior,
deixou de ser paga uma importância superior a 20 % da que, em condições normais, teria sido entregue,
há lugar a juros compensatórios desde o termo do prazo em que a entrega deveria ter sido efetuada até
ao termo do prazo para o envio da declaração ou até à data do pagamento da autoliquidação, se anterior.
3 — Se a terceira entrega por conta a efetuar for superior à diferença entre o imposto total que o
sujeito passivo julgar devido e as entregas já efetuadas, pode aquele limitar o terceiro pagamento a essa
diferença, sendo de aplicar o disposto nos números anteriores, com as necessárias adaptações.
Artigo 118.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — Sempre que a declaração de início de atividade a que se refere o artigo 31.º do Código do IVA
deva ser apresentada até ao termo do prazo previsto no número anterior, esta declaração considera-se,
para todos os efeitos, como a declaração de inscrição no registo.
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5— ...........................................................................................................................................
6— ...........................................................................................................................................
7— ........................................................................................................................................... »
Artigo 192.º
Disposição transitória no âmbito do Código do IRC
1 — A redação conferida pela presente lei aos artigos 87.º-A e 105.º-A do Código do IRC aplica-se
apenas aos lucros tributáveis referentes ao período de tributação que se inicie após 1 de janeiro de 2013.
2 — Nos períodos de tributação iniciados entre 2013 e 2017, o limite referido na alínea b) do n.º 1
do artigo 67.º do Código do IRC, sem prejuízo do limite máximo dedutível previsto no n.º 3 do mesmo artigo,
é de 70 % em 2013, 60 % em 2014, 50 % em 2015, 40 % em 2016 e 30 % em 2017.
Artigo 193.º
Norma revogatória no âmbito do Código do IRC
São revogadas as alíneas a), b), e) e f) do n.º 4 do artigo 87.º do Código do IRC.
Artigo 194.º
Despesas com equipamentos e software de faturação eletrónica
1 — As desvalorizações excecionais decorrentes do abate, em 2013, de programas e equipamentos
informáticos de faturação que sejam substituídos por programas de faturação eletrónica são consideradas
perdas por imparidade.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo fica dispensado de obter a
aceitação, por parte da Autoridade Tributária e Aduaneira, prevista no n.º 2 do artigo 38.º do Código
do IRC.
3 — As despesas com a aquisição de programas e equipamentos informáticos de faturação
eletrónica, adquiridos no ano de 2013, podem ser consideradas como gasto fiscal no período de tributação
em que sejam suportadas.
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CAPÍTULO XIII
Impostos indiretos
SECÇÃO I
Imposto sobre o valor acrescentado
Artigo 195.º
Alteração ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado
Os artigos 9.º, 11.º, 12.º, 15.º, 19.º, 21.º, 35.º, 78.º, 82.º e 88.º do Código do Imposto sobre o Valor
Acrescentado (Código do IVA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de dezembro, passam a
ter a seguinte redação:
«Artigo 9.º
[...]
................................................................................................................................................
1) ........................................................................................................................................
2) ........................................................................................................................................
3) ........................................................................................................................................
4) ........................................................................................................................................
5) ........................................................................................................................................
6) ........................................................................................................................................
7) ........................................................................................................................................
8) ........................................................................................................................................
9) ........................................................................................................................................
10) ......................................................................................................................................
11) ......................................................................................................................................
12) ......................................................................................................................................
13) ......................................................................................................................................
14) ......................................................................................................................................
15) ......................................................................................................................................
16) A transmissão do direito de autor e a autorização para a utilização da obra intelectual,
definidas no Código de Direito de Autor, quando efetuadas pelos próprios autores, seus herdeiros ou
legatários, ou ainda por terceiros, por conta deles, ainda que o autor seja pessoa coletiva;
17) ......................................................................................................................................
18) ......................................................................................................................................
19) ......................................................................................................................................
20) ......................................................................................................................................
21) ......................................................................................................................................
22) ......................................................................................................................................
23) ......................................................................................................................................
24) ......................................................................................................................................
25) ......................................................................................................................................
26) ......................................................................................................................................
27) ......................................................................................................................................
28) ......................................................................................................................................
29) ......................................................................................................................................
30) ......................................................................................................................................
31) ......................................................................................................................................
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32) ......................................................................................................................................
33) (Revogada.)
34) ......................................................................................................................................
35) ......................................................................................................................................
36) ......................................................................................................................................
37) ......................................................................................................................................
Artigo 11.º
[...]
O Ministro das Finanças pode determinar a sujeição a imposto de algumas das prestações de
serviços referidas na alínea 34) do artigo 9.º quando a isenção ocasione distorções significativas de
concorrência.
Artigo 12.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) Os sujeitos passivos que efetuem prestações de serviços referidas na alínea 34) do artigo 9.º.
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
6 — .........................................................................................................................................
7 — .........................................................................................................................................
Artigo 15.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
6 — .........................................................................................................................................
7 — .........................................................................................................................................
8 — .........................................................................................................................................
9 — .........................................................................................................................................
10 — Estão isentas do imposto as transmissões de bens a título gratuito, para posterior distribuição
a pessoas carenciadas, efetuadas ao Estado, a instituições particulares de solidariedade social e a
organizações não governamentais sem fins lucrativos, bem como as transmissões de livros a título gratuito
efetuadas aos departamentos governamentais nas áreas da cultura e da educação, a instituições de caráter
cultural e educativo, a centros educativos de reinserção social e a estabelecimentos prisionais.
Artigo 19.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
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3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
8 — Nos casos em que a obrigação de liquidação e pagamento do imposto compete ao adquirente
dos bens e serviços, apenas confere direito a dedução o imposto que for liquidado por força dessa
obrigação.
Artigo 21.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
i) ....................................................................................................................................
ii) ...................................................................................................................................
iii) Máquinas consumidoras de gasóleo, GPL, gás natural ou biocombustíveis, bem como as
máquinas que possuam matrícula atribuída pelas autoridades competentes, desde que, em qualquer dos
casos, não sejam veículos matriculados;
iv) ..................................................................................................................................
v) ...................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
e) ........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
Artigo 35.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — As declarações são informadas no prazo de 30 dias pela Autoridade Tributária e Aduaneira,
que se pronuncia sobre os elementos declarados e quaisquer outros com interesse para a apreciação da
situação.
4 — No caso de a Autoridade Tributária e Aduaneira discordar dos elementos declarados, fixa os
que entender adequados, disso notificando o sujeito passivo.
5 — As declarações referidas nos artigos 32.º e 33.º produzem efeitos a partir da data da sua
apresentação no respeitante às operações referidas nas alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 2.º, bem como
às operações que devam ser mencionadas na declaração recapitulativa a que se refere a alínea c) do
n.º 1 do artigo 23.º do Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias.
6 — A Autoridade Tributária e Aduaneira pode, disso notificando o sujeito passivo, alterar
oficiosamente os elementos relativos à atividade quando verifique alguma das seguintes situações:
a) Qualquer dos factos enunciados no n.º 2 do artigo 34.º;
b) A falsidade dos elementos declarados;
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c) A existência de fundados indícios de fraude nas operações referidas;
d) Não terem sido apresentadas as declarações a que se refere o artigo 41.º, bem como aquelas
a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 23.º do Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias,
por um período de, pelo menos, um ano ou, tendo sido apresentadas, não evidenciem qualquer atividade,
por igual período.
Artigo 78.º
[...]
1—
2—
3—
4—
5—
6—
7—

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

a) ........................................................................................................................................
b) Em processo de insolvência, quando a mesma for decretada de caráter limitado ou após a
homologação da deliberação prevista no artigo 156.º do Código da Insolvência e da Recuperação de
Empresas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março;
c) Em processo especial de revitalização, após homologação do plano de recuperação pelo juiz,
previsto no artigo 17.º-F do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas;
d) Nos termos previstos no Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial (SIREVE),
após celebração do acordo previsto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 178/2012, de 3 de agosto.
8 — .........................................................................................................................................
9 — O valor global dos créditos referidos no número anterior, o valor global do imposto a deduzir,
a realização de diligências de cobrança por parte do credor e o insucesso, total ou parcial, de tais diligências
devem encontrar-se documentalmente comprovados e ser certificados por revisor oficial de contas,
devendo este certificar, ainda, que se encontram verificados os requisitos legais para a dedução do imposto
respeitante a créditos considerados incobráveis nos termos do n.º 7 deste artigo.
10 — ........................................................................................................................................
11 — .........................................................................................................................................
12 — ........................................................................................................................................
13 — .........................................................................................................................................
14 — .........................................................................................................................................
15 — ........................................................................................................................................
16 — .........................................................................................................................................
17 — .........................................................................................................................................
Artigo 82.º
[...]
As notificações referidas nos n. os 1 do artigo 28.º, 4 e 6 do artigo 35.º, 7 do artigo 41.º, 5 do
artigo 55.º, 4 do artigo 58.º e 5 do artigo 63.º, no artigo 91.º e no n.º 3 do artigo 94.º, bem como as decisões
a que se referem os n.os 3 do artigo 53.º e 4 do artigo 60.º, são efetuadas nos termos do Código de
Procedimento e de Processo Tributário.
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Artigo 88.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) Se for declarada a cessação oficiosa referida no n.º 2 do artigo 34.º e a liquidação disser
respeito ao período decorrido desde o momento em que a cessação deveria ter ocorrido.
5 — ..........................................................................................................................................
6 — Relativamente à diferença que resultar da compensação prevista no número anterior, é extraída
certidão de dívida nos termos do n.º 6 do artigo 27.º ou creditada a importância correspondente se essa
diferença for a favor do sujeito passivo.»
Artigo 196.º
Aditamento ao Código do IVA
São aditados ao Código do IVA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de dezembro, os
artigos 78.º-A a 78.º-D, com a seguinte redação:
«Artigo 78.º-A
Créditos de cobrança duvidosa ou incobráveis — Dedução a favor do sujeito passivo
1 — Os sujeitos passivos podem deduzir o imposto respeitante a créditos considerados de cobrança
duvidosa, evidenciados como tal na contabilidade, sem prejuízo do disposto no artigo 78.º-D, bem como o
respeitante a créditos considerados incobráveis.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se créditos de cobrança duvidosa
aqueles que apresentem um risco de incobrabilidade devidamente justificado, o que se verifica nos
seguintes casos:
a) O crédito esteja em mora há mais de 24 meses desde a data do respetivo vencimento, existam
provas objetivas de imparidade e de terem sido efetuadas diligências para o seu recebimento e o ativo não
tenha sido reconhecido contabilisticamente;
b) O crédito esteja em mora há mais de seis meses desde a data do respetivo vencimento, o valor
do mesmo não seja superior a € 750, IVA incluído, e o devedor seja particular ou sujeito passivo que realize
exclusivamente operações isentas que não confiram direito à dedução.
3 — Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se que o vencimento do crédito ocorre
na data prevista no contrato celebrado entre o sujeito passivo e o adquirente ou, na ausência de prazo certo,
após a interpelação prevista no artigo 805.º do Código Civil, não sendo oponível pelo adquirente à
Autoridade Tributária e Aduaneira o incumprimento dos termos e demais condições acordadas com o
sujeito passivo.
4 — Os sujeitos passivos podem, ainda, deduzir o imposto relativo a créditos considerados
incobráveis nas seguintes situações, sempre que o facto relevante ocorra em momento anterior ao referido
no n.º 2:
a) Em processo de execução, após o registo a que se refere a alínea c) do n.º 2 do artigo 806.º
do Código do Processo Civil;
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b) Em processo de insolvência, quando a mesma for decretada de caráter limitado ou após a
homologação da deliberação prevista no artigo 156.º do Código da Insolvência e da Recuperação de
Empresas;
c) Em processo especial de revitalização, após homologação do plano de recuperação pelo juiz,
previsto no artigo 17.º-F do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas;
d) Nos termos previstos no Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial
(SIREVE), após celebração do acordo previsto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 178/2012, de 3 de agosto.
5 — A dedução do imposto nos termos do número anterior exclui a possibilidade de dedução nos
termos do n.º 1.
6 — Não são considerados créditos incobráveis ou de cobrança duvidosa:
a) Os créditos cobertos por seguro, com exceção da importância correspondente à percentagem
de descoberto obrigatório, ou por qualquer espécie de garantia real;
b) Os créditos sobre pessoas singulares ou coletivas com as quais o sujeito passivo esteja em
situação de relações especiais, nos termos do n.º 4 do artigo 63.º do Código do IRC;
c) Os créditos em que, no momento da realização da operação, o adquirente ou destinatário
conste da lista de acesso público de execuções extintas com pagamento parcial ou por não terem sido
encontrados bens penhoráveis e, bem assim, sempre que o adquirente ou destinatário tenha sido declarado
falido ou insolvente em processo judicial anterior;
d) Os créditos sobre o Estado, regiões autónomas e autarquias locais ou aqueles em que estas
entidades tenham prestado aval.
7 — Os sujeitos passivos perdem o direito à dedução do imposto respeitante a créditos considerados
de cobrança duvidosa ou incobráveis sempre que ocorra a transmissão da titularidade dos créditos
subjacentes.
Artigo 78.º-B
Procedimento de dedução
1 — A dedução do imposto associado a créditos considerados de cobrança duvidosa, nos termos
da alínea a) do n.º 2 do artigo anterior, é efetuada mediante pedido de autorização prévia a apresentar, por
via eletrónica, no prazo de seis meses contados a partir da data em que os créditos sejam considerados
de cobrança duvidosa, nos termos do referido número.
2 — Sem prejuízo do disposto no n.º 4, o pedido de autorização prévia deve ser apreciado pela
Autoridade Tributária e Aduaneira no prazo máximo de oito meses, findo o qual se considera indeferido.
3 — No caso de créditos abrangidos pela alínea b) do n.º 2 e pelo n.º 4 do artigo anterior, a dedução
é efetuada pelo sujeito passivo sem necessidade de pedido de autorização prévia, reservando-se a
Autoridade Tributária e Aduaneira a faculdade de controlar posteriormente a legalidade da pretensão do
sujeito passivo.
4 — No caso de créditos não abrangidos pelo número anterior que sejam inferiores a € 150 000, IVA
incluído, por fatura, decorrido o prazo previsto no n.º 2, o pedido de autorização prévia é considerado
deferido, reservando-se a Autoridade Tributária e Aduaneira a faculdade de controlar posteriormente a
legalidade da pretensão do sujeito passivo.
5 — A apresentação de um pedido de autorização prévia pelo sujeito passivo para a dedução do
imposto associado a créditos de cobrança duvidosa nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo anterior
determina a notificação do adquirente pela Autoridade Tributária e Aduaneira, por via eletrónica, para que
efetue a correspondente retificação, a favor do Estado, da dedução inicialmente efetuada, nos termos
previstos no n.º 2 do artigo seguinte.
6 — Até ao final do prazo para a entrega da declaração periódica mencionada no n.º 2 do artigo
seguinte, o adquirente pode identificar, por via eletrónica, no Portal das Finanças, as faturas que já se
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encontram pagas ou em relação às quais não se encontra em mora, devendo fazer prova documental dos
factos que alega.
7 — Sempre que o adquirente faça prova dos factos previstos no número anterior, a Autoridade
Tributária e Aduaneira notifica o sujeito passivo, por via eletrónica, do indeferimento do pedido de
autorização prévia.
8 — A dedução do imposto a favor do sujeito passivo deve ser efetuada na respetiva declaração
periódica, até ao final do período seguinte àquele em que se verificar o deferimento do pedido de
autorização prévia pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
9 — Os procedimentos para apresentação do pedido de autorização prévia e os modelos a utilizar
são aprovados por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças.
Artigo 78.º-C
Retificação a favor do Estado de dedução anteriormente efetuada
1 — Nos casos em que haja lugar à retificação pelo adquirente da dedução prevista no n.º 5 do artigo
anterior, esta deverá ser efetuada na declaração periódica relativa ao período de imposto em que ocorreu
a respetiva notificação, identificando, em anexo, as correspondentes faturas, incluindo a identificação do
emitente o valor da fatura e o imposto nela liquidado.
2 — Sempre que o adquirente não efetue a retificação da dedução prevista no número anterior ou
não proceda nos termos referidos no n.º 6 do artigo anterior, a Autoridade Tributária e Aduaneira emite
liquidação adicional, nos termos do artigo 87.º, correspondente ao imposto não retificado pelo devedor,
notificando em simultâneo o sujeito passivo do deferimento do pedido referido no n.º 1 do artigo anterior,
sem prejuízo do disposto no n.º 4 do mesmo artigo.
3 — Em caso de recuperação, total ou parcial, dos créditos, os sujeitos passivos que hajam procedido
anteriormente à dedução do imposto associado a créditos de cobrança duvidosa ou incobráveis devem
entregar o imposto correspondente ao montante recuperado com a declaração periódica a apresentar no
período do recebimento, ficando a dedução do imposto pelo adquirente dependente da apresentação de
pedido de autorização prévia, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo anterior.
Artigo 78.º-D
Documentação de suporte
1 — A identificação da fatura relativa a cada crédito de cobrança duvidosa, a identificação do
adquirente, o valor da fatura e o imposto liquidado, a realização de diligências de cobrança por parte do
credor e o insucesso, total ou parcial, de tais diligências, bem como outros elementos que evidenciem a
realização das operações em causa, devem encontrar-se documentalmente comprovados e ser certificados
por revisor oficial de contas.
2 — A certificação por revisor oficial de contas a que se refere o número anterior é efetuada para
cada um dos documentos e períodos a que se refere a dedução e até à entrega do correspondente pedido,
sob pena de o pedido de autorização prévia não se considerar apresentado.
3 — O revisor oficial de contas deverá, ainda, certificar que se encontram verificados os requisitos
legais para a dedução do imposto respeitante a créditos considerados incobráveis, atento o disposto no n.º 4
do artigo 78.º-A.»
Artigo 197.º
Aditamento à lista I anexa ao Código do IVA
São aditadas à lista I anexa ao Código do IVA as verbas 4.2 e 5, com a seguinte redação:
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«4.2 — Prestações de serviços que contribuem para a realização da produção agrícola,
designadamente as seguintes:
a) As operações de sementeira, plantio, colheita, debulha, enfardação, ceifa, recolha e
transporte;
b) As operações de embalagem e de acondicionamento, tais como a secagem, limpeza,
trituração, desinfeção e ensilagem de produtos agrícolas;
c) O armazenamento de produtos agrícolas;
d) A guarda, criação e engorda de animais;
e) A locação, para fins agrícolas, dos meios normalmente utilizados nas explorações agrícolas
e silvícolas;
f) A assistência técnica;
g) A destruição de plantas e animais nocivos e o tratamento de plantas e de terrenos por
pulverização;
h) A exploração de instalações de irrigação e de drenagem;
i) A poda de árvores, corte de madeira e outras operações silvícolas.
5 — As transmissões de bens efetuadas no âmbito das seguintes atividades de produção agrícola:
5.1 — Cultura propriamente dita:
5.1.1 — Agricultura em geral, incluindo a viticultura;
5.1.2 — Fruticultura (incluindo a oleicultura) e horticultura floral e ornamental, mesmo em
estufas;
5.1.3 — Produção de cogumelos, de especiarias, de sementes e de material de propagação
vegetativa; exploração de viveiros.
Excetuam-se as atividades agrícolas não conexas com a exploração da terra ou em que esta
tenha caráter meramente acessório, designadamente as culturas hidropónicas e a produção em vasos,
tabuleiros e outros meios autónomos de suporte.
5.2 — Criação de animais conexa com a exploração do solo ou em que este tenha caráter
essencial:
5.2.1 — Criação de animais;
5.2.2 — Avicultura;
5.2.3 — Cunicultura;
5.2.4 — Sericicultura;
5.2.5 — Helicicultura;
5.2.6 — Culturas aquícolas e piscícolas;
5.2.7 — Canicultura;
5.2.8 — Criação de aves canoras, ornamentais e de fantasia;
5.2.9 — Criação de animais para obter peles e pelo ou para experiências de laboratório.
5.3 — Apicultura.
5.4 — Silvicultura.
5.5 — São igualmente consideradas atividades de produção agrícola as atividades de transformação
efetuadas por um produtor agrícola sobre os produtos provenientes, essencialmente, da respetiva produção
agrícola com os meios normalmente utilizados nas explorações agrícolas e silvícolas.»
Artigo 198.º
Disposição transitória no âmbito do Código do IVA
1 — A redação da alínea c) do n.º 4 do artigo 88.º do Código do IVA, dada pela presente lei, tem
natureza interpretativa.
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2 — As alterações ao artigo 11.º e à alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º e as revogações da alínea 33)
do artigo 9.º e dos anexos A e B do Código do IVA entram em vigor em 1 de abril de 2013.
3 — Os sujeitos passivos que à data de 31 de Dezembro de 2012 se encontrem abrangidos pelo
regime de isenção previsto na alínea 33) do artigo 9.º do Código do IVA, que, durante aquele ano civil,
tenham realizado um volume de negócios superior a € 10 000 ou que não reúnam as demais condições para
o respetivo enquadramento no regime especial de isenção previsto no artigo 53.º daquele Código devem
apresentar a declaração de alterações prevista no seu artigo 32.º, durante o 1.º trimestre de 2013.
4 — Os sujeitos passivos referidos no número anterior ficam submetidos ao regime geral de
tributação do IVA a partir de 1 de abril de 2013.
5 — As alterações ao Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho, previstas no artigo 7.º do DecretoLei n.º 198/2012, de 24 de agosto, e na presente lei, apenas entram em vigor no dia 1 de maio de 2013.
6 — O disposto nos n.os 7 a 12, 16 e 17 do artigo 78.º do Código do IVA aplica-se apenas aos créditos
vencidos antes de 1 de janeiro de 2013.
7 — O disposto nos artigos 78.º-A a 78.º-D do Código do IVA aplica-se aos créditos vencidos após
a entrada em vigor da presente lei.
Artigo 199.º
Norma revogatória no âmbito do Código do IVA
1 — São revogados o n.º 33 do artigo 9.º e o artigo 43.º do Código do IVA.
2 — São revogados os anexos A e B ao Código do IVA.
Artigo 200.º
Alteração ao anexo ao Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho
Os artigos 4.º, 5.º, 6.º, 8.º, 10.º e 11.º do regime de bens em circulação objeto de transações entre
sujeitos passivos do IVA, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 238/2006, de 20 de dezembro, e pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, e alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 4.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
8 — ..........................................................................................................................................
9 — ..........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................
11 — Os documentos referidos nas alíneas a) e b) do n.º 6 e as alterações referidas no n.º 8 são
comunicados, por inserção no Portal das Finanças, até ao 5.º dia útil seguinte ao do transporte.
Artigo 5.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
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2 — Os documentos emitidos nos termos das alíneas b) a e) do número anterior devem ser
processados em três exemplares, com uma ou mais séries, convenientemente referenciadas.
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
6 — .........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) Através de serviço telefónico disponibilizado para o efeito, com indicação dos elementos
essenciais do documento emitido, com inserção no Portal das Finanças, até ao 5.º dia útil seguinte, nos casos
da alínea e) do n.º 1 ou, nos casos de inoperacionalidade do sistema informático da comunicação, desde
que devidamente comprovado pelo respetivo operador.
7 — .........................................................................................................................................
8 — Nos casos referidos no número anterior, sempre que o transportador disponha de código
fornecido pela AT, fica dispensado de se fazer acompanhar de documento de transporte.
9 — .........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................
11 — Nos casos em que a fatura serve também de documento de transporte e seja emitida pelos
sistemas informáticos previstos nas alíneas a) a d) do n.º 1, fica dispensada a comunicação prevista no
n.º 6, devendo a circulação dos bens ser acompanhada da respetiva fatura emitida.
Artigo 6.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
6 — .........................................................................................................................................
7 — Nos casos referidos nas alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo anterior, consideram-se exibidos os
documentos comunicados à AT desde que apresentado o código atribuído de acordo com o n.º 7 do mesmo artigo.
8 — .........................................................................................................................................
9 — .........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................
Artigo 8.º
[...]
1—
2—
3—
4—
5—

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) Não se encontrem em estado de falência ou de insolvência;
d) ........................................................................................................................................
6 — .........................................................................................................................................
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Artigo 10.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — ...........................................................................................................................................
5 — ...........................................................................................................................................
6 — ...........................................................................................................................................
7 — ...........................................................................................................................................
8 — Nos casos em que os adquirentes não se encontrem registados na AT para o exercício de uma
atividade comercial, industrial ou agrícola, a AT emite, em tempo real, no Portal das Finanças, um alerta
seguido de notificação, advertindo a tipografia de que não pode proceder à impressão dos documentos, sob
pena de ser cancelada a autorização de impressão.
Artigo 11.º
[...]
O Ministro das Finanças, por proposta do diretor-geral da AT, pode determinar a revogação da
autorização concedida nos termos do artigo 8.º em todos os casos em que se deixe de verificar qualquer
das condições referidas no seu n.º 5, sejam detetadas irregularidades relativamente às disposições do
presente diploma ou se verifiquem outros factos que ponham em causa a idoneidade da empresa
autorizada.»
Artigo 201.º
Regime transitório no âmbito do Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho
Os sujeitos passivos que se encontrem abrangidos pela obrigação prevista no n.º 1 do artigo 1.º
do Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho, podem utilizar, até 31 de dezembro de 2013, os documentos
de transporte impressos ao abrigo do regime em vigor até 1 de maio de 2013, sem prejuízo do
cumprimento da obrigação de comunicação dos mesmos, nos termos do disposto no artigo 5.º do referido
diploma legal.
Artigo 202.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto
Os artigos 1.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 1.º
[...]
1 — O presente diploma procede à criação de medidas de controlo da emissão de faturas e
respetivos aspetos procedimentais, bem como a criação de um incentivo de natureza fiscal à exigência
daqueles documentos por adquirentes que sejam pessoas singulares, alterando-se o Estatuto dos
Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, e efetuando-se um conjunto de
alterações ao regime de bens em circulação objeto de transações entre sujeitos passivos do IVA,
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 238/2006,
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de 20 de dezembro, pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, e pelo Decreto-Lei n.º 198/2012, de
24 de agosto.
2 — O presente diploma aplica-se ainda, com as devidas adaptações, aos documentos referidos nos
os
n. 6 do artigo 36.º e 1 do artigo 40.º do Código do IVA.
Artigo 3.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — A comunicação referida no número anterior deve ser efetuada até ao dia 25 do mês seguinte
ao da emissão da fatura, não sendo possível alterar a via de comunicação no decurso do ano civil.
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
6 — .........................................................................................................................................
7 — .........................................................................................................................................
8 — ........................................................................................................................................ »
Artigo 203.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 362/99, de 16 de setembro
O artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 362/99, de 16 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2000, de 4 de
abril, e pelo Decreto-Lei n.º 197/2012, de 24 de agosto, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 12.º
[...]
1 — Os sujeitos passivos que efetuem operações abrangidas no âmbito do presente diploma devem
possuir um registo com a identificação de cada cliente com quem realizem operações de montante igual ou
superior a € 3 000, ainda que não se encontrem obrigados ao pagamento do imposto nos termos do artigo 10.º.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ........................................................................................................................................ »
Artigo 204.º
Transferência do IVA para o desenvolvimento do turismo regional
1 — A transferência a título do IVA destinada às entidades regionais de turismo é de € 20 800 000.
2 — A receita a transferir para as entidades regionais de turismo ao abrigo do número anterior é
distribuída com base nos critérios definidos no Decreto-Lei n.º 67/2008, de 10 de abril, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 187/2009, de 12 de agosto.
SECÇÃO II
Imposto do selo
Artigo 205.º
Alteração ao Código do Imposto do Selo
Os artigos 2.º, 3.º, 5.º, 7.º, 22.º e 39.º do Código do Imposto do Selo, aprovado pela Lei n.º 150/99,
de 11 de setembro, passam a ter a seguinte redação:
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«Artigo 2.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
e) ........................................................................................................................................
f) .........................................................................................................................................
g) ........................................................................................................................................
h) ........................................................................................................................................
i) .........................................................................................................................................
j) .........................................................................................................................................
l) .........................................................................................................................................
m) .......................................................................................................................................
n) ........................................................................................................................................
o) A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, relativamente aos contratos de jogo celebrados no
âmbito dos jogos sociais do Estado, cuja organização e exploração se lhe encontre atribuída em regime de
direito exclusivo, bem como relativamente aos prémios provenientes dos jogos sociais do Estado;
p) .........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — ...........................................................................................................................................
Artigo 3.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
a) .........................................................................................................................................
b) .........................................................................................................................................
c) .........................................................................................................................................
d) .........................................................................................................................................
e) .........................................................................................................................................
f) ..........................................................................................................................................
g) .........................................................................................................................................
h) .........................................................................................................................................
i) ..........................................................................................................................................
j) ..........................................................................................................................................
l) ..........................................................................................................................................
m) ........................................................................................................................................
n) .........................................................................................................................................
o) .........................................................................................................................................
p) .........................................................................................................................................
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q) .........................................................................................................................................
r) .........................................................................................................................................
s) .........................................................................................................................................
t) Nos prémios do bingo, das rifas, do jogo do loto e dos jogos sociais do Estado, bem como em
quaisquer prémios de sorteios ou de concursos, o beneficiário;
u) .........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
Artigo 5.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
a) .........................................................................................................................................
b) .........................................................................................................................................
c) .........................................................................................................................................
d) .........................................................................................................................................
e) .........................................................................................................................................
f) ..........................................................................................................................................
g) .........................................................................................................................................
h) .........................................................................................................................................
i) ..........................................................................................................................................
j) ..........................................................................................................................................
l) ..........................................................................................................................................
m) ........................................................................................................................................
n) .........................................................................................................................................
o) .........................................................................................................................................
p) .........................................................................................................................................
q) .........................................................................................................................................
r) .........................................................................................................................................
s) .........................................................................................................................................
t) Nos prémios do bingo, das rifas, do jogo do loto e dos jogos sociais do Estado, bem como em
quaisquer prémios de sorteios ou de concursos, no momento da atribuição;
u) .........................................................................................................................................
2 — Caso os prémios referidos na alínea t) do número anterior sejam pagos de forma fracionada,
a obrigação tributária considera-se constituída no momento de cada pagamento, por referência à parte
proporcional do imposto calculado nos termos da verba 11.4 da Tabela Geral sobre a totalidade do prémio.
Artigo 7.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
a) .........................................................................................................................................
b) .........................................................................................................................................
c) .........................................................................................................................................
d) .........................................................................................................................................
e) .........................................................................................................................................
f) ..........................................................................................................................................
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g) .........................................................................................................................................
h) .........................................................................................................................................
i) ..........................................................................................................................................
j) ..........................................................................................................................................
l) ..........................................................................................................................................
m) ........................................................................................................................................
n) .........................................................................................................................................
o) .........................................................................................................................................
p) O jogo do bingo e os jogos organizados por instituições de solidariedade social, pessoas
coletivas legalmente equiparadas ou pessoas coletivas de utilidade pública que desempenhem, única e
exclusiva ou predominantemente, fins de caridade, de assistência ou de beneficência, quando a receita se
destine aos seus fins estatutários ou, nos termos da lei, reverta obrigatoriamente a favor de outras
entidades;
q) .........................................................................................................................................
r) ..........................................................................................................................................
s) ..........................................................................................................................................
t) ..........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — O disposto na alínea p) do n.º 1 não se aplica quando se trate de imposto devido nos termos
das verbas n.os 11.2, 11.3 e 11.4 da Tabela Geral.
5 — ...........................................................................................................................................
6 — ...........................................................................................................................................
Artigo 22.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — O disposto nos n.os 2 e 3 não se aplica aos factos previstos nas verbas n.os 1.1, 1.2, 11.2, 11.3
e 11.4 da Tabela Geral.
Artigo 39.º
[...]
1 — Só pode ser liquidado imposto nos prazos e termos previstos nos artigos 45.º e 46.º da LGT, salvo
tratando-se das aquisições de bens tributadas pela verba 1.1 da Tabela Geral ou de transmissões gratuitas,
em que o prazo de liquidação é de oito anos contados da transmissão ou da data em que a isenção ficou
sem efeito, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — .......................................................................................................................................... »
Artigo 206.º
Aditamento à Tabela Geral do Imposto do Selo
É aditada a verba n.º 11.4 à Tabela Geral do Imposto do Selo, anexa ao Código do Imposto do Selo,
aprovado pela Lei n.º 150/99, de 11 de setembro, com a seguinte redação:
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«11.4 — Jogos sociais do Estado: Euromilhões, Lotaria Nacional, Lotaria Instantânea, Totobola,
Totogolo, Totoloto e Joker — sobre a parcela do prémio que exceder € 5000 — 20 %.»
CAPÍTULO XIV
Impostos especiais
SECÇÃO I
Impostos especiais de consumo
Artigo 207.º
Alteração ao Código dos Impostos Especiais de Consumo
Os artigos 4.º, 6.º, 7.º, 9.º, 10.º, 49.º, 71.º, 74.º, 76.º, 85.º, 88.º, 89.º, 91.º, 92.º, 94.º, 95.º, 100.º, 103.º,
104.º, 105.º e 105.º-A do Código dos Impostos Especiais de Consumo (Código dos IEC), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de junho, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 4.º
[...]
1 — São sujeitos passivos de impostos especiais de consumo:
a) O depositário autorizado e o destinatário registado;
b) No caso de fornecimento de eletricidade ao consumidor final, os comercializadores, definidos
em legislação própria, os comercializadores para a mobilidade elétrica, os produtores que vendam
eletricidade diretamente aos consumidores finais, os autoprodutores e os consumidores que comprem
eletricidade através de operações em mercados organizados;
c) No caso de fornecimento de gás natural ao consumidor final, os comercializadores de gás
natural, definidos em legislação própria.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
Artigo 6.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
a) .........................................................................................................................................
b) .........................................................................................................................................
c) Às forças de outros Estados que sejam Partes no Tratado do Atlântico Norte para uso dessas
forças ou dos civis que as acompanhem ou para o abastecimento das suas messes ou cantinas, excluindo
os membros dessa força que tenham nacionalidade portuguesa;
d) .........................................................................................................................................
e) .........................................................................................................................................
f) ..........................................................................................................................................
2—
3—
4—
5—
6—
7—

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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Artigo 7.º
[...]
1 — Constitui facto gerador do imposto a produção ou a importação em território nacional dos
produtos referidos no artigo 5.º, bem como a sua entrada no referido território quando provenientes de outro
Estado membro, exceto nos casos da eletricidade e do gás natural, cujo facto gerador é o seu fornecimento
ao consumidor final.
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
Artigo 9.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
a) .........................................................................................................................................
b) .........................................................................................................................................
c) .........................................................................................................................................
d) .........................................................................................................................................
e) .........................................................................................................................................
f) ..........................................................................................................................................
g) .........................................................................................................................................
h) O fornecimento de gás natural ao consumidor final.
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — ...........................................................................................................................................
5 — ...........................................................................................................................................
6 — ...........................................................................................................................................
Artigo 10.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — Em derrogação ao disposto no número anterior, a DIC pode ser processada com periodicidade
mensal, até ao dia 5 do mês seguinte, para os produtos tributados à taxa 0 ou isentos, ou até ao 5.º dia útil
do 2.º mês seguinte, para a eletricidade e para o gás natural.
5 — ...........................................................................................................................................
Artigo 49.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
a) Até 0,5 %, para os produtos classificados pelos códigos NC 2710 11 41 a 2710 11 59, 2710
19 21, 2710 19 25 e 2710 19 31 a 2710 19 49, e 0,4 %, para os produtos classificados pelos códigos
NC 2710 19 51 a 2710 19 69, se o meio de transporte utilizado for navio-tanque e a carga, por produto, for
inferior, respetivamente, a 1 400 000 l a 15°C ou a 1000 kg-ar;
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b) Até 0,35 %, para os produtos classificados pelos códigos NC 2710 11 41 a 2710 11 59,
2710 19 21, 2710 19 25 e 2710 19 31 a 2710 19 49, e 0,4 %, para os produtos classificados pelos códigos
NC 2710 19 51 a 2710 19 69, se o meio de transporte utilizado for navio-tanque e a carga, por produto, for
superior, respetivamente, a 1 400 000 l a 15°C ou a 1000 kg-ar;
c) Até 0,3 %, para os produtos classificados pelos códigos NC 2710 11 41 a 2710 11 59,
2710 19 21, 2710 19 25 e 2710 19 31 a 2 710 19 49, e 0,2 %, para os produtos classificados pelos códigos
NC 2710 19 51 a 2710 19 69, se o meio de transporte utilizado for vagão-cisterna ou camião-cisterna;
d) Até 0,03 %, para os produtos classificados pelos códigos NC 2710 11 41 a 2710 11 59,
2710 19 21, 2710 19 25 e 2710 19 31 a 2710 19 49, e 0,02 %, para os produtos classificados pelos códigos
NC 2710 19 51 a 2710 19 69, se a transferência for efetuada por tubagem;
e) .........................................................................................................................................
f) Aos biocombustíveis puros são aplicáveis os limites para perdas previstos nas alíneas
anteriores para os produtos petrolíferos e energéticos nos quais são incorporados.
Artigo 71.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
a) Superior a 0,5 % vol. e inferior ou igual a 1,2 % vol. de álcool adquirido, € 7,46/hl;
b) Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e inferior ou igual a 7° plato, € 9,34/hl;
c) Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 7° plato e inferior ou igual a 11° plato, € 14,91/hl;
d) Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 11° plato e inferior ou igual a 13° plato,
€ 18,67/hl;
e) Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 13° plato e inferior ou igual a 15° plato,
€ 22,39/hl;
f) Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 15° plato, € 26,19/hl.
Artigo 74.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — A taxa do imposto aplicável aos produtos intermédios é de € 65,41/hl.
Artigo 76.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — A taxa do imposto aplicável às bebidas espirituosas é de € 1192,11/hl.
Artigo 85.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
a) .........................................................................................................................................
b) .........................................................................................................................................
c) Excetuam-se do previsto na alínea anterior os vinhos tranquilos, as outras bebidas tranquilas
fermentadas e os produtos referidos no artigo 77.º quando destinados ao consumo fora da Região
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Autónoma dos Açores, podendo, neste caso, a declaração de introdução no consumo ser apresentada junto
das estâncias aduaneiras da Região;
d) Por razões de interesse económico, devidamente justificadas, e mediante autorização prévia das
estâncias aduaneiras competentes, a circulação dos produtos referidos na alínea b) pode ser efetuada fora
do regime de suspensão do imposto, aplicando-se nesse caso as regras estabelecidas para a circulação de
produtos já introduzidos no consumo.
2 — ...........................................................................................................................................
Artigo 88.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) Os produtos abrangidos pelos códigos 2701, 2702 e 2704 a 2715;
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
e) ........................................................................................................................................
f) .........................................................................................................................................
g) ........................................................................................................................................
h) ........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — ...........................................................................................................................................
5 — ...........................................................................................................................................
6 — ...........................................................................................................................................
Artigo 89.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) Sejam utilizados na produção de eletricidade, de eletricidade e calor (cogeração), ou de gás de
cidade, por entidades que desenvolvam tais atividades como sua atividade principal, no que se refere aos
produtos classificados pelos códigos NC 2701, 2702 e 2704, pelos códigos NC 2710 19 61 a 2710 19 69,
pelo código NC 2711, bem como os produtos classificados pelos códigos NC 2710 19 41 a 2710 19 49,
consumidos nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira;
e) ........................................................................................................................................
f) Sejam utilizados em instalações sujeitas ao Plano Nacional de Atribuição de Licenças de
Emissão
(PNALE), incluindo as novas instalações, ou a um acordo de racionalização dos consumos de
energia (ARCE), no que se refere aos produtos energéticos classificados pelos códigos NC 2701, 2702,
2704 e 2713, ao fuelóleo com teor de enxofre igual ou inferior a 1 %, classificado pelo código NC 2710 19 61
e aos produtos classificados pelo código NC 2711;
g) ........................................................................................................................................
h) ........................................................................................................................................
i) .........................................................................................................................................
j) .........................................................................................................................................
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l) Sejam utilizados pelos clientes finais economicamente vulneráveis, beneficiários da tarifa
social, nos termos do Decreto-Lei n.º 101/2011, de 30 de setembro, no que se refere ao gás natural
classificado pelo código NC 2711 21 00.
2—
3—
4—
5—
6—
7—

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Artigo 91.º
[...]

1 — ..........................................................................................................................................
2 — Para os produtos petrolíferos e energéticos classificados pela posição NC 2711, com exceção
do gás natural, e pelos códigos NC 2701, 2702, 2704, 2710 19 61 a 2710 19 69, 2710 19 81 a 2710 19 99, 2712,
2713, 2714, 3403, 3811 21 00 a 3811 90 00 e 3817, a unidade tributável é de 1000 kg.
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
Artigo 92.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
Taxa do imposto
Produto

Código NC

(em euros)
Mínima

Máxima

Gasolina com chumbo ....................................

2710 11 51 a 2710 11 59

650

650

Gasolina sem chumbo .....................................

2710 11 41 a 2710 11 49

359

650

Petróleo ............................................................

2710 19 21 a 2710 19 25

302

400

Petróleo colorido e marcado .. ........................

2710 19 25

0

149,64

Gasóleo ............................................................

2710 19 41 a 2710 19 49

278

400

Gasóleo colorido e marcado ...........................

2710 19 41 a 2710 19 49

21

199,52

Fuelóleo com teor de enxofre superior a 1 %

2710 19 63 a 2710 19 69

15

34,92

igual a 1 %. .....................................................

2710 19 61

15

29,93

Electricidade ....................................................

2716

1

1,10

Fuelóleo com teor de enxofre inferior ou

2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — A taxa aplicável ao gás natural usado como carburante é de € 2,84/GJ e quando usado como
combustível é de € 0,30/GJ.
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
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8 — ..........................................................................................................................................
9 — ..........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................
11 — ........................................................................................................................................
Artigo 94.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
Produto

Código NC

Taxa do imposto
(em euros)
Mínima

Máxima

650

650

Gasolina com chumbo.....................................

2710 11 51 a 2710 11 59

Gasolina sem chumbo .....................................

2710 11 41 a 2710 11 49

359

650

Petróleo ............................................................

2710 19 21 a 2710 19 25

49,88

339,18

Gasóleo ............................................................

2710 19 41 a 2710 19 49

49,88

400

Gasóleo agrícola ...............................................

2710 19 41 a 2710 19 49

21

199,52

Fuelóleo com teor de enxofre superior a 1 %

2710 19 63 a 2710 19 69

0

34,92

igual a 1 %. .......................................................

2710 19 61

0

29,93

Electricidade ....................................................

2716

1

1,10

Fuelóleo com teor de enxofre inferior ou

Artigo 95.º
[...]
................................................................................................................................................

Produto

Código NC

Taxa do imposto
(em euros)
Mínima

Máxima

Gasolina com chumbo.....................................

2710 11 51 a 2710 11 59

747,50

747,50

Gasolina sem chumbo .....................................

2710 11 41 a 2710 11 49

359

747,50

Petróleo ............................................................

2710 19 21 a 2710 19 25

302

460

Gasóleo ............................................................

2710 19 41 a 2710 19 49

278

460

Gasóleo colorido e marcado ...........................

2710 19 41 a 2710 19 49

1

229,08

Fuelóleo com teor de enxofre superior a 1 %

2710 19 63 a 2710 19 69

15

40,16

2710 19 61

15

34,42

Fuelóleo com teor de enxofre inferior ou
igual a 1 %. .......................................................
Electricidade ....................................................

2716

1

1,10
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Artigo 100.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
e) ........................................................................................................................................
f) .........................................................................................................................................
g) ........................................................................................................................................
h) ........................................................................................................................................
i) Os produtos abrangidos pelos códigos NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00.
2 — .........................................................................................................................................
Artigo 103.º
[...]
1—
2—
3—
4—

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

a) Elemento específico — € 79,39;
b) ........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
Artigo 104.º
[...]
1 — O imposto sobre o tabaco relativo a charutos e cigarrilhas reveste a forma ad valorem,
resultando da aplicação ao respetivo preço de venda ao público nas percentagens seguintes:
a) Charutos — 20 %;
b) Cigarrilhas — 20 %;
c) (Revogada.)
d) (Revogada.)
2 — O imposto sobre o tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar e sobre os restantes
tabacos de fumar tem dois elementos: um específico e outro ad valorem.
3 — A unidade tributável do elemento específico é o grama.
4 — O elemento ad valorem resulta da aplicação de uma percentagem única aos preços de venda
ao público de todos os tipos de tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar e de todos os tipos de
tabaco dos restantes tabacos de fumar.
5 — As taxas dos elementos específico e ad valorem são as seguintes:
a) Elemento específico — € 0,065/g;
b) Elemento ad valorem — 20 %.
6 — O imposto relativo ao tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar e aos restantes
tabacos de fumar, resultante da aplicação do número anterior, não pode ser inferior a € 0,09/g.
7 — (Anterior n.º 3.)
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Artigo 105.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
a) Elemento específico — € 16,30;
b) Elemento ad valorem — 38 %.
2 — ..........................................................................................................................................
Artigo 105.º-A
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — Os cigarros ficam sujeitos, no mínimo, a 80 % do montante de imposto que resulte da aplicação
do disposto no n.º 5 do artigo 103.º
3 — .......................................................................................................................................... »
Artigo 208.º
Aditamento ao Código dos IEC
É aditado ao Código dos IEC o artigo 96.º-B, com a seguinte redação:
«Artigo 96.º-B
Comercialização do gás natural
1 — Os comercializadores de gás natural registados e licenciados nos termos da legislação aplicável,
que fornecem ao consumidor final, devem registar-se na estância aduaneira competente, para efeitos do
cumprimento das obrigações fiscais previstas no presente Código.
2 — As quantidades de gás natural a declarar para introdução no consumo são as quantidades
faturadas aos clientes consumidores finais.
3 — Para efeitos da declaração prevista no número anterior, a conversão das quantidades faturadas
para a unidade tributável é efetuada nos termos previstos no n.º 3 do artigo 91.º»
Artigo 209.º
Norma revogatória no âmbito do Código dos IEC
São revogadas as alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 104.º do Código dos IEC.
SECÇÃO II
Imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos
Artigo 210.º
Adicional às taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos
1 — Mantém-se em vigor em 2013 o adicional às taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos
e energéticos, no montante de € 0,005 por litro para a gasolina e no montante de € 0,0025 por litro para o
gasóleo rodoviário e o gasóleo colorido e marcado, que constitui receita própria do fundo financeiro de
caráter permanente previsto no Decreto-Lei n.º 63/2004, de 22 de março, até ao limite máximo de
€ 30 000 000 anuais.
2 — O adicional a que se refere o número anterior integra os valores das taxas unitárias fixados nos
termos do n.º 1 do artigo 92.º do Código dos IEC, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de junho.
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3 — Os encargos de liquidação e cobrança incorridos pela Autoridade Tributária e Aduaneira são
compensados através da retenção de uma percentagem de 3 % do produto do adicional.
Artigo 211.º
Alteração à Lei n.º 55/2007, de 31 de agosto
O artigo 4.º da Lei n.º 55/2007, de 31 de agosto, alterada pelas Leis n.os 67-A/2007, de 31 de
dezembro, 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 4.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — O valor da contribuição de serviço rodoviário é de € 66,32/1000 l para a gasolina e de
€ 89,12/1000 l para o gasóleo rodoviário.
3 — ......................................................................................................................................... »
SECÇÃO III
Imposto sobre veículos
Artigo 212.º
Alteração ao Código do Imposto sobre Veículos
Os artigos 2.º, 5.º, 9.º, 24.º, 29.º, 53.º, 56.º, 57.º e 63.º do Código do Imposto sobre Veículos (Código
do ISV), aprovado pela Lei n.º 22-A/2007, de 29 de junho, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 2.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) Automóveis ligeiros de mercadorias, de caixa aberta, sem caixa ou de caixa fechada que não
apresentem cabina integrada na carroçaria, com peso bruto de 3500 kg, sem tração às quatro rodas;
d) ........................................................................................................................................
Artigo 5.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
a) A atribuição de matrícula definitiva após o cancelamento voluntário da matrícula nacional feito
com reembolso de imposto ou qualquer outra vantagem fiscal;
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
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Artigo 9.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
a) .........................................................................................................................................
b) .........................................................................................................................................
c) (Revogada.)
2 — ...........................................................................................................................................
3 — É aplicável uma taxa reduzida, correspondente a 30 % do imposto resultante da aplicação da
tabela B a que se refere o n.º 2 do artigo 7.º, às autocaravanas.
Artigo 24.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — Os veículos destinados a desmantelamento devem ser reconduzidos diretamente para os
centros credenciados para o efeito, ficando os seus proprietários ou legítimos detentores obrigados a enviar
às entidades referidas no número anterior, no prazo de 30 dias, o certificado de destruição do veículo.
3 — (Anterior n.º 2.)
4 — (Anterior n.º 3.)
Artigo 29.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — Para efeitos de reembolso do imposto, o requerente apresenta na alfândega comprovativo do
cancelamento da matrícula nacional, fatura de aquisição do veículo no território nacional e, quando
estiverem em causa fins comerciais, a respetiva fatura de venda, que fundamente a expedição ou
exportação, bem como cópia da declaração de expedição do veículo ou, no caso de se tratar de uma
exportação, cópia do documento administrativo único com a autorização de saída do veículo nele averbada.
4 — ...........................................................................................................................................
5 — ...........................................................................................................................................
Artigo 53.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — A isenção prevista no número anterior é aplicável também aos veículos adaptados ao acesso
e transporte de pessoas com deficiência, independentemente dos níveis de emissão de CO2, devendo os
mesmos apresentar as características que se encontram definidas regulamentarmente pela entidade
competente em matéria de circulação e segurança rodoviária, para os veículos destinados ao transporte
em táxi de pessoas com mobilidade reduzida.
4 — ...........................................................................................................................................
5 — ...........................................................................................................................................
6 — ...........................................................................................................................................
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Artigo 56.º
[...]
1 — O reconhecimento da isenção prevista no artigo 54.º depende de pedido dirigido à Autoridade
Tributária e Aduaneira, anterior ou concomitantemente à apresentação do pedido de introdução no consumo,
acompanhado da habilitação legal para a condução, quando a mesma não é dispensada, bem como de
declaração de incapacidade permanente emitida há menos de cinco anos, nos termos do Decreto-Lei
n.º 202/96, de 23 de outubro, ou de declaração idêntica emitida pelos serviços da Guarda Nacional
Republicana, da Polícia de Segurança Pública ou das Forças Armadas, das quais constem os seguintes
elementos:
a) .........................................................................................................................................
b) .........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — Em derrogação do prazo a que se refere o n.º 1, nas situações de pessoas com deficiência
motora definitiva com grau de incapacidade permanente igual ou superior a 90 %, o atestado médico de
incapacidade multiúso tem validade vitalícia.
Artigo 57.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — A restrição à condução a que se refere a alínea b) do número anterior, no que respeita à
presença da pessoa com deficiência, não é aplicável às pessoas com multideficiência profunda, às pessoas
com deficiência motora cujo grau de incapacidade permanente seja igual ou superior a 80 % ou, não a tendo,
se desloquem em cadeiras de rodas, e às pessoas com deficiência visual, quando as deslocações não
excedam um raio de 60 km da residência habitual e permanente do beneficiário e de uma residência
secundária a indicar pelo interessado, mediante autorização prévia da administração tributária, nesta última
situação.
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
Artigo 63.º
[...]
1 — Os funcionários e agentes das Comunidades Europeias que, tendo permanecido, pelo menos,
12 meses no exercício efetivo de funções, venham estabelecer ou restabelecer a sua residência em
território nacional, após a cessação definitiva das mesmas, beneficiam de isenção do imposto sobre
veículos na introdução no consumo de um veículo desde que esse veículo:
a) .........................................................................................................................................
b) .........................................................................................................................................
2 — ......................................................................................................................................... »
Artigo 213.º
Norma revogatória no âmbito do Código do ISV
É revogada a alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º do Código do ISV.
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SECÇÃO IV
Imposto único de circulação
Artigo 214.º
Alteração ao Código do Imposto Único de Circulação
Os artigos 4.º, 6.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º e 17.º do Código do Imposto Único de Circulação,
aprovado pela Lei n.º 22-A/2007, de 29 de junho, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 4.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — O imposto é devido até ao cancelamento da matrícula ou registo em virtude de abate efetuado
nos termos da lei.
Artigo 6.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — Sem prejuízo do referido nos números anteriores, quando seja acoplado motor ou aumentada
a potência motriz dos veículos da categoria F, o imposto é devido e torna-se exigível nos 30 dias seguintes
à alteração.
Artigo 9.º
[...]
.................................................................................................................................................

Combustível utilizado
Electricidade
Gasolina cilindrada
(em centímetros cúbicos)

Outros produtos cilindrada

Imposto anual segundo o ano da matrícula
(euros)

Voltagem total

(em centímetros cúbicos)

Posterior a 1995

De 1990 a 1995

De 1981 a 1989

Até 1 000 .............................. Até 1 500 .......................

Até 100 ..............

17,47

11,01

7,73

Mais de 1 000 até 1 300 ...... Mais de 1 500 até 2 000

Mais de 100 ......

35,06

19,70

11,01

Mais de 1 300 até 1 750 ...... Mais de 2 000 até 3 000

54,76

30,61

15,36

Mais de 1 750 até 2 600 ...... Mais de 3 000 ................

138,95

73,29

31,67

Mais de 2 600 até 3 500 ......

252,33

137,41

69,97

Mais de 3 500 .......................

449,56

230,93

106,11
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Artigo 10.º
[...]

1 — ......................................................................................................................................
Escalão de Cilindrada

Taxas

(centímetros cúbicos)

(euros)

Até 1 250 ......................................

Escalão de CO2
(gramas por quilómetro)
............................................................

Taxas
(euros)

27,87

Até 120

57,19

Mais de 1 250 até 1 750 ..............

55,94

Mais de 120 até 180 .............................................

85,69

Mais de 1 750 até 2 500 ..............

111,77

Mais de 180 até 250 .............................................

186,10

Mais de 2 500 ...............................

382,51

Mais de 250 ..........................................................

318,80

2 — ......................................................................................................................................

Ano de aquisição (veículo da categoria B)

Coeficiente

2007 ................................................................................................................................................

1,00

2008 ................................................................................................................................................

1,05

2009 ................................................................................................................................................

1,10

2010 e seguintes ............................................................................................................................

1,15

(Revogado.) ...................................................................................................................................

(Revogado.)

(Revogado.) ...................................................................................................................................

(Revogado.)

Artigo 11.º
[...]

............................................................................................................................................

Veículos de peso bruto inferior a 12 t

Até 2500

Escalões de peso bruto

Taxas anuais

(quilogramas)

(Euros)

.........................................................................................................................................

32

2501 a 3500 .........................................................................................................................................

51

3501 a 7500 .........................................................................................................................................

122

7501 a 11999 .......................................................................................................................................

198
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a 12 t

Ano da 1.ª matrícula
Até 1990 (inclusive)

Entre 1991 e 1993

Ente 1994 e 1996

Entre 1997 e 1999

2000 e após

Escalões

Com suspensão

Com outro

Com suspensão

Com outro

Com suspensão

de peso bruto

pneumática ou

tipo de

pneumática ou

tipo de

pneumática ou

tipo de

pneumática ou

tipo de

pneumática ou

tipo de

(quilogramas)

equivalente

suspensão

equivalente

suspensão

equivalente

suspensão

equivalente

suspensão

equivalente

suspensão

Taxas anuais (euros)

Taxas anuais (euros)

Com outro

Taxas anuais (euros)

Com suspensão

Com outro Com suspensão

Taxas anuais (euros)

Com outro

Taxas anuais (euros)

2 eixos
12000 ..............

215

223

199

208

188

198

182

188

180

186

12001 a 12999

305

359

284

333

271

318

260

306

258

304

13000 a 14999

308

364

286

337

274

322

263

310

261

308

15000 a 17999

343

382

319

357

305

340

292

327

290

324

> 18000 .........

436

485

405

450

387

430

373

412

370

408

< 15000 .........

215

305

199

283

188

270

181

260

180

258

15000 a 16999

302

341

281

317

268

304

257

290

255

288

17000 a 17999

302

349

281

324

268

309

257

297

255

294

18000 a 18999

393

434

365

403

349

385

334

371

331

367

19000 a 20999

394

434

367

403

350

389

335

371

333

372

21000 a 22999

396

440

368

407

353

438

337

374

334

416

>

443

492

411

459

394

438

377

419

375

416

< 23000 ..........

303

339

282

315

268

302

258

288

255

286

23000 a 24999

382

431

357

401

340

382

327

368

324

365

25000 a 25999

393

434

365

403

349

385

334

371

331

367

26000 a 26999

720

816

670

760

639

724

614

694

609

689

27000 a 28999

730

835

679

778

647

742

624

714

618

707

>

751

848

696

787

666

754

639

723

634

718

3 eixos

23000 ........

>4

eixos

29000 .........
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Veículos articulados e conjunto de veículos

Ano da 1.ª matrícula
Até 1990 (inclusive)

Entre 1991 e 1993

Ente 1994 e 1996

Entre 1997 e 1999

2000 e após

Escalões

Com suspensão

Com outro

Com suspensão

Com outro

Com suspensão

de peso bruto

pneumática ou

tipo de

pneumática ou

tipo de

pneumática ou

tipo de

pneumática ou

tipo de

pneumática ou

tipo de

(em quilo

equivalente

suspensão

equivalente

suspensão

equivalente

suspensão

equivalente

suspensão

equivalente

suspensão

gramas)

Taxas anuais (euros)

Taxas anuais (euros)

Com outro

Taxas anuais (euros)

Com suspensão

Com outro Com suspensão

Taxas anuais (euros)

Com outro

Taxas anuais (euros)

2+1 eixos
12000 ..............

214

216

198

200

187

190

181

183

179

182

12001 a 17999

296

364

278

337

266

321

257

309

255

307

18000 a 24999

393

463

368

430

353

410

340

395

336

392

25000 a 25999

424

474

399

442

380

420

368

404

366

401

>

790

870

742

809

708

773

683

741

679

735

< 23 000 .........

292

335

276

312

263

297

254

286

253

284

23 000 a 25 999

378

427

356

399

337

380

328

366

326

363

26 000 a 30 999

721

822

676

765

644

730

625

701

619

694

31 000 a 32 999

779

844

731

784

696

751

675

720

670

714

> 33 000 ........

829

1001

779

931

743

888

720

854

714

846

< 36 000 .........

734

826

688

769

657

734

637

705

631

697

36 000 a 37 999

810

879

762

824

727

786

702

762

695

756

> 38 000 ........

840

990

786

928

753

885

728

857

722

850

< 36 000 .........

728

803

683

746

652

714

631

684

627

683

36 000 a 37 999

746

850

701

790

670

756

645

724

640

723

38 000 a 39 999

748

904

702

840

671

802

647

770

641

768

> 40 000 ........

870

1118

817

1042

779

995

756

954

749

953

< 36 000 .........

681

806

638

751

610

715

590

687

583

682

36 000 a 37 999

802

891

754

828

719

801

694

761

689

754

38 000 a 39 999

810

907

761

842

726

805

701

773

694

767

> 40 000 ........

828

920

777

857

742

817

719

784

711

779

26000 .........

2+2 eixos

2 + 3 eixos

3 + 2 eixos

> 3 + 3 eixos
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Artigo 12.º
[...]
............................................................................................................................................
Veículos de peso bruto inferior a 12 t
Escalões de peso bruto

Taxas anuais

(quilogramas)

(Euros)

Até 2500 ...............................................................................................................................

16

2501 a 3500 ..........................................................................................................................

28

3501 a 7500 ..........................................................................................................................

63

7501 a 11999 ........................................................................................................................

106

Veículos a motor de peso bruto

>

a 12 t

Ano da 1.ª matrícula
Até 1990 (inclusive)

Entre 1991 e 1993

Ente 1994 e 1996

Entre 1997 e 1999

2000 e após

Escalões

Com suspensão

Com outro

Com suspensão

Com outro

Com suspensão

de peso bruto

pneumática ou

tipo de

pneumática ou

tipo de

pneumática ou

tipo de

pneumática ou

tipo de

pneumática ou

tipo de

(em quilo-

equivalente

suspensão

equivalente

suspensão

equivalente

suspensão

equivalente

suspensão

equivalente

suspensão

gramas)

Taxas anuais (euros)

Taxas anuais (euros)

Com outro

Taxas anuais (euros)

Com suspensão

Com outro Com suspensão

Taxas anuais (euros)

Com outro

Taxas anuais (euros)

2 eixos
12000 ..............

124

128

116

120

110

114

106

109

105

108

12001 a 12999

145

187

136

176

130

168

126

163

125

162

13000 a 14999

147

188

138

177

132

169

128

164

127

162

15000 a 17999

179

260

168

243

161

233

155

225

153

224

>

211

328

197

309

188

295

182

285

180

283

< 15 000 .........

123

148

115

139

109

133

105

129

104

128

15 000 a 16 999

147

190

138

178

132

170

128

165

127

164

17 000 a 17 999

147

190

138

178

132

170

128

165

127

164

18 000 a 18 999

176

251

166

235

157

225

153

218

151

216

19 000 a 20 999

176

251

166

235

157

225

153

218

151

216

21 000 a 22 999

178

268

167

252

160

240

154

232

153

230

>

267

334

251

314

239

300

232

289

230

287

< 23 000 .........

147

186

138

175

132

128

128

162

127

161

23 000 a 24 999

207

249

193

234

184

223

179

216

177

215

25 000 a 25 999

236

274

222

257

212

244

205

237

204

235

26 000 a 26 999

382

479

359

449

343

430

331

414

328

411

18000 ........

3 eixos

23 000 .......

4 eixos

27 000 a 28 999

385

480

361

451

344

431

332

415

330

412

>

434

646

406

607

389

579

375

560

372

555

29 000 .......
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Veículos articulados e conjunto de veículos

Ano da 1.ª matrícula
Até 1990 (inclusive)
Escalões

Com suspensão

de peso bruto
(em quilo
gramas)

Entre 1991 e 1993

Com outro

Com suspensão

pneumática ou

tipo de

equivalente

suspensão

Taxas anuais (euros)

Ente 1994 e 1996
Com suspensão

pneumática ou

tipo de

pneumática ou

tipo de

pneumática ou

tipo de

pneumática ou

tipo de

equivalente

suspensão

equivalente

suspensão

equivalente

suspensão

equivalente

suspensão

Taxas anuais (euros)

Com suspensão

2000 e após

Com outro

Taxas anuais (euros)

Com outro

Entre 1997 e 1999

Com outro Com suspensão

Taxas anuais (euros)

Com outro

Taxas anuais (euros)

2+1 eixos
12000 ..............

122

123

114

114

108

108

105

105

104

104

12001 a 17999

145

185

136

174

130

166

126

161

125

160

18000 a 24999

186

245

175

230

162

220

162

213

161

211

25000 a 25999

236

348

222

326

206

311

206

302

204

299

>

357

478

334

449

309

427

309

413

307

410

< 23 000 .........

145

185

136

174

130

167

126

161

125

160

23 000 a 24 999

175

234

165

220

156

210

151

204

150

202

25 000 a 25 999

205

247

191

232

183

222

177

215

175

213

26 000 a 28 999

295

412

276

387

263

370

255

357

253

355

29 000 a 30 999

354

471

331

443

316

422

306

408

304

405

31 000 a 32 999

418

553

393

520

375

495

363

479

360

476

> 33 000 ........

556

649

522

610

497

582

482

562

478

558

409

470

384

442

366

420

355

407

352

404

26000 .........

2+2 eixos

2 + 3 eixos
< 36 000 .........
36 000 a 37 999

439

617

411

578

392

552

379

535

376

530

> 38 000 ........

603

668

566

627

540

598

523

578

519

574

< 36 000 .........

347

405

325

380

311

363

301

350

299

348

36 000 a 37 999

416

544

391

510

373

487

362

471

359

467

38 000 a 39 999

546

640

513

601

489

574

474

555

469

550

> 40 000 ........

756

881

709

826

677

789

655

763

649

757

< 36 000 .........

289

376

271

353

259

336

251

325

249

323

36 000 a 37 999

379

471

357

443

340

422

328

408

326

405

38 000 a 39 999

443

477

415

447

396

426

384

412

380

409

> 40 000 ........

455

644

426

605

407

577

394

558

391

554

3 + 2 eixos

> 3 + 3 eixos
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Artigo 13.º
[...]
.................................................................................................................................................
Escalão de cilindrada
(centímetros cúbicos)

Taxa anual (euros)
(segundo o ano de matrícula do veículo)
Posterior a 1996

De 120 até 250 ...............................................
Mais de 250 até 350 ........................................
Mais de 350 até 500 ........................................
Mais de 500 até 750 ........................................
Mais de 750 ...................................................

Entre 1992 e 1996

5,44
7,69
18,58
55,84
121,26

0
5,44
10,99
32,88
59,48

Artigo 14.º
[...]
A taxa aplicável aos veículos da categoria F é de € 2,56/kW.
Artigo 15.º
[...]
A taxa aplicável aos veículos da categoria G é de € 0,64/kg, tendo o imposto o limite superior
de € 11 825.
Artigo 17.º
[...]
1 — ...........................................................................................................................................
2 — ...........................................................................................................................................
3 — ...........................................................................................................................................
4 — Nas situações previstas no n.º 4 do artigo 6.º, o imposto deve ser liquidado no prazo de 30 dias
a contar da alteração.»
CAPÍTULO XV
Impostos locais
SECÇÃO I
Imposto municipal sobre imóveis
Artigo 215.º
Alteração ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis
Os artigos 13.º, 68.º, 76.º, 112.º, 118.º e 120.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (Código
do IMI), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, passam a ter a seguinte redação:
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«Artigo 13.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
e) ........................................................................................................................................
f) .........................................................................................................................................
g) ........................................................................................................................................
h) ........................................................................................................................................
i) (Revogada.)
j) .........................................................................................................................................
l) .........................................................................................................................................
2—
3—
4—
5—
6—
7—

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Artigo 68.º
[...]

1 — ..........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — O disposto nos n.os 2 e 3 não é aplicável sempre que haja lugar ao pagamento da taxa prevista
no n.º 4 do artigo 76.º.
Artigo 76.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — Não obstante o disposto no número anterior, desde que o valor patrimonial tributário,
determinado nos termos dos artigos 38.º e seguintes, se apresente distorcido relativamente ao valor normal
de mercado, a comissão efetua a avaliação em causa e fixa novo valor patrimonial tributário que releva
apenas para efeitos de IRS, IRC e IMT, devidamente fundamentada, de acordo com as regras constantes
do n.º 2 do artigo 46.º, quando se trate de edificações, ou por aplicação do método comparativo dos valores
de mercado no caso dos terrenos para construção e dos terrenos previstos no n.º 3 do mesmo artigo.
4 — (Anterior n.º 3.)
5 — .........................................................................................................................................
6 — Sempre que o pedido ou promoção da segunda avaliação sejam efetuados nos termos do n.º 3,
devem ser devidamente fundamentados.
7 — .........................................................................................................................................
8 — .........................................................................................................................................
9 — .........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................

818

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 12/2012

1.ª Série

11 — ........................................................................................................................................
12 — ........................................................................................................................................
13 — ........................................................................................................................................
14 — ........................................................................................................................................
Artigo 112.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
8 — ..........................................................................................................................................
9 — ..........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................
11 — ........................................................................................................................................
12 — Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem fixar uma redução até
50 % da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios classificados como
de interesse público, de valor municipal ou património cultural, nos termos da respetiva legislação em vigor,
desde que estes prédios não se encontrem abrangidos pela alínea n) do n.º 1 do artigo 44.º do Estatuto dos
Benefícios Fiscais.
13 — ........................................................................................................................................
14 — ........................................................................................................................................
15 — ........................................................................................................................................
16 — ........................................................................................................................................
Artigo 118.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — Fica igualmente suspensa a liquidação do imposto enquanto não for decidido o pedido de isenção
apresentado pelo sujeito passivo, para os prédios destinados a habitação própria e permanente e para os
prédios de reduzido valor patrimonial de sujeitos passivos de baixos rendimentos, ao abrigo dos
artigos 46.º e 48.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, desde que o requerimento seja apresentado dentro
do prazo e o valor declarado, nomeadamente o valor de aquisição do ato ou contrato, seja inferior aos limites
estabelecidos nesses artigos, aplicando-se, para efeitos do pagamento do imposto que venha a ser devido,
os prazos previstos nos n.os 2 a 5 do artigo 120.º, e sem quaisquer encargos se o indeferimento do pedido
for por motivo não imputável ao sujeito passivo.
Artigo 120.º
[...]
1 — O imposto deve ser pago:
a) Em uma prestação, no mês de abril, quando o seu montante seja igual ou inferior a € 250;
b) Em duas prestações, nos meses de abril e novembro, quando o seu montante seja superior
a € 250 e igual ou inferior a € 500;
c) Em três prestações, nos meses de abril, julho e novembro, quando o seu montante seja superior
a € 500.
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... »
Artigo 216.º
Norma revogatória no âmbito do Código do IMI

É revogada a alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º do Código do IMI.
SECÇÃO II
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis
Artigo 217.º
Alteração ao Código do Imposto Municipal sobre as
Transmissões Onerosas de Imóveis
Os artigos 2.º e 12.º do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis
(Código do IMT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, passam a ter a seguinte
redação:
«Artigo 2.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
e) As entradas dos sócios com bens imóveis para a realização do capital das sociedades
comerciais ou civis sob a forma comercial ou das sociedades civis a que tenha sido legalmente reconhecida
personalidade jurídica e, bem assim, a adjudicação dos bens imóveis aos sócios na liquidação dessas
sociedades e a adjudicação de bens imóveis como reembolso em espécie de unidades de participação
decorrente da liquidação de fundos de investimento imobiliário fechados de subscrição particular;
f) .........................................................................................................................................
g) As transmissões de bens imóveis por fusão ou cisão das sociedades referidas na alínea e), ou
por fusão de tais sociedades entre si ou com sociedade civil, bem como por fusão de fundos de investimento
imobiliário fechados de subscrição particular;
h) ........................................................................................................................................
6 — .........................................................................................................................................
Artigo 12.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
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4 — ..........................................................................................................................................
1.ª. ......................................................................................................................................
2.ª. ......................................................................................................................................
3.ª. ......................................................................................................................................
4.ª. ......................................................................................................................................
5.ª. ......................................................................................................................................
6.ª. ......................................................................................................................................
7.ª. ......................................................................................................................................
8.ª. ......................................................................................................................................
9.ª. ......................................................................................................................................
10.ª. .....................................................................................................................................
11.ª. .....................................................................................................................................
12.ª. .....................................................................................................................................
13.ª Na fusão ou na cisão das sociedades ou dos fundos de investimento referidos na alínea g)
do n.º 5 do artigo 2.º, o imposto incide sobre o valor patrimonial tributário de todos os imóveis das sociedades
ou dos fundos de investimento objeto de fusão ou cisão que se transfiram para o ativo das sociedades ou
dos fundos de investimento que resultarem da fusão ou cisão, ou sobre o valor por que esses bens entrarem
para o ativo das sociedades ou dos fundos de investimento, se for superior;
14.ª. .....................................................................................................................................
15.ª. .....................................................................................................................................
16.ª. .....................................................................................................................................
17.ª. .....................................................................................................................................
18.ª. .....................................................................................................................................
19.ª. .....................................................................................................................................
20.ª. .....................................................................................................................................
5 — .......................................................................................................................................... »
CAPÍTULO XVI
Benefícios fiscais
Artigo 218.º
Alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais
Os artigos 22.º, 48.º, 58.º, 66.º-B, 69.º e 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 22.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) Tratando-se de mais-valias, obtidas em território português ou fora dele, há lugar a tributação,
autonomamente, nas mesmas condições em que se verificaria se desses rendimentos fossem titulares
pessoas singulares residentes em território português, à taxa de 25 %, sobre a diferença positiva entre as
mais-valias e as menos-valias obtidas em cada ano, sendo o imposto entregue ao Estado pela respetiva
entidade gestora, até ao fim do mês de abril do ano seguinte àquele a que respeitar.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
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5 — .........................................................................................................................................
6 — .........................................................................................................................................
a) Tratando-se de rendimentos prediais, que não sejam relativos à habitação social sujeita a
regimes legais de custos controlados, há lugar a tributação, autonomamente, à taxa de 25 %, que incide
sobre os rendimentos líquidos dos encargos de conservação e manutenção efetivamente suportados,
devidamente documentados, bem como do imposto municipal sobre imóveis, sendo a entrega do imposto
efetuada pela respetiva entidade gestora, até ao fim do mês de abril do ano seguinte àquele a que respeitar,
e considerando-se o imposto eventualmente retido como pagamento por conta deste imposto;
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
7 — .........................................................................................................................................
8 — .........................................................................................................................................
9 — .........................................................................................................................................
10 — Os titulares de rendimentos, pessoas singulares, respeitantes a unidades de participação em
fundos de investimento mobiliário e em fundos de investimento imobiliário, quando englobem esses
rendimentos, têm direito a deduzir 50 % dos rendimentos previstos no artigo 40.º-A do Código do IRS.
11 — ........................................................................................................................................
12 — ........................................................................................................................................
13 — ........................................................................................................................................
14 — ........................................................................................................................................
15 — ........................................................................................................................................
16 — (Revogado.)
Artigo 48.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, os rendimentos do agregado familiar são os do ano
anterior àquele a que respeita a isenção.
3 — O rendimento referido no n.º 1 é determinado individualmente sempre que, no ano do pedido
da isenção, o sujeito passivo já não integre o agregado familiar a que se refere o número anterior.
4 — As isenções a que se refere o n.º 1 são reconhecidas anualmente pelo chefe de finanças da
área da situação dos prédios, mediante requerimento devidamente fundamentado, que deve ser apresentado
pelos sujeitos passivos até 30 de junho do ano para o qual se requer a isenção ou, no prazo de 60 dias, mas
nunca depois de 31 de dezembro desse ano, a contar da data da aquisição dos prédios ou da data da
verificação dos respetivos pressupostos, caso estes sejam posteriores a 30 de junho.
Artigo 58.º
[...]
1 — Os rendimentos provenientes da propriedade literária, artística e científica, considerando-se
também como tal os rendimentos provenientes da alienação de obras de arte de exemplar único e os
rendimentos provenientes das obras de divulgação pedagógica e científica, quando auferidos por titulares
de direitos de autor ou conexos residentes em território português, desde que sejam os titulares originários,
são considerados no englobamento, para efeitos do IRS, apenas por 50 % do seu valor, líquido de outros
benefícios.
2 — .........................................................................................................................................
3 — A importância a excluir do englobamento nos termos do n.º 1 não pode exceder € 10 000.
4 — .........................................................................................................................................
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Artigo 66.º -B
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — O valor do incentivo é apurado pela AT com base nas faturas que lhe forem comunicadas, por
via eletrónica, até ao dia 15 de fevereiro do ano seguinte ao da sua emissão, relativamente a cada adquirente
nelas identificado.
6 — A AT disponibiliza no Portal das Finanças o montante do incentivo até ao final do mês de
Fevereiro do ano seguinte ao da emissão das faturas.
7 — ..........................................................................................................................................
8 — ..........................................................................................................................................
9 — ..........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................
Artigo 69.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — O regime referido nos n.os 1 e 2 vigora para os imóveis adquiridos ou concluídos até 31 de
Dezembro de 2013.
7 — ..........................................................................................................................................
Artigo 71.º
[...]
1 — Ficam isentos do IRC os rendimentos de qualquer natureza obtidos por fundos de investimento
imobiliário que operem de acordo com a legislação nacional desde que constituídos entre 1 de janeiro de
2008 e 31 de dezembro de 2013 e pelo menos 75 % dos seus ativos sejam bens imóveis sujeitos a ações
de reabilitação realizadas nas áreas de reabilitação urbana.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
8 — ..........................................................................................................................................
9 — ..........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................
11 — ........................................................................................................................................
12 — Os titulares de rendimentos respeitantes a unidades de participação nos fundos de
investimento referidos no n.º 1, quando englobem os rendimentos que lhes sejam distribuídos, têm direito
a deduzir 50 % dos rendimentos relativos a dividendos, nos termos e condições previstos no artigo 40.º-A do
Código do IRS.
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13 — ........................................................................................................................................
14 — ........................................................................................................................................
15 — ........................................................................................................................................
16 — ........................................................................................................................................
17 — ........................................................................................................................................
18 — ........................................................................................................................................
19 — ........................................................................................................................................
20 — ........................................................................................................................................
21 — ........................................................................................................................................
22 — ........................................................................................................................................
23 — ........................................................................................................................................
24 — ........................................................................................................................................
25 — ........................................................................................................................................ »
Artigo 219.º
Norma revogatória no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais
É revogado o artigo 72.º do EBF.
CAPÍTULO XVII
Procedimento, processo tributário e outras disposições
SECÇÃO I
Lei geral tributária
Artigo 220.º
Alteração à lei geral tributária
Os artigos 19.º, 45.º, 49.º, 52.º, 60.º, 63.º-A e 101.º da lei geral tributária (LGT), aprovada pelo
Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 19.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
6 — .........................................................................................................................................
7 — .........................................................................................................................................
8 — .........................................................................................................................................
9 — Os sujeitos passivos do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas com sede ou direção
efetiva em território português e os estabelecimentos estáveis de sociedades e outras entidades não
residentes, bem como os sujeitos passivos residentes enquadrados no regime normal do imposto sobre o
valor acrescentado, são obrigados a possuir caixa postal eletrónica, nos termos do n.º 2, e a comunicá-la
à administração tributária no prazo de 30 dias a contar da data do início de atividade ou da data do início
do enquadramento no regime normal do imposto sobre o valor acrescentado, quando o mesmo ocorra por
alteração.
10 — ........................................................................................................................................
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Artigo 45.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) Contas de depósito ou de títulos abertas em instituições financeiras não residentes em Estados
membros da União Europeia, ou em sucursais localizadas fora da União Europeia de instituições
financeiras residentes, cuja existência e identificação não seja mencionada pelos sujeitos passivos do IRS
na correspondente declaração de rendimentos do ano em que ocorram os factos tributários.
Artigo 49.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — O prazo de prescrição legal suspende-se, ainda, desde a instauração de inquérito criminal até
ao arquivamento ou trânsito em julgado da sentença.
Artigo 52.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — A isenção prevista no número anterior é válida por um ano, salvo se a dívida se encontrar a
ser paga em prestações, caso em que é válida durante o período em que esteja a ser cumprido o regime
prestacional autorizado, devendo a administração tributária notificar o executado da data da sua
caducidade, até 30 dias antes.
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
8 — ..........................................................................................................................................
Artigo 60.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
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6 — O prazo do exercício oralmente ou por escrito do direito de audição é de 15 dias, podendo a
administração tributária alargar este prazo até o máximo de 25 dias em função da complexidade da matéria.
7 — .........................................................................................................................................
Artigo 63.º-A
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
6 — Os sujeitos passivos do IRS são obrigados a mencionar na correspondente declaração de
rendimentos a existência e a identificação de contas de depósitos ou de títulos abertas em instituição financeira
não residente em território português ou em sucursal localizada fora do território português de instituição
financeira residente, de que sejam titulares, beneficiários ou que estejam autorizados a movimentar.
7 — Para efeitos do disposto no número anterior, entende-se por ‘beneficiário’ o sujeito passivo que
controle, direta ou indiretamente, e independentemente de qualquer título jurídico mesmo que através de
mandatário, fiduciário ou interposta pessoa, os direitos sobre os elementos patrimoniais depositados nessas
contas.
Artigo 101.º
[...]
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) O recurso dos atos praticados na execução fiscal, no próprio processo ou, nos casos de subida
imediata, por apenso;
e) ........................................................................................................................................
f) .........................................................................................................................................
g) ........................................................................................................................................
h) ........................................................................................................................................
i) .........................................................................................................................................
j) ........................................................................................................................................ »
Artigo 221.º
Disposição transitória no âmbito da LGT
Os sujeitos passivos que, em 31 de dezembro de 2012, preenchiam os pressupostos referidos no
n.º 9 do artigo 19.º da LGT devem completar os procedimentos de criação da caixa postal eletrónica e
comunicá-la à administração tributária, até ao fim do mês de janeiro de 2013.
SECÇÃO II
Procedimento e processo tributário
Artigo 222.º
Alteração ao Código de Procedimento e de Processo Tributário
Os artigos 24.º, 26, 35.º, 39.º, 75.º, 97.º, 97.º-A, 102.º, 112.º, 169.º, 170.º, 176.º, 191.º, 196.º, 199.º, 223.º
e 249.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 433/99, de 26 de outubro, passam a ter a seguinte redação:
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«Artigo 24.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — Salvo o disposto em lei especial, a validade das certidões passadas pela administração tributária
é de um ano, exceto as certidões comprovativas de situação tributária regularizada, que têm a validade de
três meses.
5 — A validade de certidões passadas pela administração tributária que estejam sujeitas a prazo de
caducidade pode ser prorrogada, a pedido dos interessados, por períodos sucessivos de um ano, que não
pode ultrapassar três anos, desde que não haja alteração dos elementos anteriormente certificados, exceto
as respeitantes à situação tributária regularizada, cujo prazo de validade nunca pode ser prorrogado.
6 — A certidão comprovativa de situação tributária regularizada não constitui documento de quitação.
7 — O pedido a que se refere o n.º 5 pode ser formulado no requerimento inicial, competindo aos
serviços, no momento da prorrogação, a verificação de que não houve alteração dos elementos
anteriormente certificados.
8 — (Anterior n.º 6.)
9 — (Anterior n.º 7.)
Artigo 26.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — No caso de remessa de petições ou outros documentos dirigidos à administração tributária por
telefax ou por via eletrónica, considera-se que a mesma foi efetuada na data de emissão, servindo de prova,
respetivamente, a cópia do aviso de onde conste a menção de que a mensagem foi enviada com sucesso,
bem como a data, hora e número de telefax do recetor ou o extrato da mensagem efetuado pelo funcionário,
o qual será incluído no processo.
4 — A presunção referida no número anterior poderá ser ilidida por informação do operador sobre
o conteúdo e a data da emissão.
Artigo 35.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — Qualquer funcionário da administração tributária, no exercício das suas funções, promove a
notificação e a citação.
Artigo 39.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
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8 — .........................................................................................................................................
9 — .........................................................................................................................................
10 — A notificação considera-se efetuada no 25.º dia posterior ao seu envio, caso o contribuinte não
aceda à caixa postal eletrónica em data anterior.
11 — A presunção do número anterior só pode ser ilidida pelo notificado quando, por facto que não
lhe seja imputável, a notificação ocorrer em data posterior à presumida e nos casos em que se comprove
que o contribuinte comunicou a alteração daquela nos termos do artigo 43.º.
12 — (Anterior n.º 11.)
13 — (Anterior n.º 12.)
Artigo 75.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — O dirigente do órgão periférico regional da área do órgão de execução fiscal é competente para
a decisão sobre a reclamação apresentada no âmbito da responsabilidade subsidiária efetivada em sede
de execução fiscal.
4 — (Anterior n.º 3.)
Artigo 97.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
e) ........................................................................................................................................
f) .........................................................................................................................................
g) ........................................................................................................................................
h) ........................................................................................................................................
i) .........................................................................................................................................
j) .........................................................................................................................................
l) .........................................................................................................................................
m) .......................................................................................................................................
n) O recurso dos atos praticados na execução fiscal, no próprio processo ou, nos casos de subida
imediata, por apenso;
o) ........................................................................................................................................
p) ........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
Artigo 97.º-A
[...]
1 — .........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
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e) No contencioso associado à execução fiscal, o valor correspondente ao montante da dívida
exequenda ou da parte restante, quando haja anulação parcial, exceto nos casos de compensação, penhora
ou venda de bens ou direitos, em que corresponde ao valor dos mesmos, se inferior.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
Artigo 102.º
[...]
1 — A impugnação será apresentada no prazo de três meses contados a partir dos factos seguintes:
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
e) ........................................................................................................................................
f) .........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
Artigo 112.º
[...]
1 — Compete ao dirigente do órgão periférico regional da administração tributária revogar, total ou
parcialmente, dentro do prazo referido no n.º 1 do artigo anterior, o ato impugnado caso o valor do processo
não exceda o quíntuplo da alçada do tribunal tributário de 1.ª instância.
2 — Compete ao dirigente máximo do serviço revogar, total ou parcialmente, dentro do prazo
referido no n.º 1 do artigo anterior, o ato impugnado caso o valor do processo exceda o quíntuplo da alçada
do tribunal tributário de 1.ª instância.
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — A competência referida no presente artigo pode ser delegada pela entidade competente para
a apreciação em qualquer dirigente da administração tributária ou em funcionário qualificado.
Artigo 169.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
8 — ..........................................................................................................................................
9 — ..........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................
11 — ........................................................................................................................................
12 — ........................................................................................................................................
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13 — O valor da garantia é o que consta da citação, nos casos em que seja apresentada nos 30 dias
posteriores à citação.
Artigo 170.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — A competência para decidir nos termos do presente artigo é do órgão da execução fiscal, exceto
quando o valor da dívida exequenda for superior a 500 unidades de conta, caso em que essa competência
é do órgão periférico regional, que pode proceder à sua delegação em funcionário qualificado.
Artigo 176.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — O disposto na alínea a) do n.º 1 não prejudica o controlo jurisdicional da atividade do órgão de
execução fiscal, nos termos legais, caso se mantenha a utilidade da apreciação da lide.
Artigo 191.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
6 — A citação considera-se efetuada no 25.º dia posterior ao seu envio caso o contribuinte não aceda
à caixa postal eletrónica em data anterior.
7 — A presunção do número anterior só pode ser ilidida pelo citado quando, por facto que não lhe
seja imputável, a citação ocorrer em data posterior à presumida e nos casos em que se comprove que o
contribuinte comunicou a alteração daquela nos termos do artigo 43.º
8 — (Anterior n.º 7.)
Artigo 196.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) Se demonstre a dificuldade financeira excecional e previsíveis consequências económicas
gravosas, não podendo o número das prestações mensais exceder 24 e o valor de qualquer delas ser inferior
a 1 unidade de conta no momento da autorização.
4 — .........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
6 — .........................................................................................................................................
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7 — ..........................................................................................................................................
8 — ..........................................................................................................................................
9 — ..........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................
11 — ........................................................................................................................................
12 — ........................................................................................................................................
Artigo 199.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — A garantia é prestada pelo valor da dívida exequenda, juros de mora contados até ao termo do
prazo de pagamento voluntário ou à data do pedido, quando posterior, com o limite de cinco anos, e custas
na totalidade, acrescida de 25 % da soma daqueles valores, sem prejuízo do disposto no n.º 13 do artigo 169.º.
7 — ..........................................................................................................................................
8 — ..........................................................................................................................................
9 — ..........................................................................................................................................
10 — ........................................................................................................................................
11 — ........................................................................................................................................
12 — ........................................................................................................................................
Artigo 223.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — Salvo nos casos de depósitos existentes em instituição de crédito competente, em que se aplica
o disposto no Código de Processo Civil, a penhora efetua-se por meio de carta registada, com aviso de
receção, dirigida ao depositário, devendo a notificação conter ainda a indicação de que as quantias
depositadas nas contas referidas nos números anteriores ficam indisponíveis desde a data da penhora,
salvo nos casos previstos na lei, mantendo-se válida por período não superior a um ano, sem prejuízo de
renovação.
4 — Salvo comunicação em contrário do órgão da execução fiscal, verificando-se novas entradas,
o depositário deve proceder imediatamente à sua penhora, após consulta do valor em dívida penhorável
e apenas até esse montante.
5 — Para efeitos do previsto nos n.os 3 e 4, a Autoridade Tributária e Aduaneira disponibiliza ao
depositário, para consulta no Portal das Finanças, informação atualizada sobre o valor em dívida.
6 — (Anterior n.º 5.)
7 — (Anterior n.º 6.)
Artigo 249.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
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4 — .........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
e) ........................................................................................................................................
f) .........................................................................................................................................
g) ........................................................................................................................................
h) ........................................................................................................................................
i) Qualquer condição prevista em lei especial para a aquisição, detenção ou comercialização
dos bens.
6—
7—
8—
9—

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... »
Artigo 223.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 73/99, de 16 de março

O artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 73/99, de 16 de março, alterado pelas Leis n.os 3-B/2010, de 28 de
abril, e 55-A/2010, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 32/2012, de 13 de fevereiro, passa a ter a
seguinte redação:
«Artigo 4.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — Nas dívidas cobradas em processo de execução fiscal não se contam, no cálculo de juros de
mora, os dias incluídos no mês de calendário em que se efetuar o pagamento.»
SECÇÃO III
Infrações tributárias
Artigo 224.º
Alteração ao regime geral das infrações tributárias
Os artigos 29.º, 40.º, 41.º, 50.º, 77.º, 83.º, 106.º, 107.º, 109.º, 117.º e 128.º do regime geral das infrações
tributárias (RGIT), aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de junho, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 29.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
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4 — Nas situações a que se refere o n.º 1, pode não ser aplicada coima quando o agente seja uma
pessoa singular e desde que, nos cinco anos anteriores, o agente não tenha:
a) Sido condenado por decisão transitada em julgado, em processo de contraordenação ou de
crime por infrações tributárias;
b) Beneficiado de pagamento de coima com redução nos termos deste artigo;
c) Beneficiado da dispensa prevista no artigo 32.º.
Artigo 40.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — Aos órgãos da administração tributária e aos da segurança social cabem, durante o inquérito,
os poderes e funções que o Código de Processo Penal atribui aos órgãos e às autoridades de polícia
criminal, presumindo-se-lhes delegada a prática de atos que o Ministério Público pode atribuir àquelas
entidades, independentemente do valor da vantagem patrimonial ilegítima.
3 — ..........................................................................................................................................
Artigo 41.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — Os titulares dos cargos referidos no n.º 1 exercem no inquérito as competências de autoridade
de polícia criminal.
4 — (Anterior n.º 3.)
Artigo 50.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — Em qualquer fase do processo, as respetivas decisões finais e os factos apurados relevantes
para liquidação dos impostos em dívida são sempre comunicados à Autoridade Tributária e Aduaneira ou
à segurança social.
Artigo 77.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — (Revogado.)
Artigo 83.º
[...]
1 — O arguido, o representante da Fazenda Pública e o Ministério Público podem recorrer da
decisão do tribunal tributário de 1.ª instância para o Tribunal Central Administrativo, exceto se o valor da
coima aplicada não ultrapassar um quarto da alçada fixada para os tribunais judiciais de 1.ª instância e não
for aplicada sanção acessória.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
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Artigo 106.º
[...]
1 — Constituem fraude contra a segurança social as condutas das entidades empregadoras, dos
trabalhadores independentes e dos beneficiários que visem a não liquidação, entrega ou pagamento, total
ou parcial, ou o recebimento indevido, total ou parcial, de prestações de segurança social com intenção de
obter para si ou para outrem vantagem ilegítima de valor superior a € 3500.
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
Artigo 107.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — É aplicável o disposto nos n.os 4 e 7 do artigo 105.º.
Artigo 109.º
[...]
1 — Os factos descritos no artigo 96.º, que não constituam crime em razão do valor da prestação
tributária ou da mercadoria objeto da infração, ou, independentemente destes valores, sempre que forem
praticados a título de negligência, são puníveis com coima de € 1500 a € 165 000.
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
6 — .........................................................................................................................................
Artigo 117.º
Falta ou atraso na apresentação ou exibição de
documentos ou de declarações e de comunicações
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — A falta de comunicação, ou a comunicação fora do prazo legal, da adesão à caixa postal
eletrónica é punível com coima de € 50 a € 250.
6 — (Anterior n.º 5.)
7 — (Anterior n.º 6.)
Artigo 128.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — A falta de utilização de programas ou equipamentos informáticos de faturação certificados, nos
termos do n.º 9 do artigo 123.º do Código do IRC, é punida com coima variável entre € 375 e € 18 750.
3 — A transação ou a utilização de programas ou equipamentos informáticos de faturação que não
observem os requisitos legalmente exigidos é punida com coima variável entre € 375 e € 18 750.»
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Artigo 225.º
Norma transitória no âmbito do Regime Geral das Infrações Tributárias
A alteração ao artigo 29.º do RGIT, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de junho, não se aplica a
procedimentos de redução de coima iniciados até 31 de dezembro de 2012.
Artigo 226.º
Norma revogatória no âmbito do Regime Geral das Infrações Tributárias
É revogado o n.º 2 do artigo 77.º do RGIT.
SECÇÃO IV
Custas dos processos tributários
Artigo 227.º
Aditamento ao Regulamento das Custas dos Processos Tributários
É aditado o artigo 18.º-A ao Regulamento das Custas dos Processos Tributários, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 29/98, de 11 de fevereiro, com a seguinte redação:
«Artigo 18.º-A
Devolução de taxa de justiça
Se o interessado não pretender utilizar o documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça
inicial, requer à administração tributária, no prazo de seis meses após a emissão, a devolução da quantia
paga, mediante entrega do original ou documento de igual valor, sob pena de reversão para a referida
entidade.»
Artigo 228.º
Alteração ao Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária
Os artigos 11.º, 13.º, 17.º e 25.º do Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de janeiro, alterado pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela
Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 11.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) Notifica as partes dessa designação, observado o disposto no n.º 1 do artigo 13.º;
c) Comunica às partes a constituição do tribunal arbitral, decorridos 10 dias a contar da
notificação da designação dos árbitros, se a tal designação as partes não se opuserem, designadamente
nos termos do artigo 8.º e do Código Deontológico do Centro de Arbitragem Administrativa.
2 — Nos casos previstos na alínea b) do n.º 2 do artigo 6.º, o sujeito passivo indica o árbitro por si
designado no requerimento do pedido de constituição de tribunal arbitral.
3 — O dirigente máximo do serviço da administração tributária indica o árbitro por si designado no
prazo previsto no n.º 1 do artigo 13.º
4 — (Anterior n.º 3.)
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5 — O presidente do Centro de Arbitragem Administrativa notifica o sujeito passivo do árbitro
designado, no prazo de cinco dias a contar da receção da notificação referida no n.º 3, ou da designação
a que se refere o número anterior.
6 — Após a designação dos árbitros o presidente do Centro de Arbitragem Administrativa
notifica-os, por via eletrónica, para, no prazo de 10 dias, designarem o terceiro árbitro.
7 — Designado o terceiro árbitro, o presidente do Centro de Arbitragem Administrativa informa as
partes dessa designação e notifica-as da constituição do tribunal arbitral, 10 dias após a comunicação da
designação, se a tal constituição as partes não se opuserem, desde que decorrido o prazo previsto no n.º 1
do artigo 13.º.
8 — O tribunal arbitral considera-se constituído no termo do prazo referido na notificação prevista
na alínea c) do n.º 1 ou no número anterior, consoante o caso.
Artigo 13.º
[...]
1 — Nos pedidos de pronúncia arbitral que tenham por objeto a apreciação da legalidade dos atos
tributários previstos no artigo 2.º, o dirigente máximo do serviço da administração tributária pode, no prazo
de 30 dias a contar do conhecimento do pedido de constituição do tribunal arbitral, proceder à revogação,
ratificação, reforma ou conversão do ato tributário cuja ilegalidade foi suscitada, praticando, quando
necessário, ato tributário substitutivo, devendo notificar o presidente do Centro de Arbitragem Administrativa
(CAAD) da sua decisão, iniciando-se então a contagem do prazo referido na alínea c) do n.º 1 do artigo 11.º.
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — .........................................................................................................................................
Artigo 17.º
[...]
1 — Recebida a notificação da constituição do tribunal arbitral a enviar pelo Presidente do Conselho
Deontológico no termo do prazo previsto no n.º 8 do artigo 11.º, o tribunal arbitral constituído notifica, por
despacho, o dirigente máximo do serviço da administração tributária para, no prazo de 30 dias, apresentar
resposta e, caso queira, solicitar a produção de prova adicional.
2 — .........................................................................................................................................
Artigo 25.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — A interposição de recurso é obrigatoriamente comunicada ao Centro de Arbitragem
Administrativa e à outra parte.»
Artigo 229.º
Aditamento ao Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária
São aditados ao Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 10/2011, de 20 de janeiro, alterado pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela Lei n.º 20/2012,
de 14 de maio, os artigos 3.º-A e 17.º-A, com a seguinte redação:
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«Artigo 3.º-A
Prazos
1 — No procedimento arbitral, os prazos contam-se nos termos do Código do Procedimento
Administrativo, com as necessárias adaptações.
2 — Os prazos para a prática de atos no processo arbitral contam-se nos termos do Código de
Processo Civil.
Artigo 17.º-A
Férias judiciais
O prazo processual, estabelecido por lei ou fixado por despacho arbitral, suspende-se durante as
férias judiciais, nos termos do artigo 144.º do Código de Processo Civil, com as necessárias adaptações.»
CAPÍTULO XVIII
Regulamento das Alfândegas
Artigo 230.º
Alteração ao Regulamento das Alfândegas
1 — São aditados ao livro VI do Regulamento das Alfândegas, aprovado pelo Decreto n.º 31 730,
de 15 de dezembro de 1941, os artigos 678.º-A a 678.º-T, com a seguinte redação:
«TÍTULO IV-A
Abandono e venda de mercadorias
SECÇÃO I
Disposições gerais
Artigo 678.º-A
1 — As mercadorias não comunitárias e as mercadorias comunitárias provenientes de territórios
terceiros nos termos do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado ou do Código dos Impostos
Especiais sobre o Consumo são abandonadas a favor do Estado com:
a) O deferimento, pelo diretor da alfândega com competência no local onde se encontram as
mercadorias, do pedido de abandono;
b) O decurso do prazo de sujeição das mercadorias às formalidades destinadas a atribuir-lhes
um destino aduaneiro fixado em conformidade com o disposto no artigo 49.º do Regulamento (CEE)
n.º 2 913/92, do Conselho, de 12 de outubro, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário, adiante
designado por CAC.
2 — As mercadorias comunitárias sujeitas a impostos especiais sobre o consumo são abandonadas
a favor do Estado com o deferimento, pelo diretor da alfândega com competência no local onde se
encontram as mercadorias, do respetivo pedido de abandono.
Artigo 678.º-B
1 — As mercadorias abandonadas a favor do Estado em conformidade com a alínea b) do artigo
anterior podem, a pedido do interessado e até ao momento da venda, ser sujeitas às formalidades destinadas
a atribuir-lhes um destino aduaneiro.
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2 — O disposto no número anterior está condicionado ao pagamento de um montante correspondente
a 5 % sobre o valor aduaneiro da mercadoria, sem prejuízo do pagamento de todos os encargos e
imposições devidos pela sujeição das mercadorias ao destino aduaneiro em causa.
3 — A percentagem referida no número anterior não é devida quando se pretender sujeitar as
mercadorias ao destino aduaneiro de inutilização.
4 — Os montantes cobrados a título da percentagem de 5 % prevista no n.º 2 são divididos e
distribuídos nos seguintes termos:
a) 50 % para o Estado;
b) 50 % para a Autoridade Tributária e Aduaneira.
5 — Os custos e encargos inerentes ao depósito das mercadorias sujeitas às formalidades destinadas
a atribuir-lhes um destino aduaneiro nos termos previstos no presente artigo são da responsabilidade do
interessado nessa sujeição.
Artigo 678.º-C
1 — Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, são vendidas pela Autoridade Tributária e
Aduaneira (AT):
a) As mercadorias abandonadas a favor do Estado, em conformidade com o disposto no n.º 1
do artigo 678.º-A, nos termos e condições previstos no artigo 867.º-A do Regulamento (CEE) n.º 2 454/93,
da Comissão, de 2 de julho, que estabelece as Disposições de Aplicação do CAC, adiante designadas por
DACAC;
b) As mercadorias abandonadas a favor do Estado, em conformidade com o disposto no n.º 2
do artigo 678.º-A;
c) As mercadorias achadas no mar ou por ele arrojadas, quando estejam nas condições do § 7.º
do artigo 687.º;
d) As mercadorias salvadas de naufrágio, se o navio tiver sido abandonado ou quando o capitão
requerer a sua venda, tendo-se em consideração o disposto nas convenções internacionais aplicáveis;
e) As mercadorias irregularmente introduzidas no território aduaneiro da Comunidade ou que
tenham sido subtraídas à fiscalização aduaneira;
f) As mercadorias, declaradas para um regime aduaneiro, cuja autorização de saída não tenha
sido concedida ou que não tenham sido levantadas dentro de um prazo razoável após a concessão da
autorização de saída, nos termos e condições previstos no artigo 75.º do CAC e no artigo 250.º das
DACAC;
g) Em cumprimento de decisão judicial para o efeito e nos demais casos previstos na lei.
2 — Em derrogação do disposto no número anterior, as mercadorias referidas na alínea a) do
n.º 1, sob condição de cumprimento do disposto no artigo 867.º-A das DACAC, bem como as mercadorias
referidas na alínea b) do n.º 1, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, podem, por despacho do membro
do Governo responsável pela área das finanças, ser distribuídas pelos serviços dependentes do Estado ou
pelas instituições de utilidade pública que deles careçam.
Artigo 678.º-D
1 — As mercadorias referidas no n.º 1 do artigo anterior são destruídas pela Autoridade Tributária
e Aduaneira, se, por força da sua própria natureza, forem de importação proibida ou se se tratar de tabaco
manufaturado nos termos do artigo 113.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo.
2 — Quando as mercadorias constituírem corrente de contrabando e sejam insuscetíveis de
identificação rigorosa e claramente distintiva relativamente a outras mercadorias, a sua venda não terá
lugar, devendo ser objeto de distribuição, nos termos legais, pelos serviços dependentes do Estado ou pelas
instituições de utilidade pública.
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3 — As mercadorias referidas no número anterior, que não forem distribuídas pelos serviços
dependentes do Estado ou pelas instituições de utilidade pública, são, cumpridas as formalidades legais,
destruídas.
4 — A venda de mercadorias cuja introdução em livre prática esteja dependente de autorização ou
licença ou seja restringida a determinadas entidades ou se encontre sujeita a outras formalidades
específicas está dependente do cumprimento de todos estes condicionalismos.
5 — A venda de álcool e bebidas alcoólicas e de produtos petrolíferos e energéticos encontra-se,
também, sujeita às regras próprias e às restrições previstas no Código dos Impostos Especiais de Consumo.
SECÇÃO II
Procedimentos de venda das mercadorias
Artigo 678.º -E
1 — A estância aduaneira com competência no local onde se encontram as mercadorias referidas
no n.º 1 do artigo 678.º-C efetua a verificação das mercadorias, com vista a permitir o apuramento dos
recursos próprios tradicionais, quando estes forem devidos, e dos demais tributos.
2 — Na nota de verificação deve ser indicado o valor aduaneiro das mercadorias e o método utilizado
para a sua determinação, nos termos previstos na legislação, a designação comercial ou corrente das
mercadorias, as suas qualidades e quantidades, marcas, números, cores e outros sinais que as possam
diferenciar de quaisquer outras, a sua situação aduaneira, se são de importação proibida e qual a natureza
da proibição, se a importação depende de autorização, licença ou se está sujeita a outras formalidades
específicas e o seu estado de conservação.
3 — Se as mercadorias estiverem avariadas, a percentagem da avaria, para efeitos de determinação
do seu valor aduaneiro, é fixada por despacho do respetivo diretor da alfândega tendo em consideração
a nota de verificação.
Artigo 678.º-F
1 — Após a verificação da mercadoria e caso seja justificado e possível, procede-se à formação
de lotes de harmonia com as designações comerciais, os valores conferidos às mercadorias e as instruções
que a unidade orgânica competente para a venda de mercadorias tiver por conveniente determinar,
designadamente para os efeitos do disposto no n.º 5.
2 — A descrição dos lotes é registada na nota de verificação, devendo indicar o número de processo,
as contramarcas, as marcas, o número de volumes, o nome do proprietário e ou consignatário, quando
conhecidos, e o valor pela qual as mercadorias vão à praça.
3 — Cumprido o disposto no número anterior, a cada lote é aposta uma etiqueta com a indicação
do número de registo e outros elementos identificativos das mercadorias.
4 — Sempre que se considere conveniente, poderá o diretor da unidade orgânica competente,
proceder à junção ou separação de lotes de mercadorias que se encontrem na situação de venda.
5 — O diretor da unidade orgânica competente determina, de entre as mercadorias destinadas a
comércio, quais as que só podem ser arrematadas por comerciantes do ramo respetivo.
Artigo 678.º-G
1 — A venda das mercadorias é efetuada pela unidade orgânica competente, ficando as mesmas
depositadas, preferencialmente, no local em que se encontrem.
2 — O diretor da unidade orgânica competente pode, sempre que as características e tipologia das
mercadorias assim o imponham, determinar que as mesmas sejam removidas e depositadas em outro local
que melhor salvaguarde os interesses do Estado tendo em vista a sua venda, afetação ou inutilização.
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3 — Quando se verifique a remessa de mercadorias para o armazém de leilões, estas devem ser
acompanhadas de guia ou nota de verificação onde se mencionem as contramarcas, marcas, números,
quantidade e qualidade dos volumes, a designação genérica das mercadorias, seus pesos, valor,
procedência e origem, além de quaisquer outros elementos distintivos constantes da documentação que
tiver acompanhado a mercadoria.
4 — Os elementos distintivos referidos no número anterior podem ser, alternativamente, objeto de
procedimentos desmaterializados, como a transmissão eletrónica de dados, nos termos definidos em
portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças ou por instruções administrativas
emitidas pelo órgão competente.
5 — As mercadorias referidas nas alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 678.º-C podem ser vendidas nos
próprios locais em que se encontrem quando, por dificuldades ou excessivos custos de transporte, a unidade
orgânica competente assim o julgue conveniente.
Artigo 678.º-H
Sem prejuízo das disposições previstas na presente secção, a venda de mercadorias é feita por meio
de leilão eletrónico nos termos da secção IX do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Artigo 678.º-I
1 — Caso o diretor da unidade orgânica competente assim o determine, a venda das mercadorias
pode ainda ser realizada, com as necessárias adaptações e salvo quando o presente Regulamento disponha
em sentido contrário, por uma das seguintes modalidades:
a) Por proposta em carta fechada;
b) Por qualquer das modalidades previstas no Código de Procedimento e de Processo Tributário;
c) Por qualquer das modalidades previstas no Código de Processo Civil.
2 — O membro do Governo responsável pela área das finanças pode autorizar, excecionalmente
e desde que se verifiquem motivos de interesse nacional ou a tipologia da mercadoria assim o exigir, que
a venda se realize por ajuste direto ou por arrematação em hasta pública.
3 — O valor base das mercadorias, em primeira praça, é aquele que for publicitado nos termos do
artigo 678.º-L e definido nos termos do n.º 2 do artigo 678.º-E.
Artigo 678.º-J
1 — A venda de mercadorias por ajuste direto é precedida de parecer fundamentado da unidade
orgânica competente para a venda de mercadorias, do qual conste o valor aduaneiro da mercadoria, a
prestação tributária devida e o preço acordado, e tem caráter excecional, respeitando prioritariamente a
mercadorias deterioráveis em risco de perecimento.
2 — As vendas por ajuste direto têm forma sumária, podendo ser precedidas de consulta a entidades
do ramo respetivo para efeitos de determinação do justo valor de mercado, e são objeto da tramitação que
a natureza e o estado das mercadorias aconselhem.
Artigo 678.º-K
Sem prejuízo das disposições constantes do Código de Procedimento e de Processo Tributário e da
legislação relativa à transmissão eletrónica de dados, o regime geral de venda de mercadorias por proposta
em carta fechada segue a tramitação seguinte:
a) As propostas são submetidas por via eletrónica, através do portal eletrónico oficial da
Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), após autenticação do proponente, ficando encriptadas e não
podendo ser conhecida a sua existência nem o seu conteúdo até ao ato de abertura das propostas;
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b) A abertura das propostas têm lugar no dia e hora designados, na presença do diretor da unidade
orgânica competente para a venda ou dos funcionários em que este delegue, podendo os proponentes
assistir ao ato;
c) Uma vez apresentadas as propostas, estas só podem ser retiradas se a sua abertura for adiada
por prazo não inferior a 90 dias;
d) Imediatamente após a abertura, considera-se aceite a proposta de maior valor superior ao
preço base;
e) Aceite a proposta, deve o proponente depositar o montante legal da venda no prazo de oito
dias úteis;
f) Caso o proponente, cuja oferta tenha sido aceite, não depositar o montante legal, o mesmo fica
interdito de apresentar proposta em qualquer processo de venda da Administração Tributária e Aduaneira
por um período não inferior a um ano;
g) A entrega das mercadorias só é efetuada depois de paga ou depositada a totalidade do preço;
h) Se o preço mais elevado for oferecido por mais de um proponente, abre-se licitação entre eles,
salvo se declararem que pretendem adquirir os bens em compropriedade;
i) Se apenas um dos proponentes do maior preço estiver presente, pode esse cobrir as propostas
dos demais;
j) Para efeitos do número anterior, se nenhum dos proponentes quiser cobrir as ofertas dos
outros, procede-se a sorteio para determinar qual a proposta que deve prevalecer.
Artigo 678.º-L
1 — Determinada a venda, procede-se à respetiva publicitação mediante divulgação no portal
eletrónico da Autoridade Tributária e Aduaneira, nos termos definidos no Código de Procedimento e de
Processo Tributário, e sem prejuízo das necessárias adaptações.
2 — Na publicitação é dado conhecimentos do dia, hora e local da venda, da designação comercial
da mercadoria e do período para exame da mercadoria, o qual não pode ser inferior a cinco dias úteis.
3 — Quando se tratar de mercadorias que pelo seu estado ou natureza estejam sujeitas a
desnaturação, deve a respetiva publicitação indicar que só são vendidas depois de desnaturadas, nos
termos legais, e que as despesas de desnaturação são por conta dos adquirentes.
4 — As mercadorias são vendidas no estado em que se encontrem, não sendo atendível, em caso
algum, qualquer reclamação quanto ao seu estado.
Artigo 678.º-M
Às formalidades e aos procedimentos relativos à venda dos bens aplicam-se os artigos 256.º a 258.º
do Código de Procedimento e de Processo Tributário, com as necessárias adaptações.
Artigo 678.º-N
1 — Quando a mercadoria tenha sido vendida, a unidade orgânica competente emite o respetivo
documento de cobrança, sem embargo de poder ser exigido imediatamente 25 % do valor da venda, o qual
é perdido a favor do Estado, em caso de não pagamento integral e atempado do montante devido.
2 — Na hipótese de o adquirente não efetuar o pagamento no prazo definido, fica o mesmo interdito
de apresentar proposta em qualquer processo de venda da Autoridade Tributária e Aduaneira por um
período não inferior a um ano.
3 — O documento de cobrança deve conter a indicação das designações comerciais ou correntes
das mercadorias vendidas, quantidades de cada qualidade, marcas, números, cores ou outros sinais que
possam servir de diferenciação entre as mercadorias vendidas, bem como a indicação do prazo de
pagamento.
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4 — A unidade orgânica competente informa a pessoa responsável pela armazenagem das
mercadorias da venda das mesmas.
5 — A tesouraria onde for recebido o pagamento deve informar a unidade orgânica competente para
a venda do mesmo, para efeitos de apuramento e encerramento do procedimento de venda.
6 — Caso o pagamento integral do valor da venda não seja efetuado no prazo fixado, o processo
de venda deve ser concluso ao diretor da unidade orgânica competente para a venda para este resolver
o destino a conferir aos bens, dando-se conhecimento de tal facto à pessoa responsável pela armazenagem
das mercadorias.
Artigo 678.º-O
1 — Efetuado o pagamento do preço da venda, a mercadoria é entregue ao adquirente, a seu pedido,
dentro do prazo estipulado para o efeito e indicado no documento de cobrança.
2 — A entrega das mercadorias vendidas pode, no entanto, não ocorrer, mediante restituição do
valor pago pelo adquirente, sempre que haja lugar à anulação da venda por erro manifesto na publicitação
das mesmas.
3 — A modalidade de pagamento e de entrega dos bens pode, caso assim seja determinado, ocorrer
através de outros meios legalmente previstos e ou entidades devidamente habilitadas para o efeito, nos
termos definidos em portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças.
Artigo 678.º-P
1 — A pessoa responsável pela armazenagem das mercadorias apenas pode entregá-las ao
adquirente, mediante apresentação de comprovativo do pagamento do preço de venda.
2 — O adquirente apenas é responsável pelas despesas de armazenagem caso o levantamento das
mercadorias seja efetuado após o prazo de dois dias úteis, a contar da data definida para o pagamento.
Artigo 678.º-Q
1 — Quando as mercadorias não forem vendidas em primeira praça, vão a segunda praça por
metade do valor da primeira, para o que são atualizados, em conformidade, o apuramento dos recursos
próprios tradicionais e dos tributos devidos.
2 — As mercadorias ainda não abandonadas a favor do Estado sujeitas a venda, quando não forem
vendidas em primeira praça, consideram-se abandonadas a favor do Estado.
3 — As mercadorias não vendidas em primeira praça e que a ela tenham sido presentes por valor
até € 10 podem ser destruídas ou inutilizadas.
4 — Em relação às mercadorias não vendidas em segunda praça e que não sejam destruídas ou
inutilizadas nos termos do número anterior, o diretor da unidade orgânica competente para a venda
determina um dos seguintes destinos:
a) Terceira praça, por 25 % do valor base atribuído em primeira praça;
b) Destruição ou inutilização.
5 — O diretor da unidade orgânica competente para a venda pode ordenar a retirada de venda de
qualquer lote, sempre que essa medida se mostre necessária, e determinar a sua destruição ou inutilização.
6 — Por despacho do membro do Governo responsável pela área das finanças as mercadorias não
vendidas em segunda praça e que não sejam destruídas ou inutilizadas podem ser distribuídas pelos serviços
dependentes do Estado ou pelas instituições de utilidade pública que deles careçam e, tratando-se de
mercadorias referidas na alínea a) do n.º 1 do artigo 678.º-C, essa distribuição está sujeita às condições
previstas no artigo 867.º-A das DACAC.
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7 — A Autoridade Tributária e Aduaneira tem direito de preferência sempre que as mercadorias
a que se refere o número anterior ou previstas nos termos do n.º 2 do artigo 278.º-C digam respeito a
veículos automóveis, sem prejuízo do previsto nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 170/2008, de
26 de agosto, alterado pelas Leis n.os 3-B/2010, de 28 de abril, e 55-A/2010, de 30 de dezembro, devendo
esse direito de preferência deve ser exercido por despacho fundamentado na comunicação remetida à
Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P.
Artigo 678.º-R
1 — Tanto nos casos em que haja de proceder-se à inutilização de mercadorias como nos de
distribuição a serviços do Estado ou a instituições de utilidade pública, devem ser lavrados termos com as
formalidades legais, devendo ainda, nos casos de distribuição, cobrar-se recibo, que é junto ao processo.
2 — As entidades a quem as mercadorias forem distribuídas suportam o pagamento dos recursos
próprios tradicionais, no caso de serem devidos, e ficam sujeitas à obrigação de as destinarem única e
diretamente aos seus fins, podendo a Autoridade Tributária e Aduaneira ordenar que se averigue do
cumprimento desta obrigação.
SECÇÃO III
Produto da venda e despesas
Artigo 678.º-S
1 — O produto da venda é distribuído de acordo com a seguinte ordem de prioridade:
a) Recursos próprios tradicionais;
b) Outros tributos;
c) Despesas processuais.
2 — As despesas processuais compreendem os custos relativos à armazenagem, à publicitação,
amostragem, transporte e outros encargos imputáveis ao procedimento de venda da mercadoria, sendo
que, caso outro montante não seja determinado, tais despesas fixar-se-ão em duas unidades de conta.
3 — A responsabilidade do Estado pelas despesas previstas no número anterior tem como limite
máximo o produto da venda após a dedução dos montantes referidos nas alíneas a) e b) do n.º 1.
4 — O produto da venda das mercadorias referidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 678.º-C não está
sujeita à dedução das despesas processuais.
5 — O produto líquido da venda constitui receita do Estado, sendo depositado à ordem do Estado,
para entrar em receita, se não for reclamado no prazo de um mês.
6 — Para efeitos do número anterior, entende-se por ‘produto líquido da venda’ o produto da venda
após dedução dos montantes referidos no n.º 1.
Artigo 678.º-T
Do produto da venda das mercadorias achadas no mar, ou por ele arrojadas, e das salvadas de
naufrágio, a que se referem as alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 678.º-C, devem deduzir-se, por sua ordem:
a) As despesas de transporte, guarda e beneficiação;
b) A terça parte para o achador, quando se trate de mercadorias achadas ou arrojadas, salvo
quando outra percentagem tenha sido fixada no caso especial do § 8.º do artigo 687.º, ou as despesas dos
salários de assistência e salvação, quando se trate de mercadorias salvadas de naufrágio.»
2 — É aditado o título IV-A ao livro VI do Regulamento das Alfândegas, aprovado pelo Decreto
n.º 31 730, de 15 de dezembro de 1941, composto pelos artigos 678.º-A a 678.º-T.
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Artigo 231.º
Norma revogatória no âmbito do Regulamento das Alfândegas
São revogados os artigos 638.º, 638.º -A, 638.º -B, 639.º, 640.º, 641.º, 642.º, 643.º, 644.º, 645.º, 646.º,
647.º, 648.º, 649.º, 650.º, 651.º, 653.º, 654.º, 655.º, 656.º, 657.º, 659.º, 660.º, 661.º, 662.º, 663.º, 664.º, 666.º,
668.º, 669.º, 671.º, 672.º, 674.º, 675.º, 676.º, 677.º e 678.º do Regulamento das Alfândegas, aprovado pelo
Decreto n.º 31 730, de 15 de dezembro de 1941.
CAPÍTULO XIX
Disposições diversas com relevância tributária
SECÇÃO I
Incentivos fiscais
Artigo 232.º
Regime fiscal de apoio ao investimento
O regime fiscal de apoio ao investimento realizado em 2009 (RFAI 2009), aprovado pelo artigo 13.º
da Lei n.º 10/2009, de 10 de março, mantém-se em vigor até 31 de dezembro de 2013.
Artigo 233.º
Constituição de garantias
Fica isenta de imposto do selo a constituição em 2013 de garantias a favor do Estado ou das
instituições de segurança social, no âmbito da aplicação do artigo 196.º do Código de Procedimento e de
Processo Tributário ou do Decreto-Lei n.º 124/96, de 10 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 235-A/96,
de 9 de dezembro.
Artigo 234.º
Alteração ao Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas
Os artigos 16.º, 268.º, 269.º e 270.º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 16.º
[...]
1 — O disposto no presente Código aplica-se sem prejuízo do estabelecido na legislação especial
sobre o consumidor relativamente a procedimentos de reestruturação do passivo e no Decreto-Lei
n.º 178/2012, de 3 de agosto, relativamente ao Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial
(SIREVE).
2 — Os benefícios fiscais constantes dos artigos 268.º a 270.º dependem de reconhecimento prévio da
Autoridade Tributária e Aduaneira, quando aplicados no âmbito do Decreto-Lei n.º 178/2012, de 3 de agosto.
3 — (Anterior n.º 2.)
Artigo 268.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — Não entram igualmente para a formação da matéria coletável do devedor as variações
patrimoniais positivas resultantes das alterações das suas dívidas previstas em plano de insolvência, plano
de pagamentos ou plano de recuperação.
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3 — O valor dos créditos que for objeto de redução, ao abrigo de plano de insolvência, plano de
pagamentos ou plano de recuperação, é considerado como custo ou perda do respetivo exercício, para
efeitos de apuramento do lucro tributável dos sujeitos passivos do imposto sobre o rendimento das pessoas
singulares e do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas.
Artigo 269.º
[...]
Estão isentos de imposto do selo, quando a ele se encontrem sujeitos, os seguintes atos, desde que
previstos em planos de insolvência, de pagamentos ou de recuperação ou praticados no âmbito da
liquidação da massa insolvente:
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
e) ........................................................................................................................................
f) .........................................................................................................................................
Artigo 270.º
[...]
1 — Estão isentas de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis as seguintes
transmissões de bens imóveis, integradas em qualquer plano de insolvência, de pagamentos ou de
recuperação:
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
2 — Estão igualmente isentos de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis os
atos de venda, permuta ou cessão da empresa ou de estabelecimentos desta integrados no âmbito de planos
de insolvência, de pagamentos ou de recuperação ou praticados no âmbito da liquidação da massa
insolvente.»
SECÇÃO II
Contribuições especiais
Artigo 235.º
Norma revogatória no âmbito do Decreto-Lei n.º 43/98, de 3 de março
É revogado o artigo 27.º do Regulamento da Contribuição Especial, aprovado em anexo ao Decreto-Lei
n.º 43/98, de 3 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 472/99, de 8 de novembro, e pela Lei n.º 64-B/2011,
de 30 de dezembro.
Artigo 236.º
Norma revogatória no âmbito do Decreto-Lei n.º 54/95, de 22 de março
É revogado o artigo 28.º do Regulamento da Contribuição Especial, aprovado em anexo ao Decreto-Lei
n.º 54/95, de 22 de março, alterado pela Lei n.º 10-B/96, de 23 de março, pelos Decretos-Leis n.os 27/97,
de 23 de janeiro, 43/98, de 3 de março, e 472/99, de 8 de novembro, e pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de
dezembro.
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SECÇÃO III
Autorizações legislativas
Artigo 237.º
Autorização legislativa para a transposição para a ordem jurídica
interna da Diretiva n.º 2011/16/UE, do Conselho, de 15 de Fevereiro
(cooperação administrativa no domínio da fiscalidade)
1 — Fica o Governo autorizado a proceder à transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva
n.º 2 011/16/UE, do Conselho, de 15 de fevereiro, relativa à cooperação administrativa no domínio da
fiscalidade, que revoga a Diretiva n.º 77/799/CEE, do Conselho, de 19 de dezembro, e a revogar o Decreto-Lei
n.º 127/90, de 17 de abril.
2 — A autorização referida no número anterior tem o sentido de:
a) Estabelecer as regras e os procedimentos de cooperação administrativa, tendo em vista a
troca de informações previsivelmente relevantes para a administração e a execução da legislação interna
respeitante a todos os impostos cobrados, excetuando o imposto sobre o valor acrescentado, direitos
aduaneiros, impostos especiais de consumo abrangidos por outra legislação da União Europeia em matéria
de cooperação administrativa entre Estados membros e contribuições obrigatórias para a segurança social;
b) Estabelecer a troca por via eletrónica e com recurso a formulários normalizados das
informações a que se refere a alínea anterior.
3 — A autorização referida no n.º 1 tem a seguinte extensão:
a) Estabelecer as regras e os procedimentos da troca de informações a pedido, automática e
espontânea;
b) Estabelecer as regras e os procedimentos relativos a outras formas de cooperação
administrativa, que abrangem a presença em território nacional de funcionários de outros Estados
membros para participar em ações de investigação e controlos simultâneos;
c) Estabelecer as regras e os procedimentos relativos à notificação administrativa;
d) Definir as regras que regem a cooperação administrativa no domínio da divulgação de
informações e de documentos e respetivos limites e obrigações;
e) Definir as regras relativas à confidencialidade e proteção de dados no âmbito da troca de
informações.
Artigo 238.º
Autorização legislativa relativa ao âmbito de aplicação do
Regime Complementar do Procedimento de Inspeção Tributária
1 — Fica o Governo autorizado a alterar o Regime Complementar do Procedimento de Inspeção
Tributária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 413/98, de 31 de dezembro, alterado pelas Leis n.os 32-B/2002,
de 30 de dezembro, 50/2005, de 30 de agosto, e 53-A/2006, de 29 de dezembro, no que respeita ao seu
âmbito de aplicação.
2 — O sentido e a extensão das alterações a introduzir na legislação sobre os procedimentos de
inspeção tributária, nos termos da autorização legislativa prevista no número anterior, são os seguintes:
a) Alterar o seu âmbito de aplicação e redefinir a competência material e territorial, em
consequência da nova estrutura orgânica decorrente da criação da Autoridade Tributária e Aduaneira;
b) Alargar o prazo de audição prévia;
c) Definir as competências da inspeção tributária em matéria de contabilidades informatizadas;
d) Delimitar o momento até ao qual poderá ser suscitada a ampliação do prazo do procedimento
de inspeção;
e) Identificar e enumerar de forma clara as situações que conduzem à suspensão do
procedimento de inspeção.
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Artigo 239.º
Autorização legislativa no âmbito do imposto do selo
1 — Fica o Governo autorizado a criar um imposto sobre a generalidade das transações financeiras
que tenham lugar em mercado secundário.
2 — O sentido e a extensão das alterações a introduzir no Código do Imposto do Selo, nos termos
da autorização legislativa prevista no número anterior, são os seguintes:
a) Definir as regras de incidência objetiva por referência aos tipos de transações abrangidos pelo
imposto, designadamente a compra e a venda de instrumentos financeiros, tais como partes de capital,
obrigações, instrumentos do mercado monetário, unidades de participação em fundos de investimento,
produtos estruturados e derivados, e a celebração ou alteração de contratos de derivados;
b) Estabelecer um regime especial para as operações de alta frequência, dirigido a prevenir e
corrigir intervenções especulativas nos mercados;
c) Estabelecer regras e respetivos critérios de conexão para determinar a incidência subjetiva
do imposto, assim como a sua territorialidade, identificando de forma concreta todos os elementos
definidores do facto tributário;
d) Estabelecer as exclusões objetivas de tributação, designadamente a emissão de ações e de
obrigações, obrigações com instituições internacionais, bem como operações com bancos centrais, assim
como as isenções subjetivas do imposto;
e) Estabelecer as regras de cálculo do valor sujeito a imposto, designadamente no caso de
instrumentos derivados, bem como as respetivas regras de exigibilidade;
f) Definir as taxas máximas de imposto de forma a respeitar os seguintes valores máximos:
i) Até 0,3 %, no caso da generalidade das operações sujeitas a imposto;
ii) Até 0,1 %, no caso das operações de elevada frequência;
iii) Até 0,3 %, no caso de transações sobre instrumentos derivados;
g) Definir as regras, procedimentos e prazos de pagamento, bem como as entidades sobre as
quais recai o encargo do imposto e respetivo regime de responsabilidade tributária;
h) Definir as obrigações acessórias e os deveres de informação das entidades envolvidas nas
operações financeiras relevantes;
i) Definir os mecanismos aptos a assegurar o cumprimento formal e material dos requisitos do
novo regime, designadamente as normas de controlo e verificação pela Autoridade Tributária e Aduaneira
e as disposições antiabuso;
j) Definir um regime sancionatório próprio.
Artigo 240.º
Autorização legislativa no âmbito do imposto sobre o valor acrescentado
1 — Fica o Governo autorizado a alterar o artigo 2.º do Código do IVA, em derrogação à regra geral
de incidência subjetiva do imposto, e a considerar como sujeitos passivos as pessoas singulares ou coletivas
referidas na alínea a) do mencionado artigo que disponham de sede, estabelecimento estável ou domicílio
em território nacional e que pratiquem operações que confiram o direito à dedução total ou parcial do
imposto, quando sejam adquirentes de certas matérias-primas dos setores agrícola e silvícola, a definir por
disposição legislativa ou regulamentar.
2 — A autorização referida no número anterior inclui, ainda, a definição e desenvolvimento das
regras e procedimentos a adotar pelos sujeitos passivos enquadráveis neste regime, bem como os
mecanismos a implementar pela Autoridade Tributária e Aduaneira com vista ao controlo do cumprimento
destas regras.
3 — Esta autorização legislativa fica condicionada à obtenção de autorização por parte da Comissão
Europeia relativamente a uma derrogação ao artigo 193.º da Diretiva n.º 2006/112/CE, do Conselho, de
28 de novembro, que permita a designação como devedor do IVA do sujeito passivo destinatário da entrega
de certas matérias-primas dos setores agrícola e silvícola.
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Artigo 241.º
Autorização legislativa no âmbito do imposto sobre o valor acrescentado
1 — Fica o Governo autorizado a alterar o Código do IVA, tendo em vista a introdução de um regime
simplificado e facultativo de contabilidade de caixa aplicável às pequenas empresas que não beneficiem
de isenção do imposto, segundo o qual nas operações por estas realizadas o imposto se torne exigível no
momento do recebimento e o direito à dedução do IVA seja exercido no momento do efetivo pagamento,
nos termos previstos na alínea b) do artigo 66.º e no artigo 167.º-A da Diretiva n.º 2006/112/CE, do
Conselho, de 28 de novembro.
2 — O sentido e a extensão do regime previsto no número anterior são os seguintes:
a) Implementação de um regime facultativo de contabilidade de caixa do IVA, tendo em vista
a sua aplicação a sujeitos passivos da alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do Código do IVA com um volume
de negócios anual até € 500 000;
b) Definição de um regime aplicável à globalidade das operações realizadas por esses sujeitos
passivos no território nacional, com exceção das seguintes operações:
i) Importação, exportação e atividades conexas;
ii) Transmissões e aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas;
iii) Prestações intracomunitárias de serviços;
iv) Operações em que o destinatário ou adquirente seja o devedor do imposto;
c) Estabelecimento de um período mínimo de permanência no regime de dois anos;
d) Estabelecimento da obrigação de liquidar o imposto devido pelas faturas não pagas, no último
período de cada ano civil;
e) Definição de mecanismos aptos a permitir a verificação do cumprimento dos requisitos do
novo regime pela Autoridade Tributária e Aduaneira, incluindo as normas antiabuso específicas consideradas
necessárias para o efeito;
f) Estabelecimento de que o exercício pela opção de aplicação deste regime implica a autorização
por parte do sujeito passivo para levantamento do sigilo bancário, nos termos do artigo 63.º-B da lei geral
tributária;
g) Determinação dos registos contabilísticos adequados a controlar os pagamentos recebidos e
efetuados, associando-os com as faturas emitidas ou recebidas;
h) Definição de um regime sancionatório próprio para a utilização indevida ou fraudulenta do
regime de exigibilidade de caixa;
i) Revogação dos regimes especiais de exigibilidade aprovados pelo Decreto-Lei n.º 204/97,
de 9 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 418/99, de 21 de outubro, e pela Lei n.º 15/2009, de 1 de abril.
Artigo 242.º
Autorização legislativa — IRC — Transferência de residência de sociedade
para o estrangeiro e cessação de atividade de entidades não residentes
1 — Fica o Governo autorizado a introduzir alterações aos artigos 83.º, 84.º e 85.º do Código do IRC,
alterando o regime de transferência de residência de uma sociedade para o estrangeiro e cessação de
atividade de entidade não residente, em conformidade com o Acórdão do Tribunal de Justiça da União
Europeia de 6 de setembro de 2012, proferido no processo C-38/10.
2 — O sentido e a extensão da legislação a aprovar pelo Governo, nos termos do número anterior,
são os seguintes:
a) Estabelecer um regime fiscal de pagamento, imediato ou em frações anuais, do saldo positivo
apurado pela diferença entre os valores de mercado e os valores fiscalmente relevantes dos elementos
patrimoniais de sociedades que transferem a sua residência para outro Estado membro da União Europeia
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ou do Espaço Económico Europeu e de estabelecimentos estáveis que cessam a sua atividade em território
português ou transferem os seus elementos patrimoniais para outro Estado membro da União Europeia ou
do Espaço Económico Europeu;
b) Estabelecer um regime optativo entre o pagamento do imposto, nos termos referidos na alínea
anterior, e o diferimento do pagamento do imposto para quando ocorra a extinção, transmissão,
desafetação da atividade ou outros eventos análogos relativamente aos elementos patrimoniais;
c) Prever a possibilidade e termos da exigência de juros e de constituição de uma garantia idónea
nos casos em que a opção não seja pelo pagamento imediato;
d) Prever as obrigações acessórias relativas à identificação dos elementos patrimoniais
abrangidos pelo regime e ao pagamento do imposto;
e) Estabelecer as consequências, incluindo de natureza sancionatória, do não cumprimento das
obrigações declarativas e de pagamento do imposto;
f) Proceder à articulação do regime referido na alínea a) com o regime especial aplicável às
fusões, cisões, entradas de ativos e permutas de partes sociais objeto dos artigos 73.º e seguintes do Código
do IRC;
g) Prever as disposições necessárias para obviar à utilização indevida do regime por atos ou
negócios dirigidos a evitar o imposto normalmente devido.
Artigo 243.º
Autorização legislativa relativa ao regime especial de tributação
dos rendimentos de valores mobiliários representativos de dívida
1 — Fica o Governo autorizado a rever e a sistematizar o regime especial de tributação dos
rendimentos de valores mobiliários representativos de dívida previsto em anexo ao Decreto-Lei n.º 193/2005,
de 7 de novembro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 25/2006, de 8 de fevereiro, e 29-A/2011, de 1 de
março.
2 — O sentido e a extensão da autorização legislativa prevista no número anterior é o seguinte:
a) Revisão do regime especial de tributação de rendimentos de valores mobiliários representativos
de dívida no sentido de simplificar os procedimentos e obrigações a que se encontram submetidos:
i) Os investidores, designadamente os investidores não residentes; e
ii) Todas as entidades prestadoras de serviços financeiros, em conexão com os títulos
elegíveis no âmbito deste regime;
b) Consolidação do regime especial de tributação dos rendimentos de valores mobiliários
representativos de dívida através da uniformização e clarificação das regras aplicáveis à tributação dos
rendimentos de dívida pública e não pública;
c) Definição do âmbito de incidência objetiva do regime, bem como a definição das isenções
aplicáveis aos rendimentos abrangidos;
d) Prever as disposições necessárias para obviar à utilização indevida do regime por atos ou
negócios dirigidos a evitar o imposto normalmente devido;
e) Estabelecer as consequências, incluindo de natureza sancionatória, do não cumprimento das
obrigações declarativas e de pagamento do imposto.
Artigo 244.º
Autorização legislativa no âmbito do Estatuto dos
Benefícios Fiscais e do Código Fiscal do Investimento
1 — Fica o Governo autorizado a legislar, introduzindo nos artigos 32.º-A e 41.º do Estatuto dos
Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, e no Código Fiscal do Investimento,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 249/2009, de 23 de setembro, alterado pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio,
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um conjunto de medidas tendo em vista a consolidação das condições de competitividade da economia
portuguesa, através da manutenção de um contexto fiscal favorável que propicie o investimento, o
incentivo ao reforço dos capitais próprios de empresas e a criação de emprego através de empresas
recém-constituídas.
2 — O sentido e a extensão das alterações a introduzir nos termos da autorização legislativa prevista
no número anterior são os seguintes:
a) Transferir o regime fiscal de apoio ao investimento («RFAI»), previsto na Lei n.º 10/2009, de
10 de março, alterada pelo Decreto-Lei n.º 249/2009, de 22 de setembro, e pelas Leis n.os 3-B/2010, de
28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, para o Código Fiscal do
Investimento com as seguintes alterações:
i) Prorrogar a sua vigência até 31 de dezembro de 2017;
ii) Rever o atual limite da dedução anual à coleta do IRC, tendo em vista uma percentagem
de dedução situada entre os 25 % e os 50 %;
iii) Rever e alargar o regime aplicável à dedução à coleta de IRC para os investimentos
elegíveis, designadamente em caso de reinvestimento de lucros do exercício até 2017, estabelecendo
regras e limites aplicáveis à possibilidade de dedução em cinco exercícios futuros, sempre que a coleta do
exercício não seja suficiente;
iv) Excluir do âmbito destes benefícios alguns ramos de atividade económica no caso de
entidades que exerçam, a título principal, uma atividade no setor energético e os investimentos no âmbito
das redes de banda larga de terceira geração;
v) Introduzir um incentivo fiscal adicional ao reinvestimento de lucros e entradas de capital,
criando uma dedução à coleta de IRC correspondente a uma percentagem a definir até 10 % do valor dos
lucros retidos reinvestidos e das entradas de capital efetuadas até 31 de dezembro de 2017, aplicados na
aquisição de ativos elegíveis, estabelecendo regras e limites aplicáveis à possibilidade de dedução em cinco
exercícios futuros, sempre que a coleta do exercício não seja suficiente;
vi) Definir as normas antiabuso e os mecanismos de controlo necessários à verificação pela
Autoridade Tributária e Aduaneira dos requisitos de aplicação material do regime a criar;
b) Alterar o regime dos benefícios fiscais contratuais no sentido de alargar o seu âmbito a
investimentos de montante igual ou superior a € 3 000 000;
c) Revogação do artigo 13.º da Lei n.º 10/2009, de 10 de março, alterada pelo Decreto-Lei
n.º 249/2009, de 22 de setembro, e pelas Leis n.os 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro,
e 64-B/2011, de 30 de dezembro;
d) Estabelecer uma dedução até à concorrência da coleta de IRS ou IRC, correspondente a uma
percentagem que poderá ascender a um máximo de 20 % das entradas de capital efetuadas nos primeiros
três exercícios de atividade de empresas recém-constituídas, com um limite até € 10 000;
e) Definir outras normas antiabuso, bem como os mecanismos de controlo necessários à
verificação pela Autoridade Tributária e Aduaneira dos requisitos de aplicação material do regime a criar;
f) Rever o âmbito de aplicação do artigo 92.º do Código do IRC, no sentido de excluir as deduções
à coleta de IRC aí previstas;
g) Transferir o sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial II
(SIFIDE II), aprovado pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, alterado pela Lei n.º 64-B/2011, de 30
de dezembro, para o Código Fiscal do Investimento, com as seguintes alterações:
i) Rever o benefício fiscal de modo que seja atribuído apenas proporcionalmente ao ativo
adquirido alocado a atividades de investigação e desenvolvimento;
ii) Limitar as despesas com pessoal elegível para a maior majoração prevista para efeitos de
IRC à despesa com pessoal com habilitações superiores;
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iii) Introduzir uma majoração do incentivo aplicável a micro, pequenas e médias empresas
em benefício da sua atividade;
iv) Alterar a majoração do benefício fiscal aplicável às micro, pequenas e médias empresas
que ainda não completaram dois exercícios e que não beneficiaram da taxa incremental prevista no regime;
v) Definir as normas antiabuso e os mecanismos necessários ao controlo do regime pela
Autoridade Tributária e Aduaneira.
3 — O Governo promoverá, com a adequada tempestividade, as necessárias alterações ao Estatuto
dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, decorrentes da transposição
para a ordem jurídica interna do auxílio estatal que venha a ser conferido ao Estado Português — Região
Autónoma da Madeira — relativo aos benefícios fiscais concedidos a entidades licenciadas e a operar na
Zona Franca da Madeira.
Artigo 245.º
Sistema de regulação de acesso e exercício de profissões
1 — Fica o Governo autorizado a alterar o regime de acesso e exercício de profissões, no sentido
de substituir o Sistema de Regulação de Acesso a Profissões (SRAP), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 92/2011, de 27 de julho, por um novo sistema que vise a simplificação e eliminação de barreiras no
acesso e no exercício de profissões, alargando o seu âmbito de aplicação e criando uma melhor articulação
com o direito fundamental da livre escolha da profissão, previsto no n.º 1 do artigo 47.º da Constituição.
2 — A extensão da autorização legislativa referida no número anterior compreende, nomeadamente:
a) A clarificação do objeto do novo sistema pela densificação dos conceitos de atividade
profissional, profissão, profissão regulada, profissão regulamentada, requisitos profissionais, qualificações
profissionais, formação regulamentada e reserva de atividade profissional;
b) O alargamento do âmbito de aplicação do novo sistema, integrando o acesso e exercício de
profissões, salvo no que diz respeito às profissões reguladas por associações públicas profissionais;
c) A exclusão do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) dos requisitos profissionais que não
sejam requisitos de qualificações;
d) A clarificação do regime geral de acesso a determinada profissão pela mera posse de diploma
ou certificado de qualificações, incluindo profissões sujeitas a qualificações de nível superior e diplomas
ou certificados obtidos por aprovação em exame sem formação prévia;
e) A revisão do regime de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
Profissionais (RVCCP);
f) A enumeração taxativa dos tipos de requisitos profissionais que excecionalmente permitam
a imposição de controlo administrativo prévio ao acesso a determinada profissão, pela consagração de
título profissional;
g) A consagração de quadro sancionatório subsidiário para o exercício ilícito de profissão ou de
atividade profissional reservada;
h) A articulação do novo sistema com o regime de reconhecimento de qualificações profissionais
obtidas fora de Portugal por nacionais de Estados membros da União Europeia e do Espaço Económico
Europeu, constante da Lei n.º 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei n.º 41/2012, de 28 de agosto;
i) A extinção da Comissão de Regulação do Acesso a Profissões (CRAP) e a atribuição de
competências consultivas em matéria de acesso e exercício de profissões, de acordo com o novo âmbito
de aplicação do sistema, ao serviço do ministério responsável pela área laboral com competência para
apoiar a conceção das políticas relativas ao emprego, formação, certificação profissional e relações
profissionais.
3 — A presente autorização legislativa caduca a 31 de dezembro de 2013.
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SECÇÃO IV
Medidas excecionais de apoio ao financiamento da economia
Artigo 246.º
Incentivos à aquisição de empresas em situação económica difícil
O regime de incentivos à aquisição de empresas instituído pelo Decreto-Lei n.º 14/98, de 28 de
janeiro, aplica-se igualmente aos processos aprovados pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas e ao Investimento no âmbito do Sistema de Incentivos à Revitalização e Modernização do
Tecido Empresarial (SIRME).
Artigo 247.º
Regime fiscal dos empréstimos externos
1 — Ficam isentos de IRS ou de IRC os juros de capitais provenientes do estrangeiro representativos
de contratos de empréstimo Schuldscheindarlehen celebrados pelo IGCP, E. P. E., em nome e em
representação da República Portuguesa, desde que o credor seja um não residente sem estabelecimento
estável em território português ao qual o empréstimo seja imputado.
2 — A isenção fiscal prevista no número anterior fica subordinada à verificação, pelo IGCP, E. P. E.,
da não residência dos credores em Portugal e da não existência de estabelecimento estável em território
português ao qual o empréstimo seja imputado, que deve ser efetuada até à data de pagamento do
rendimento ou, caso o IGCP, E. P. E., não conheça nessa data o beneficiário efetivo, nos 60 dias
posteriores.
Artigo 248.º
Regime especial de tributação de valores mobiliários
representativos de dívida emitida por entidades não residentes
1 — Beneficiam de isenção de IRS e de IRC os rendimentos dos valores mobiliários representativos
de dívida pública e não pública emitida por entidades não residentes, que sejam considerados obtidos em
território português nos termos dos Códigos do IRS e do IRC, quando venham a ser pagos pelo Estado
Português enquanto garante de obrigações assumidas por sociedades das quais é acionista em conjunto
com outros Estados membros da União Europeia.
2 — A isenção a que se refere o número anterior aplica-se exclusivamente aos beneficiários efetivos
que cumpram os requisitos previstos no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 25/2006, de 8 de fevereiro.
Artigo 249.º
Operações de reporte
Beneficiam de isenção de imposto do selo as operações de reporte de valores mobiliários ou direitos
equiparados realizadas em bolsa de valores, bem como o reporte e a alienação fiduciária em garantia
realizados pelas instituições financeiras, designadamente por instituições de crédito e sociedades
financeiras, com interposição de contrapartes centrais.
Artigo 250.º
Operações de reporte com instituições financeiras não residentes
Ficam isentos de IRC os ganhos obtidos por instituições financeiras não residentes na realização de
operações de reporte de valores mobiliários efetuadas com instituições de crédito residentes, desde que
os ganhos não sejam imputáveis a estabelecimento estável daquelas instituições situado em território
português.
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SECÇÃO V
Outras disposições
Artigo 251.º
Instituições particulares de solidariedade social e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, são repristinados, durante o ano de 2013,
o n.º 2 do artigo 65.º da Lei n.º 16/2001, de 22 de junho, alterada pelas Leis n.os 91/2009, de 31 de agosto,
e 3-B/2010, de 28 de abril, e as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 20/90, de 13 de janeiro,
alterado pela Lei n.º 52-C/96, de 27 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 323/98, de 30 de outubro, pela Lei
n.º 30-C/2000, de 29 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 238/2006, de 20 de dezembro, revogados pelo
n.º 1 do artigo 130.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro.
2 — A restituição prevista nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 20/90, de 13
de janeiro, é feita em montante equivalente a 50 % do IVA suportado, exceto nos casos de operações
abrangidas pelo n.º 2 do artigo 130.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, relativamente às quais se
mantém em vigor o direito à restituição de um montante equivalente ao IVA suportado.
Artigo 252.º
Contribuição sobre o setor bancário
É prorrogado o regime que cria a contribuição sobre o setor bancário, aprovado pelo artigo 141.º da
Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro.
Artigo 253.º
Inclusão de combustíveis líquidos de baixo custo (low cost) nos postos de abastecimento
1 — As instalações de abastecimento de combustíveis líquidos e gasosos derivados do petróleo,
designados por postos de abastecimento de combustíveis, devem assegurar aos consumidores a possibilidade
de livre escolha das gamas de combustíveis líquidos mais económicos, nomeadamente os não aditivados.
2 — Os termos concretos da inclusão de combustíveis líquidos não aditivados nos postos de
abastecimento são objeto de regulamentação específica a aprovar pelo Governo, mediante decreto-lei,
com a definição das seguintes matérias:
a) Definição do tipo de postos de abastecimento de combustíveis a abranger;
b) Âmbito de aplicação no tempo;
c) Prazo de implementação;
d) Penalizações por incumprimento.
Artigo 254.º
Avaliação do regime fiscal aplicável aos setores da hotelaria, restauração e similares
Reconhecendo a importância que os setores da hotelaria, restauração e similares têm para a
economia nacional, nomeadamente no seio das micro, pequenas e médias empresas, tanto pelo importante
contributo na geração de emprego, como pela significativa contribuição para o bom desempenho do setor
turístico nacional, o Governo decide criar um grupo de trabalho interministerial que, em colaboração com
os representantes dos setores, avalie o respetivo regime fiscal
Artigo 255.º
Aditamento ao Decreto-Lei n.º 159/2009, de 13 de julho
É aditado ao Decreto-Lei n.º 159/2009, de 13 de julho, o artigo 5.º-A, com a seguinte redação:
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«Artigo 5.º-A
Regime transitório nos contratos de concessão de sistemas multimunicipais
1 — Para as entidades gestoras de sistemas multimunicipais de abastecimento de água, saneamento
ou resíduos urbanos que beneficiaram da dedutibilidade fiscal das amortizações do investimento contratual
não realizado até à entrada em vigor do presente decreto-lei, o prazo a que se refere o n.º 1 do artigo anterior
corresponde aos períodos de tributação remanescentes do contrato de concessão em vigor no final de cada
exercício.
2 — O disposto no número anterior tem natureza interpretativa.»
Artigo 256.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março
O artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 5.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente diploma aplica-se às cooperativas cujo
ramo específico não permita sob qualquer forma, direta ou indireta, a distribuição de excedentes,
designadamente as cooperativas de solidariedade social, previstas na alínea m) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 51/96, de 7 de setembro, equiparadas a instituições particulares de solidariedade social e, nessa
qualidade, registadas na Direção-Geral da Segurança Social.»
Artigo 257.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho
O artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, alterado pela Lei n.º 20/2010, de 23 de
agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 3.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
e) Cooperativas, exceto aquelas cujo ramo específico não permita sob qualquer forma, direta ou
indireta, a distribuição de excedentes, designadamente as cooperativas de solidariedade social, previstas
na alínea m) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 51/96, de 7 de setembro, equiparadas a instituições particulares
de solidariedade social e, nessa qualidade, registadas na Direção-Geral da Segurança Social.
f) .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
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«Artigo 258.º
Alteração à Lei da Liberdade Religiosa
O artigo 32.º da Lei da Liberdade Religiosa, aprovada pela Lei n.º 16/2001, de 22 de junho, alterada
pelas Leis n. os 91/2009, de 31 de agosto, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro,
e 64-B/2011, de 30 de dezembro, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 32.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
8 — ..........................................................................................................................................
9 — ..........................................................................................................................................
10 — As verbas referidas nos n.os 4 e 6, respeitantes a imposto sobre o rendimento das pessoas
singulares liquidado com base nas declarações de rendimentos entregues dentro do prazo legal, devem ser
transferidas para as entidades beneficiárias até 31 de março do ano seguinte à da entrega da referida
declaração.»
Artigo 259.º
Alteração à Lei n.º 25/2006, de 30 de junho
Os artigos 3.º, 7.º, 10.º, 11.º, 17.º e 17.º-A da Lei n.º 25/2006, de 30 de junho, alterada pela Lei
n.º 67-A/2007, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 113/2009, de 18 de maio, e pelas Leis n.os 46/2010,
de 7 de setembro, e 55-A/2010, de 31 de dezembro, pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro, e
pela Lei n.º 64-B/2011, de 31 de dezembro, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 3.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — Os agentes de fiscalização referidos no número anterior são devidamente ajuramentados e
credenciados pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. (IMT, I. P.), devendo estas manter um
registo permanente e atualizado de tais agentes de fiscalização.
3 — Os procedimentos para a ajuramentação de agentes de fiscalização são definidos por
deliberação do conselho diretivo do IMT, I. P.
«Artigo 7.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
2 — ..........................................................................................................................................
3 — As infrações previstas nos artigos 5.º e 6.º são puníveis a título de negligência.
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«Artigo 10.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — A identificação referida no número anterior deve, sob pena de não produzir efeitos, indicar,
cumulativamente:
a) Nome completo;
b) Residência completa;
c) Número de identificação fiscal, salvo se se tratar de cidadão estrangeiro que o não tenha, caso
em que deverá ser indicado o número da carta de condução.
3 — .........................................................................................................................................
4 — .........................................................................................................................................
5 — Caso o agente da contraordenação não proceda ao pagamento referido no número anterior,
é lavrado auto de notícia, aplicando-se o disposto no artigo 9.º do presente diploma e extraída, pelas
entidades referidas no n.º 1 do artigo 11.º, a certidão de dívida composta pelas taxas de portagem e custos
administrativos associados, que são remetidos à entidade competente.
6 — .........................................................................................................................................
Artigo 11.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — Os termos e condições de disponibilização da informação referida no número anterior são
definidos por protocolo a celebrar entre as concessionárias, as subconcessionárias, as entidades de
cobrança das taxas de portagem e as entidades gestoras de sistemas eletrónicos de cobrança de portagens
e o Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., podendo esta entidade solicitar à Autoridade Tributária e
Aduaneira o número de identificação fiscal do sujeito passivo do imposto único de circulação, no ano da
prática da infração.
3 — .........................................................................................................................................
Artigo 17.º
[...]
1 — .........................................................................................................................................
2 — .........................................................................................................................................
3 — .........................................................................................................................................
4 — A Autoridade Tributária e Aduaneira entrega mensalmente os quantitativos das taxas de
portagem, das coimas e das custas administrativas às entidades a que pertencem, de acordo com o n.º 1.
5 — Se por efeito de arguição de alguma nulidade processual, por preterição ou erro na execução
de alguma das formalidades essenciais previstas na presente lei, se vier a decretar a anulação do
processado, tanto no âmbito dos processos de contraordenação, como nos processos de execução, a
entidade que tiver dado azo à referida nulidade suportará os encargos efetuados com a tramitação dos
respetivos processos, procedendo para o efeito a Autoridade Tributária e Aduaneira ao correspondente
acerto nas entregas mensais dos quantitativos cobrados.
Artigo 17.º-A
[...]
1 — Compete à administração tributária, nos termos do Código de Procedimento e de Processo
Tributário, promover a cobrança coerciva dos créditos relativos à taxa de portagem, dos custos
administrativos e dos juros de mora devidos, bem como da coima e respetivos encargos.
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2 — ..........................................................................................................................................
3 — ..........................................................................................................................................
4 — ..........................................................................................................................................
5 — ..........................................................................................................................................
6 — ..........................................................................................................................................
7 — ..........................................................................................................................................
8 — .......................................................................................................................................... »
«Artigo 260.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 21/2007, de 29 de janeiro
O artigo 10.º do regime da renúncia à isenção do IVA nas operações relativas a bens imóveis,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 21/2007, de 29 de janeiro, alterado pelas Leis n.os 67-A/2007, de 31 de
dezembro, 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 10.º
[...]
1 — ..........................................................................................................................................
a) ........................................................................................................................................
b) Ainda que não seja afeto a fins alheios à atividade exercida pelo sujeito passivo, o bem imóvel
não seja efetivamente utilizado em fins da empresa por um período superior a três anos consecutivos.
2 — ..........................................................................................................................................
3 — O disposto na alínea b) do n.º 1 não prejudica o dever de proceder às regularizações anuais
previstas no n.º 1 do artigo 26.º do Código do IVA até ao decurso do prazo de três anos referido nessa
alínea.»
CAPÍTULO XX
Normas finais e transitórias
Artigo 261.º
Crédito à habitação bonificado
1 — Durante o ano de 2013, cessam os benefícios provenientes de qualquer tipo de regime de crédito
à habitação bonificado, designadamente o previsto no Decreto-Lei n.º 349/98, de 11 de novembro, alterado
e republicado pela Lei n.º 59/2012, de 9 de novembro, para os titulares de património financeiro superior
a € 100 000.
2 — Cessam igualmente os benefícios provenientes do regime do crédito à habitação bonificado para
os agregados cujo rendimento se enquadre nas classes III e IV da tabela I da Portaria n.º 1 177/2000, de
15 de dezembro, alterada e republicada pela Portaria n.º 310/2008, de 23 de abril.
3 — O decréscimo anual da comparticipação para as classes I e II, constante da Portaria
n.º 1 177/2000, de 15 de dezembro, alterada e republicada pela Portaria n.º 310/2008, de 23 de
abril, é antecipado em 50 %.
4 — Os termos do decréscimo referido no número anterior são fixados por portaria a aprovar até
15 de janeiro de 2013.
5 — Sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei n.º 279/2003, de 8 de novembro, alterado pela Lei
n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 107/2007, de 10 de abril, é incrementado o
cruzamento dos dados entre o domicílio fiscal e a morada das habitações adquiridas através dos regimes
referidos nos números anteriores, de modo a reforçar o combate a situações de fraude fiscal.
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Artigo 262.º
Norma interpretativa
Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro,
alterada pelas Leis n. os 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de
abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio, a
participação variável de 5 % no IRS a favor das autarquias locais das regiões autónomas é deduzida
à receita de IRS cobrada na respetiva região autónoma, devendo o Estado proceder diretamente à sua
entrega às autarquias locais.
Artigo 263.º
Disposição transitória
Durante a vigência do PAEF, os magistrados jubilados podem, mediante autorização expressa dos
respetivos conselhos, prestar serviço judicial, desde que esse exercício de funções não importe em
qualquer alteração do regime remuneratório que auferem por força da jubilação.
Artigo 264.º
Norma revogatória
São revogados:
a) O n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 47/2010, de 7 de setembro, alterada pela Lei n.º 52/2010, de
14 de dezembro;
b) A alínea c) do n.º 1 do artigo 1.º da Portaria n.º 131/94, de 4 de março, alterada pelas Portarias
n.os 598/96, de 19 de outubro, e 226/98, de 7 de abril;
c) O Decreto-Lei n.º 230/79, de 23 de julho;
d) O Despacho Normativo n.º 301/79, de 11 de setembro.
Artigo 265.º
Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2013.

Aprovada em 27 de novembro de 2012.
A Presidente da Assembleia da República, Maria da Assunção A. Esteves.
Promulgada em 28 de dezembro de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 30 de dezembro de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
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II — RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE MINISTROS
Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2012
A Portaria n.º 471/78, de 19 de agosto, veio regulamentar o disposto no n.º 1 do artigo 10.º do
Decreto-Lei n.º 80/73, de 2 de março, sobre a concessão de reduções tarifárias no transporte ferroviário
de passageiros militares e das forças militarizadas.
Nos termos da referida portaria, embora com algumas exceções, são concedidas reduções de
cerca de 75% das tarifas dos transportes ferroviários de passageiros militares e das forças militarizadas,
devendo 2/3 dos encargos decorrentes desses descontos serem pagos à CP - Comboios de Portugal,
E.P.E (CP, E.P.E.), sob a forma de indemnização compensatória, pelos organismos que superintendem
nos grupos de beneficiários (militares e membros das forças militarizadas).
A celebração de um acordo entre o Ministério da Defesa Nacional e a CP, E.P.E., visa reconhecer
e por termo à dívida que aquele ministério acumulou ao longo de 12 anos, em resultado da aplicação da
Portaria n.º 471/78, de 19 de agosto, relativa ao transporte de passageiros militares e das forças
militarizadas.
Assim:
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto- Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e da
alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 - Autorizar a realização de despesa resultante do acordo celebrado entre o Ministério da Defesa
Nacional e a CP - Comboios de Portugal, E.P.E., tendente ao cumprimento da prestação de serviços
prevista na Portaria n.º 471/78, de 19 de agosto, no montante de € 30 310 037, incluindo o IVA à taxa legal
em vigor, reportada ao período de 1 de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2012.
2 - Delegar no Ministro da Defesa Nacional, com faculdade de subdelegação, a competência
para a prática de todos os atos a realizar no âmbito na presente resolução.
3 - Determinar que o encargo financeiro decorrente da presente resolução é satisfeito pelas
verbas inscritas no orçamento da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional.
4 - Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir da data da sua aprovação.
Presidência do Conselho de Ministros, 11 de dezembro de 2012 — O Primeiro-Ministro, Pedro
Passos Coelho.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 111/2012
de 20 de dezembro de 2012
Considerando que a EP - Estradas de Portugal, S. A., celebrou com a AEBT – Auto Estradas do
Baixo Tejo, S. A., em 24 de janeiro de 2009, o contrato relativo à Concessão do Baixo Tejo, a qual integra
para efeitos de conceção, construção e exploração, entre outras vias, o IC 32 entre Palhais e Coina;
Considerando que a execução desta obra abrange uma parcela de terreno afeta às instalações do
Centro de Comunicações de Dados e de Cifra da Marinha – Polo de Penalva;
Considerando que, no âmbito das suas responsabilidades, a EP - Estradas de Portugal, S. A.,
manifestou a necessidade de utilização dessa parcela de terreno;
Considerando que a Marinha não vê inconveniente na cedência desta parcela, dado que a sua
desanexação não colide com a operacionalidade do referido Centro, desde que sejam repostas todas as
edificações afetadas, em especial a do caminho de ronda e a rede de vedação do perímetro externo;
Considerando que o imóvel integra o domínio público militar e que a transferência de propriedade
torna necessária a sua desafetação daquele domínio;
Considerando que a parcela a desafetar e alienar foi objeto de avaliação pela Direção-Geral do Tesouro
e Finanças, de que resultou o valor de € 389 063 (trezentos e oitenta e nove mil e sessenta e três euros);
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Considerando que a desafetação de imóveis do domínio público militar é feita por resolução do
Conselho de Ministros, mediante proposta do Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 32/99, de 5 de fevereiro, alterado pela Lei
n.º 131/99, de 28 de agosto;
Considerando que a proposta de alienação de imóveis do domínio privado do Estado afetos ao
Ministério da Defesa Nacional é formulada por despacho dos referidos membros do Governo e que a
decisão de alienação tem de ser ratificada pelo Conselho de Ministros, nos termos, respetivamente, do
n.º 1 do artigo 5.º e do n.º 3 do artigo 6.º do aludido decreto-lei;
Considerando a proposta do Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro da Defesa Nacional,
constante do Despacho n.º 13 499/2012, de 25 de setembro, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 201, de 17 de outubro.
Assim:
Nos termos dos artigos 4.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 32/99, de 5 de fevereiro, alterado pela Lei
n.º 131/99, de 28 de agosto, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 - Desafetar do domínio público militar e integrar no domínio privado do Estado, afeto ao
Ministério da Defesa Nacional (MDN), uma parcela de terreno com a área de 33687,20 m2, do Centro de
Comunicações de Dados e de Cifra da Marinha – Polo de Penalva, situada na freguesia de Palhais,
concelho do Barreiro, identificada na planta anexa à presente resolução, da qual faz parte integrante, a
destacar do prédio rústico denominado «Mata da Machada», descrito na Conservatória do Registo Predial
do Barreiro sob o n.º 551/199 404 12, da freguesia de Palhais e inscrito na matriz cadastral da mesma
freguesia sob o artigo 1.º da Seção AF a AF5.
2 - Autorizar a cessão definitiva à EP - Estradas de Portugal, S.A., da parcela referida no número
anterior, com vista à construção de uma infraestrutura rodoviária (IC 32), mediante a compensação
financeira de € 389 063, a liquidar no prazo de 30 dias após a publicação da presente resolução, bem como
a reposição de todas as edificações afetadas, em especial a do caminho de ronda e a rede de vedação do
perímetro externo.
3 - Determinar que a afetação do valor referido no número anterior se faça nos seguintes termos:
a) 5%, no montante de € 19 453 (dezanove mil quatrocentos e cinquenta e três euros), à
Direcção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa do MDN [Capítulo 01.05.01 – (F.F.123) –
02.02.25 - Outros Serviços], nos termos do n.º 4 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 32/99, de 5 de fevereiro,
alterado pela Lei n.º 131/99, de 28 de agosto, conjugado com a alínea e) do n.º 2 do artigo 6.º do Decreto
Regulamentar n.º 5/2012, de 18 de janeiro;
b) 5%, no montante de € 19 453 (dezanove mil quatrocentos e cinquenta e três euros), à
Direção-Geral do Tesouro e Finanças, nos termos das disposições conjugadas da alínea b) do n.º 6 do
artigo 5.º Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e das alíneas c) e d) do artigo 1.º da Portaria n.º 131/94,
de 4 de março, alterada pelas Portarias n.ºs 598/96, de 19 de outubro, e 226/98, de 7 de abril;
c) 5%, no montante de € 19 453 (dezanove mil quatrocentos e cinquenta e três euros), ao
Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial, nos termos da alínea c) do n.º 6 do artigo 5.º da
Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro;
d) 75%, no montante de € 291 798 (duzentos e noventa e um mil setecentos e noventa e oito
euros), será entregue diretamente ao MDN [Capítulo 01.05.01 – (F.F. 123) – 07.01.14 – Investimentos
Militares], com vista à construção e manutenção de infraestruturas afetas ao MDN e para aquisição de
equipamentos e bens necessários à modernização e operacionalidade das Forças Armadas, nos termos do
artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 32/99, de 5 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 131/99, de 28 de agosto, e da
alínea a) do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro;
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e) O remanescente, correspondente a 10% do produto da receita, no valor de € 38 906 (trinta
e oito mil novecentos e seis euros), constitui receita do Estado, conforme estipulado no n.º 5 do artigo 5.º
da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro.
4 - Determinar que, em caso de incumprimento por parte da EP - Estradas de Portugal, S.A.,
nomeadamente a utilização da parcela de terreno para fim diferente do previsto na presente resolução, ou
a falta do pagamento acordado, o MDN reserva-se o direito de promover a sua devolução e a integrá-la
no Centro de Comunicações de Dados e de Cifra da Marinha, não sendo devida qualquer indemnização,
pelo mesmo ministério, a título de benfeitorias ou melhoramentos realizados.
5 - Determinar que o auto de cessão seja efetuado de acordo com o estipulado nos n.ºs 4 e 5 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 196/2001, de 29 de junho.
Presidência do Conselho de Ministros, 11 de dezembro de 2012 — O Primeiro-Ministro, Pedro
Passos Coelho..
——————
III — DECRETOS
Presidência do Conselho de Ministros
Decreto n.º 31-B/2012
de 31 de dezembro
O Forte de São Sebastião, em Castro Marim, foi, na segunda metade do século XVII, no âmbito da
Guerra da Restauração, uma obra prioritária na estratégia nacional de reforço das estruturas arquitetónicas
militares, implantadas na linha mais meridional da fronteira portuguesa.
A construção do forte foi iniciada em abril de 1641, tendo, do ponto de vista arquitetónico e em
conjugação com as muralhas tardo-medievais do castelo, criado a mais imponente das praças de guerra
da região ao sul do país.
O Forte de São Sebastião, com quatro meios baluartes e edificado ao estilo moderno, é
representativo das caraterísticas das construções militares seiscentistas.
A cerca, que uniu o forte ao antigo castelo medieval, foi construída posteriormente, ainda no decorrer
do século XVII, com dois distintos andamentos de muralha, quatro baluartes, duas portas e um revelim.
Só com esta ligação à estrutura defensiva da cerca medieval da primitiva urbe de Castro Marim, no interior
do espaço delimitado pela cortina seiscentista, se criou uma zona de proteção efetiva.
Na sequência de programa de requalificação, as obras de recuperação e consolidação devolveramlhe a dignidade e grandiosidade originais, através da reconfiguração volumétrica, da recuperação de perfis
e da devolução de cotas, pelo que, plenamente recuperado, passou a constituir uma referência
histórica e exemplar no âmbito da arquitetura militar nacional.
Os elementos arquitetónicos que constituem toda a estrutura são os seguintes: Cortina de São
Sebastião; Baluarte de São Sebastião; Baluarte do Enterreiro; Forte de São Sebastião; Baluarte Cheio;
Cortina das Lezírias; Baluarte das Lezírias; Cortina de Santo António; Cortina do Forte; Paiol e Revelim
de Santo António.
A classificação do Forte de São Sebastião e demais elementos arquitetónicos que subsistem dos
baluartes e revelins exteriores que se ligavam ao castelo reflete os critérios constantes do artigo 17.º da
Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, relativos ao caráter matricial do bem, ao valor estético, técnico e
material que lhe é intrínseco, à sua conceção arquitetónica e urbanística e ao que nela se reflete do ponto
de vista da memória coletiva.
A zona especial de proteção dos bens imóveis agora classificados é fixada por portaria, nos termos
do disposto no artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
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Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, previstos no artigo 27.º da Lei
n.º 107/2001, de 8 de setembro, de acordo com o disposto nos artigos 100.º e seguintes do Código do
Procedimento Administrativo.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e nos termos da
alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo único
Classificação
São classificados como monumento nacional o Forte de São Sebastião e demais elementos
arquitetónicos que subsistem dos baluartes e revelins que o ligavam ao castelo, em Castro Marim, freguesia
e concelho de Castro Marim, distrito de Faro, conforme planta constante do anexo ao presente decreto,
do qual faz parte integrante.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 6 de dezembro de 2012. — Pedro Passos Coelho.
Assinado em 26 de dezembro de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 28 de dezembro de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
ANEXO
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Decreto n.º 31-C/2012
de 31 de dezembro
As Muralhas e Porta da Almedina de Silves são um importante elemento das estruturas defensivas
da urbe islâmica de Silves, complementando as muralhas da alcáçova, e um testemunho estruturante da
planificação urbanística da cidade, desde o período romano à Idade Moderna, com especial destaque para
o período islâmico.
Pela sua imponência e omnipresença no urbanismo de Silves, detêm uma especial simbologia na
memória coletiva. São ainda portadoras de um valor histórico e simbólico que ultrapassa a dimensão
nacional, por representarem um imponente património edificado, associado a uma destacada cidade do
período do al-Andalus.
A estrutura evidencia-se quer pelo processo construtivo, que reforçou a capacidade defensiva com
torres albarrãs, couraças e portas em cotovelo, quer pela utilização da taipa militar, exclusivos das dinastias
magrebinas, que lhe conferem uma identidade e qualidade construtiva únicas em comparação com as
muralhas correntemente edificadas em alvenarias de pedra.
A classificação das Muralhas e Porta da Almedina de Silves, que vem complementar a classificação
do Castelo de Silves (classificado monumento nacional pelo Decreto de 16 de junho de 1910, publicado em
23 de junho de 1910, e que abrange somente a antiga alcáçova e parte da muralha da medina), reflete os
critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, relativos ao interesse do bem como
testemunho notável de vivências e factos históricos, ao valor técnico e material do bem, à conceção
arquitetónica e urbanística, à extensão do bem e o que nela se reflete do ponto de vista da memória coletiva
e à importância do bem do ponto de vista da investigação histórica.
A zona especial de proteção dos bens imóveis agora classificados é fixada por portaria, nos termos
do disposto no artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, previstos no artigo 27.º da Lei
n.º 107/2001, de 8 de setembro, de acordo com o disposto nos artigos 100.º e seguintes do Código do
Procedimento Administrativo.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e nos termos da
alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo único
Classificação
São classificadas como monumento nacional as Muralhas e Porta da Almedina de Silves, em Silves,
freguesia e concelho de Silves, distrito de Faro, conforme planta constante do anexo ao presente decreto,
do qual faz parte integrante.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 6 de dezembro de 2012. — O Primeiro-Ministro,
Pedro Passos Coelho.
Assinado em 26 de dezembro de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 28 de dezembro de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
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Decreto n.º 31-D/2012
de 31 de dezembro
A batalha de Montes Claros foi uma das operações militares mais emblemáticas do período que ficou
conhecido, na História de Portugal, como Guerra da Restauração.
O confronto ocorreu no dia 17 de junho de 1665, numa ampla zona rural entre o Convento de Nossa
Senhora da Luz, a Vigária e os contrafortes da Serra de Ossa, atravessada pela antiga e estratégica via
que une Vila Viçosa a Estremoz. Aqui se enfrentaram os dois exércitos, as tropas castelhanas comandadas
pelo experiente e afamado marquês de Caracena e o contingente português comandado pelo marquês de
Marialva, que incluía, além dos efetivos nacionais, um número considerável de mercenários de origem
francesa e inglesa.
O desfecho desta batalha, que praticamente ditou o fim da guerra (1668) e consagrou a autonomia
política do reino português, teve também consequências no mapa geopolítico da Europa de então: os
franceses reforçaram a sua hegemonia na Europa, na sequência da Guerra dos Trinta Anos, e os ingleses
viram facilitada, a partir da divisão dos dois povos peninsulares, a sua expansão ultramarina.
A área que se propõe classificar foi fundamentada no cruzamento de componentes de investigação
diversificadas, nomeadamente histórico-documental, toponímica, cartográfica, incluindo a recolha de
tradições orais, mas a sua inquestionável ancoragem foi efetuada pela existência de um padrão comemorativo
mandado erigir no terceiro quartel do século XVII, que perpetuou a memória do lugar da batalha.
A tipologia patrimonial deste sítio inclui uma paisagem bem preservada, coincidente com a zona do
posicionamento dos dois exércitos, o local onde ocorreram grande parte das mais significativas operações
militares, o respetivo padrão comemorativo bem como a dimensão imaterial e memorial associada às
implicações simbólicas e políticas da batalha. O local é ainda, e à semelhança de outros campos de batalha
europeus da mesma época, um local de forte potencial arqueológico constituindo-se como um futuro
estaleiro para a investigação pluridisciplinar e científica da arte da guerra do período Barroco.
A classificação do Terreiro da Batalha de Montes Claros reflete os critérios constantes do
artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, relativos à conceção arquitetónica e paisagística, ao
interesse do bem como testemunho notável de vivências ou factos históricos, à sua extensão e o que nela
se reflete do ponto de vista da memória coletiva, à sua importância do ponto de vista da investigação
histórica, e às circunstâncias suscetíveis de acarretarem diminuição ou perda da sua perenidade ou
integridade.
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A zona especial de proteção do sítio agora classificado é fixada por portaria, nos termos do disposto
no artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, previstos no artigo 27.º da Lei
n.º 107/2001, de 8 de setembro, de acordo com o disposto nos artigos 100.º e seguintes do Código do
Procedimento Administrativo.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e nos termos da
alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo único
Classificação
É classificado como monumento nacional o Terreiro da Batalha de Montes Claros, nas Herdades de
Travassos e Nogueiras e nas Herdades de Fuseira e Álamo, freguesia de Rio de Moinhos, concelho de Borba,
distrito de Évora, conforme planta constante do anexo ao presente decreto, do qual faz parte integrante.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 6 de dezembro de 2012. — O Primeiro-Ministro,
Pedro Passos Coelho.
Assinado em 26 de dezembro de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 28 de dezembro de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
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Decreto n.º 31-E/2012
de 31 de dezembro
O Campo Militar de Trancoso, também denominado Campo Militar de São Marcos, localiza-se dois
quilómetros a sul da vila de Trancoso e distribui-se pelas freguesias de São Pedro e Torres, num ponto de
grande valor estratégico, que constitui um importante e antiquíssimo nó de ligação ao Douro e ao litoral
através do rio Mondego.
Foi na veiga de Trancoso que em 29 de maio de 1385 um pequeno exército organizado localmente
por cinco fidalgos surpreendeu o poderoso exército castelhano que regressava de mais uma devastadora
incursão à região situada entre Viseu e Almeida. O recontro de Trancoso teve uma enorme importância
militar, política e simbólica, para além de ter sido determinante na tomada de consciência da possibilidade
de vitória face a um exército mais poderoso: impediu a saída de um enorme número de prisioneiros e de
um considerável saque; a vitória, baseada na nova tática europeia de guerra, já testada em Atoleiros,
obrigou a uma alteração militar e estratégica profunda dos planos castelhanos; desmoralizou e desorganizou
o exército inimigo, sobretudo com a perda de muitos dos seus líderes, o que se viria revelar fatal em
Aljubarrota; a nível político reforçou a causa do Mestre de Avis, ainda tão eivada de incertezas, e da
independência portuguesa face a Castela.
A tipologia patrimonial deste sítio inclui uma paisagem bem preservada, que delimita a zona de
posicionamento dos dois exércitos, o local onde teria acampado toda a carriagem e curral castelhanos, o
sítio do confronto, a Capela de São Marcos, de finais do século XVIII, e o marco comemorativo, de 1940,
que perpetuaram a memória do sucesso. Inclui ainda os vestígios arqueológicos que permitiram a
identificação, entre outros, da capela medieval que D. Juan de Castela mandou incendiar, das vias antigas
e do local exato da batalha.
A classificação do Campo Militar de Trancoso, também denominado Campo Militar de São Marcos
reflete os critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, relativos à conceção
arquitetónica e paisagística, ao interesse do bem como testemunho notável de vivências ou fatos históricos,
à sua extensão e o que nela se reflete do ponto de vista da memória coletiva, à sua importância do ponto
de vista da investigação histórica, e às circunstâncias suscetíveis de acarretarem diminuição ou perda da
sua perenidade ou integridade.
Tendo em vista a necessidade de manter o sítio como testemunho de vivências e do que representa
para a memória colectiva, e nos termos da alínea b) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de
outubro, toda a área agora classificada é considerada non aedificandi.
Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, previstos no artigo 27.º da Lei
n.º 107/2001, de 8 de setembro, de acordo com o disposto nos artigos 100.º e seguintes do Código do
Procedimento Administrativo.
Assim:
Ao abrigo do disposto no artigo 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º e no n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 107/2001,
de 8 de setembro, e nos termos do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo Único
Classificação
1 - É classificado como monumento nacional o Campo Militar de Trancoso, também denominado
Campo Militar de São Marcos, nas freguesias de São Pedro e Torres, concelho de Trancoso, distrito da
Guarda, conforme planta constante do anexo ao presente decreto, do qual faz parte integrante.
2 - Nos termos da alínea b) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, toda a área
agora classificada é considerada non aedificandi.
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Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 6 de dezembro de 2012. — Pedro Passos Coelho.
Assinado em 26 de dezembro de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 28 de dezembro de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
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IV — DECRETOS REGULAMENTARES
Ministério da Defesa Nacional
Decreto Regulamentar n.º 51/2012
de 10 de dezembrode 2012
No âmbito do processo de reestruturação hospitalar preconizado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 39/2008, de 28 de fevereiro, a Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas,
aprovada pela Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho, e a Lei Orgânica do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 234/2009, de 15 de setembro, consagraram a criação do
Hospital das Forças Armadas (HFAR) enquanto hospital militar único, organizado em dois polos
hospitalares, um em Lisboa e outro no Porto.
Consequentemente, o Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de agosto, veio proceder à criação do Polo
de Lisboa do HFAR, resultante da fusão entre o Hospital da Marinha, o Hospital Militar Principal, o
Hospital Militar de Belém e o Hospital da Força Aérea, operada nos termos do Decreto-Lei n.º 200/2006,
de 25 de outubro, substituindo estes quatro estabelecimentos hospitalares na prestação de cuidados de
saúde aos seus utentes.
A população a servir, o conjunto dos serviços a prestar e os recursos materiais imprescindíveis ao
funcionamento do Polo de Lisboa do HFAR encontram-se identificados no programa funcional concebido
e apresentado pelo Grupo de Trabalho criado pelo Despacho n.º 10825/2010, de 16 de junho, do Ministro
da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 126, de 1 de julho, tendo este
programa funcional obtido aprovação superior através do Despacho n.º 16437/2011, do mesmo membro
do Governo, de 4 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 232, de 5 de dezembro.
De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de agosto, os
princípios de gestão, a estrutura orgânica e a estrutura funcional do Polo de Lisboa do HFAR são aprovados
por decreto regulamentar, sob proposta da direção, no prazo de 90 dias a contar da data de entrada em
vigor do referido diploma.
Importa assim regulamentar as referidas matérias para o período de fusão hospitalar previsto no
Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de agosto, e até à completa criação do HFAR, consubstanciada com a
criação e implementação do Polo do Porto.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de agosto, no n.º 1
do artigo 24.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, e nos termos da alínea c) do artigo 199.º da Constituição,
o Governo decreta o seguinte:
CAPÍTULO I
Objeto, natureza, sede, missão e atribuições
Artigo 1.º
Objeto
O presente decreto regulamentar estabelece a estrutura orgânica e a estrutura funcional do Polo de
Lisboa do Hospital das Forças Armadas (HFAR), bem como os princípios de gestão que lhe são aplicáveis.
Artigo 2.º
Natureza e sede
1 — O Polo de Lisboa do HFAR integra este hospital militar e tem a sua sede na Azinhaga dos
Ulmeiros, na freguesia do Lumiar.
2 — O Polo de Lisboa do HFAR está dotado de autonomia administrativa.
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Artigo 3.º
Missão e atribuições
1 — O Polo de Lisboa do HFAR tem por missão prestar cuidados de saúde diferenciados aos
militares das Forças Armadas e à família militar, bem como aos deficientes militares, podendo, na
sequência de acordos que venha a celebrar, prestar cuidados de saúde a outros utentes.
2 — São atribuições do Polo de Lisboa do HFAR:
a) Prestar cuidados de saúde aos beneficiários da Assistência na Doença aos Militares das
Forças Armadas (ADM);
b) Colaborar no aprontamento sanitário dos militares que integram as Forças Nacionais
Destacadas;
c) Colaborar nos processos de seleção, inspeção e revisão dos militares das Forças Armadas;
d) Promover a cooperação e articulação com o Serviço Nacional de Saúde (SNS);
e) Assegurar as condições necessárias ao treino e ensino pós-graduado dos profissionais de
saúde;
f) Apoiar ações de formação e de investigação e cooperar com instituições de ensino nestes
domínios;
g) Articular com as estruturas do SNS e com as autoridades de proteção civil as modalidades
de resposta às situações de acidente grave ou catástrofe.
CAPÍTULO II
Estrutura orgânica
Artigo 4.º
Órgãos
1 — O Polo de Lisboa do HFAR compreende os seguintes órgãos:
a) Diretor;
b) Direção.
2 — Integram a direção o diretor, o diretor clínico, o diretor da área de gestão, o diretor da área de
recursos humanos e o diretor da área de logística.
3 — Durante o processo de fusão previsto no Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de agosto, a direção
do Polo de Lisboa do HFAR depende diretamente do membro do Governo responsável pela área da defesa
nacional.
4 — A direção do Polo de Lisboa do HFAR articula-se com as estruturas de saúde dos ramos nos
assuntos relativos aos recursos humanos e materiais, ao abrigo do espírito de colaboração recíproca
previsto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de agosto.
5 — O diretor do Polo de Lisboa do HFAR tem direito ao estatuto remuneratório correspondente
a titular de cargo de direção superior do 1.º grau e os restantes elementos da direção têm direito ao estatuto
remuneratório correspondente a titular de cargo de direção superior do 2.º grau, nos termos do artigo 31.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro.
6 — No âmbito da coordenação técnica da atividade de enfermagem, a direção é coadjuvada por um
enfermeiro militar, designado enfermeiro coordenador, cujas competências constam de regulamento interno.
Artigo 5.º
Diretor
1 — O cargo de diretor é exercido por um militar, médico, com o posto de contra-almirante ou
major-general, nomeado nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de agosto.
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2 — O diretor é substituído nas suas ausências, faltas e impedimentos pelo subordinado hierárquico
imediato mais antigo.
3 — Para além das competências previstas no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de
agosto, compete ao diretor do Polo de Lisboa do HFAR:
a) Submeter o plano e o relatório de atividades e o respetivo orçamento à aprovação do membro
do Governo responsável pela área da defesa nacional;
b) Propor ao membro do Governo responsável pela área da defesa nacional a celebração de
contratos-programa, de acordo com a legislação em vigor;
c) Definir, ouvidos os restantes elementos da direção, as linhas de orientação a que devem
obedecer a organização e o funcionamento do Polo nas áreas clínicas e não clínicas, propondo a criação
de novos serviços, a sua extinção ou modificação ou a alteração da sua lotação;
d) Nomear, por despacho, os chefes dos departamentos, dos serviços hospitalares, das unidades
funcionais e das unidades integradas, sob proposta do diretor clínico;
e) Acompanhar e avaliar a atividade desenvolvida, responsabilizando os diversos setores pela
utilização dos meios postos à sua disposição e pelos resultados atingidos, nomeadamente em termos de
qualidade dos serviços prestados;
f) Homologar os pareceres da comissão de ética para a saúde no âmbito da realização de ensaios
clínicos e terapêuticos;
g) Acompanhar a execução do orçamento, aplicando as medidas destinadas a corrigir os desvios
em relação às previsões realizadas;
h) Autorizar as despesas com aquisição de bens e serviços até ao valor máximo legal permitido;
i) Representar o Polo em atos oficiais e em juízo;
j) Fazer cumprir as disposições legais e regulamentares aplicáveis.
Artigo 6.º
Diretor clínico
1 — O cargo de diretor clínico é exercido por um militar, médico, nomeado nos termos do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de agosto.
2 — Para além das competências que lhe sejam delegadas ou subdelegadas pelo diretor, ao diretor
clínico compete dirigir a atividade clínica do Polo de Lisboa do HFAR, que compreende:
a) Coordenar a assistência prestada aos doentes e assegurar a prontidão dos cuidados de saúde
prestados;
b) Coordenar a elaboração dos planos setoriais de atividades apresentadas pelos vários
departamentos e serviços hospitalares a integrar no plano de atividades do Polo;
c) Assegurar uma integração adequada da atividade médica dos departamentos e serviços,
designadamente através de uma utilização não compartimentada da capacidade instalada;
d) Propor medidas necessárias à melhoria das estruturas organizativas, funcionais e físicas dos
serviços clínicos, atentos os parâmetros de eficiência e eficácia exigidos, que produzam os melhores
resultados face às tecnologias disponíveis;
e) Aprovar as orientações clínicas relativas à prescrição de medicamentos e meios complementares
de diagnóstico e terapêutica, bem como os protocolos clínicos adequados às patologias mais frequentes,
respondendo perante o diretor pela sua adequação em termos de qualidade e de custo-benefício;
f) Propor ao diretor, sempre que necessário, a realização da avaliação externa do cumprimento
das orientações clínicas e protocolos, em colaboração com a Ordem dos Médicos, instituições de ensino
médico e sociedades científicas;
g) Promover a implementação de instrumentos de garantia de qualidade técnica dos cuidados
de saúde;
h) Decidir sobre conflitos de natureza técnica entre serviços hospitalares;
i) Decidir sobre questões relativas a deontologia médica, quando não for possível o recurso à
comissão de ética para a saúde em tempo útil.
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Artigo 7.º
Diretor da área de gestão
1 — O titular do cargo de diretor da área de gestão é nomeado nos termos do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de agosto.
2 — Para além das competências que lhe sejam delegadas ou subdelegadas pelo diretor, ao diretor
da área de gestão compete coordenar e orientar o funcionamento dos seguintes serviços:
a) Gabinete de análise prospetiva e controlo de gestão;
b) Serviços financeiros;
c) Serviço de sistemas e tecnologias de informação;
d) Gabinete jurídico.
Artigo 8.º
Diretor da área de recursos humanos
1 — O titular do cargo de diretor da área de recursos humanos é nomeado nos termos do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de agosto.
2 — Para além das competências que lhe sejam delegadas ou subdelegadas pelo diretor, ao diretor
da área de recursos humanos compete:
a) Coordenar a gestão do pessoal de saúde, designadamente nos processos de admissão e
movimentações internas, ouvidos os respetivos chefes de departamento;
b) Acompanhar e avaliar sistematicamente os aspetos relacionados com o exercício da medicina
e com a formação do pessoal de saúde;
c) Coordenar e orientar o funcionamento da Unidade de Ensino, Formação e Treino, prevista
no artigo 13.º;
d) Coordenar e orientar o funcionamento dos seguintes serviços:
i) Serviço de recursos humanos;
ii) Gabinete de assistência religiosa;
iii) Núcleo de voluntariado.
Artigo 9.º
Diretor da área de logística
1 — O titular do cargo de diretor da área de logística é nomeado nos termos do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de agosto.
2 — Para além das competências que lhe sejam delegadas ou subdelegadas pelo diretor, ao diretor
da área de logística compete coordenar e orientar o funcionamento dos seguintes serviços:
a) Serviço de gestão de doentes;
b) Serviço de aprovisionamento;
c) Serviço de instalações e equipamentos;
d) Serviços de gestão hoteleira.
CAPÍTULO III
Estrutura funcional e áreas de atividade
Artigo 10.º
Áreas de atividade
O Polo de Lisboa do HFAR organiza-se nas seguintes áreas de atividade:
a) Área clínica;
b) Área de ensino, formação e treino;
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c) Área de gestão e logística;
d) Área de suporte geral.
SECÇÃO I
Área clínica
Artigo 11.º
Área clínica
1 — A área clínica do Polo de Lisboa do HFAR estrutura-se em departamentos, que integram os
serviços hospitalares, as unidades funcionais e as unidades integradas.
2 — A área de atividade referida no número anterior inclui ainda outras estruturas que, pela natureza
das respetivas atribuições, possam contribuir para garantir uma gestão mais adequada e eficiente.
3 — A área clínica do Polo de Lisboa do HFAR tem a seguinte estrutura:
a) Departamento de Medicina:
i) Serviços hospitalares;
ii) Unidades funcionais;
iii) Unidades integradas no Serviço de Medicina Interna.
b) Departamento de Cirurgia:
i) Serviços hospitalares;
ii) Unidades funcionais;
iii) Unidades integradas no Serviço de Cirurgia Geral;
iv) Bloco operatório e central de esterilização.
c) Departamento de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica:
i) Serviços hospitalares;
ii) Unidades funcionais.
d) Departamento de Cuidados Críticos:
i) Serviço de Urgência;
ii) Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios.
e) Centro Militar de Medicina Preventiva;
f) Unidades de apoio assistencial:
i) Farmácia Hospitalar;
ii) Psicologia Clínica;
iii) Nutrição e Dietética;
iv) Serviço Social.
4 — A descrição dos serviços e unidades da área clínica do Polo de Lisboa do HFAR, que se baseia
no estipulado no programa funcional aprovado, bem como as normas relativas à composição, competências
e funcionamento dos mesmos, constam de regulamento interno, cuja aprovação é precedida de audição
do Conselho de Chefes de Estado-Maior.
Artigo 12.º
Comissões técnicas hospitalares
1 — A atividade clínica do Polo de Lisboa do HFAR é apoiada pelas seguintes comissões técnicas
hospitalares:
a) Comissão de ética para a saúde;
b) Comissão de humanização e qualidade dos serviços;
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c) Comissão de controlo da infeção hospitalar;
d) Comissão de farmácia e de terapêutica.
2 — Para além das estruturas de apoio técnico referidas no número anterior, podem ser criadas
outras que o diretor do Polo de Lisboa do HFAR, ouvidos os restantes elementos da direção, venha a
considerar necessárias, mediante inclusão no regulamento interno.
3 — As normas relativas à composição, competências e funcionamento das comissões técnicas
hospitalares do Polo de Lisboa do HFAR constam de regulamento interno.
SECÇÃO II
Área de ensino, formação e treino
Artigo 13.º
Unidade de Ensino, Formação e Treino
1 — A Unidade de Ensino, Formação e Treino (UEFT) é uma unidade de âmbito transversal que
tem como objetivos desenvolver o ensino, a formação e o treino aplicados à saúde e promover o
desenvolvimento científico e tecnológico do Polo de Lisboa do HFAR, em particular nas áreas
consideradas de maior interesse para a medicina militar.
2 — As normas relativas à composição, competências e funcionamento da UEFT constam de
regulamento interno.
SECÇÃO III
Área de gestão e logística
Artigo 14.º
Serviços de gestão e logística
1 — O Polo de Lisboa do HFAR dispõe dos seguintes serviços de gestão e logística:
a) Serviço de recursos humanos;
b) Serviços financeiros;
c) Serviço de gestão de doentes;
d) Serviço de aprovisionamento;
e) Serviço de instalações e equipamentos;
f) Serviços de gestão hoteleira;
g) Serviço de sistemas e tecnologias de informação;
h) Gabinete de análise prospetiva e controlo de gestão.
2 — As normas relativas à composição, competências e funcionamento dos serviços de gestão e
logística do Polo de Lisboa do HFAR constam de regulamento interno.
SECÇÃO IV
Área de suporte geral
Artigo 15.º
Serviços transversais
1 — O Polo de Lisboa do HFAR dispõe dos seguintes serviços transversais:
a) Secretaria central;
b) Secção de justiça;
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c) Gabinete jurídico;
d) Gabinete de assistência religiosa;
e) Núcleo de voluntariado;
f) Gabinete de auditoria interna.
2 — As normas relativas à composição, competências e funcionamento dos serviços transversais
do Polo de Lisboa do HFAR constam de regulamento interno.
CAPÍTULO IV
Princípios, níveis e estrutura de gestão
Artigo 16.º
Princípios de gestão hospitalar
1 — O Polo de Lisboa do HFAR deve pautar a respetiva gestão pelos seguintes princípios:
a) Desenvolvimento da atividade de acordo com instrumentos de gestão previsional,
designadamente plano anual de atividades, orçamento e outros;
b) Desenvolvimento de uma gestão criteriosa no respeito pelo cumprimento dos objetivos
definidos pelo Ministério da Defesa Nacional;
c) Garantia aos utentes da prestação de cuidados de saúde de qualidade com um controlo rigoroso
dos recursos.
Artigo 17.º
Níveis de gestão
1 — O Polo de Lisboa do HFAR adota um modelo de gestão participada, que compreende os
níveis de gestão estratégica, intermédia e operacional e que assenta na contratualização interna de
objetivos e meios.
2 — Ao diretor do Polo de Lisboa do HFAR compete, ouvidos os restantes membros da direção,
definir a estratégia, estabelecer os objetivos, consolidar os projetos e assegurar a sua execução,
monitorização e controlo.
3 — Às áreas de atividade previstas no capítulo III do presente decreto regulamentar cabem,
enquanto nível intermédio de gestão, a transposição da estratégia, objetivos e metas do Polo para planos
de atividade e orçamentos contratualizados com a direção e coordenar a sua execução pelos serviços que
as constituem.
4 — A gestão operacional cabe aos serviços, de acordo com os objetivos e metas estabelecidos pelo
diretor para a respetiva área.
Artigo 18.º
Receitas e estrutura orçamental
1 — O Polo de Lisboa do HFAR tem receitas provenientes de dotações do Orçamento do Estado,
atentos os objetivos assistenciais a que se proponha para cada exercício orçamental.
2 — As receitas próprias decorrentes da atividade do Polo de Lisboa do HFAR, independentemente
da sua natureza, são consignadas ao adequado cumprimento da sua missão e atribuições.
3 — Através da respetiva aprovação do plano de atividades pelo membro do Governo responsável
pela área da defesa nacional, o Polo de Lisboa do HFAR assume para cada exercício orçamental a
contratualização da sua atividade assistencial, no quadro das suas atribuições específicas.
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Artigo 19.º
Regras de faturação
1 — O processo de faturação referente aos atos e serviços que o Polo de Lisboa do HFAR presta
no âmbito das suas atribuições tem por base a tabela de preços e acordos que em cada momento se
encontre em vigor no SNS.
2 — A tabela referida no número anterior aplica-se aos acordos vigentes à data da criação do Polo
de Lisboa do HFAR, celebrados por qualquer dos hospitais então integrados, bem como aos que se venham
a celebrar nos termos do n.º 1 do artigo 3.º de Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de agosto.
Artigo 20.º
Regulamentos internos
Os regulamentos internos referidos no presente decreto regulamentar são aprovados nos termos
previstos no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de agosto.
Artigo 21.º
Produção de efeitos
O disposto no presente decreto regulamentar aplica-se ao período a que se refere o artigo 11.º do
Decreto-Lei n.º 187/2012, de 16 de agosto.
Artigo 22.º
Entrada em vigor
O presente decreto regulamentar entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 18 de outubro de 2012. — Pedro Passos Coelho
— Vítor Louçã Rabaça Gaspar — José Pedro Correia de Aguiar-Branco — Miguel Bento Martins
Costa Macedo e Silva — Paulo José de Ribeiro Moita de Macedo.
Promulgado em 3 de dezembro de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 28 de dezembro de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
——————
V — PORTARIAS
Ministério da Defesa Nacional
Portaria n.º 398/2012
de 5 de dezembro de 2012
O Decreto-Lei n.º 161/2005, de 22 de setembro, criou o Instituto de Estudos Superiores Militares
(IESM), em substituição do Instituto Superior Naval de Guerra, do Instituto de Altos Estudos Militares e
do Instituto de Altos Estudos da Força Aérea, procurando novas sinergias resultantes da partilha dos
conhecimentos e da cooperação inter-ramos, no domínio do ensino, e dar resposta às exigências, em termos
das atuações conjuntas e combinadas, que as conjunturas atuais e a evolução da fenomenologia
polemológica impõem.
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Paralelamente visou-se a racionalização de meios e a obtenção, de uma forma mais eficiente, de
uma cuidada preparação dos Oficiais das Forças Armadas.
Desde aí até à atualidade, o IESM tem sido sujeito a um processo de maturação, no qual têm
colaborado os três Ramos das Forças Armadas e que configura, desde já, uma referência de sucesso,
afirmando-se em cada dia da sua existência como uma entidade com resultados de excelência.
Fazendo parte desse processo, torna-se necessário definir instrumentos capazes de contribuir para
a dignificação da função de docência e para a diferenciação positiva dos Oficiais que frequentaram cursos
naquele Instituto e que, concomitantemente sejam formas de reconhecimento da importância e do elevado
grau de exigência do ensino aí ministrado.
Assim:
Ao abrigo do disposto no artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 161/2005, de 22 de dezembro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 28/2010, de 31 de março, manda o Governo, pelo Ministro da Defesa
Nacional, na sequência de proposta do diretor do Instituto de Estudos Superiores Militares, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
É aprovado o Distintivo do Curso de Estado-Maior Conjunto, com o modelo e descrição heráldica
que consta do anexo, à presente portaria, da qual faz parte integrante.
Artigo 2.º
Distintivo do Curso de Estado-Maior Conjunto
1 — O Distintivo do Curso de Estado-Maior Conjunto destina-se a distinguir os alunos daquele curso
que, a partir do ano letivo 2007/2008, tenham, no mesmo, obtido a classificação de Aprovado.
2 — O Distintivo do Curso de Estado-Maior Conjunto é usado em qualquer das versões dos
uniformes, sobre o bolso direito do dólman ou da camisa.
Artigo 3.º
Disposições finais
1 — O distintivo supra referido é atribuído por despacho do diretor do IESM.
2 — A atribuição do distintivo referido na presente portaria tem efeitos retroagidos ao ano letivo
2007/2008, conforme previsto no artigo anterior.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco, em 30 de agosto de 2012.
ANEXO
Distintivo do Curso de Estado-Maior Conjunto
1 — Descrição e especificações:
Descrição: placa hexagonal com um termo de ramos de carvalho rematado de uma lucema, tudo
de prata.
Dimensões: 30 mm × 34,60 mm.
Modelo colorido, ampliado e na escala de L 1: apêndice A.
Modelo a traço ampliado e na escala de 1:1: apêndice B.
2 — Simbologia: o Carvalho, associado desde a antiguidade à força e à resistência, mas também à
coragem e à valentia, é uma referência às virtudes militares. É apresentado em forma de Terno, por
representar os três ramos das Forças Armadas. A Lucerna, com a sua chama, representa a transmissão
dos conhecimentos. A Prata simboliza eloquência e verdade.
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Portaria n.º 399/2012
de 5 de dezembro de 2012
Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro,
foi instruído e organizado o processo de acreditação com vista à entrada em funcionamento na Academia
Militar do ciclo de estudos conducente à atribuição do grau de mestre na especialidade de Liderança —
Pessoas e Organizações.
Nos termos das disposições conjugadas do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 369/2007, de 5 de novembro,
e das alíneas a), b) e e) do n.º 2 do artigo 11.º dos Estatutos da Agência de Avaliação e Acreditação do
Ensino Superior, aprovados em anexo ao mencionado diploma legal, e de acordo com o previsto no regime
jurídico da avaliação do ensino superior, aprovado pela Lei n.º 38/2007, e 16 de agosto, foi obtida decisão
favorável à sua acreditação prévia e efetuado o registo da criação do ciclo de estudos na Direção-Geral
do Ensino Superior, com o n.º R/A-Cr 8/2012.
Assim:
Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º, no n.º 1 do artigo 21.º e no artigo 22.º do
Estatuto dos Estabelecimentos de Ensino Superior Público Militar, constante do anexo I ao Decreto-Lei
n.º 27/2010, de 31 de março, no n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 37/2008, de 5 de março, alterado
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 27/2010, de 31 de março, e de acordo com o regime jurídico da avaliação
do ensino superior, constante da Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto:
Manda o Governo, pelo Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
Artigo 1.º
Criação
A Academia Militar é autorizada a conferir o grau de mestre na especialidade de Liderança —
Pessoas e Organizações, ministrando, em consequência, o respetivo ciclo de estudos.
Artigo 2.º
Áreas científicas e plano de estudos
As áreas científicas, os créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau e o plano de estudos
são os constantes do anexo à presente portaria.
Artigo 3.º
Produção de efeitos
A presente portaria produz efeitos a partir do ano letivo de 2012-2013, inclusive.
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco, em 22 de outubro de 2012.
ANEXO
1 — Instituição de ensino — Academia Militar.
2 — Grau — Mestre.
3 — Especialidade — Liderança — Pessoas e Organizações.
4 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência e acumulação de créditos,
necessário à obtenção do grau — 120.
5 — Duração normal do ciclo de estudos — Quatro semestres.
6 — Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau:
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Área científica
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Sigla

Créditos

Comportamento Organizacional

CO

28

Gestão de Recursos Humanos

GRH

25

Gestão

GES

6

Metodologia da Investigação Científica

MIC

6

Ciência Política e Relações Internacionais

CPRI

7

GRH/CO

48

Gestão de Recursos Humanos/Comportamento
Organizacional
Total

120

7 — Plano de estudos:
Academia Militar
Grau: Mestre
Liderança — Pessoas e Organizações
QUADRO N.º 1

1.º semestre

Horas de trabalho
Unidades curriculares

Área científica

Ética e Liderança nas Organizações .................................
Recrutamento, Desenvolvimento e Retenção de Talentos
Gestão do Conhecimento e Formação .............................
Metodologia da Investigação Científica ..........................
Seminários Avançados I ...................................................

CO
CO
GRH
MIC
GRH/CO

Tipo

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

ECTS Obs.
Total

Contacto

200
150
150
150
100

TP40
TP30
TP30
TP30
TP20

8
6
6
6
4

–
–
–
–
–

QUADRO N.º 2

2.º semestre

Horas de trabalho
Unidades curriculares

Stress, Conflito e Negociação ..........................................
Liderança de Equipas .......................................................
Gestão de Mudança, Inovação e Empreendedorismo .....
Estratégia e Liderança ......................................................
Seminários Avançados II .................................................

Área científica

CO
CO
GRH
CPRI
GRH/CO

Tipo

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

ECTS Obs.
Total

Contacto

175
175
175
175
50

TP35
TP35
TP35
TP35
TP10

7
7
7
7
2

–
–
–
–
–
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QUADRO N.º 3

3.º semestre

Horas de trabalho
Unidades curriculares

Área científica

Teoria das Organizações ....................................................
Avaliação do Desempenho e das Competências ..............
Processos Sociais de Decisão ............................................
Dissertação — Fase I........................................................

GES
GRH
GRH
GRH/CO

Tipo

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

ECTS Obs.
Total

Contacto

150
150
150
300

TP30
TP30
TP30
OT30

6
6
6
12

–
–
–
–

QUADRO N.º 4

4.º semestre

Horas de trabalho
Unidades curriculares

Área científica

Dissertação — Fase II ......................................................

GRH/CO

Tipo

Semestral

ECTS Obs.
Total

Contacto

750

OT75

30

–

——————

VI — DESPACHOS
Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional
Despacho n.º 16 063/2012
de 21 de novembro de 2012
Considerando os objetivos de reorganização e de requalificação das infraestruturas militares,
prosseguidos pela política de modernização das Forças Armadas, de modo a garantir elevados padrões de
eficácia e eficiência e assegurar o cumprimento das suas missões, a Lei de Programação das
Infraestruturas Militares (LPIM), aprovada pela Lei Orgânica nº 3/2008, de 8 de setembro, consagrou o
regime de programação da gestão dos imóveis afetos à Defesa Nacional;
No desenvolvimento do regime aí estabelecido, o Decreto-Lei nº 219/2008, de 12 de novembro, definiu
o universo de imóveis suscetíveis de rentabilização nos termos previstos na LPIM, do qual consta o imóvel
designado por “UI 172 – Estação Radar nº 2 (Aquartelamento) sito no concelho de Paços de Ferreira;
Considerando que a empresa municipal de Paços de Ferreira, PFR Invest – Sociedade de Gestão
Urbana, EM, SA, manifestou interesse na aquisição deste imóvel, tendo em vista a sua integração num
projeto de criação da cidade tecnológica de Paços de Ferreira.
Considerando que sua rentabilização contribuirá para a gestão racional do património do Estado
afeto à Defesa Nacional com os inerentes benefícios financeiros;
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Considerando que o imóvel foi desafetado do domínio público militar pelo Decreto-Lei nº 190/95, de
28 de julho, tem a situação jurídico-registral regularizada e a sua avaliação foi objeto de homologação por
parte da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, do Ministério das Finanças;
Considerando, finalmente, o nº 2 do artigo 81º do Decreto-Lei nº 280/2007, de 7 de agosto, que prevê
os requisitos em que o Estado poderá alienar os seus imóveis mediante ajuste direto;
Assim, nos termos do nº 3 do artigo 6º, da alínea a) do artigo 8º e do nº 1 do artigo 14º da Lei Orgânica
nº 3/2008 de 8 de setembro, determina-se o seguinte:
1. Autorizar a alienação, por ajuste direto, ao abrigo da alínea e) do n.º 2 do artigo 81.º do Decreto-Lei
n.º 280/2007, de 7 de agosto, à PFR Invest – Sociedade de Gestão Urbana, EM, SA, do imóvel designado
por “UI 172 – Estação Radar nº 2 (Aquartelamento)”, com a área de 6 945m², sito na freguesia e concelho
de Paços de Ferreira, inscrito na matriz predial urbana sob o artº 2604 da referida freguesia, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Paços de Ferreira sob o nº 854/19970127 e inscrito a favor do Estado,
sob as apresentações 4, 5, 6 e 7 de 1961/08/18, 2 de 1962/01/03, 1 de 1962/01/29, 1 e 2 de 1963/10/01, 3 e
4 de 1972/09/06, 2 de 1989/03//13 e 14 de 1997/01/27, mediante a compensação financeira de € 450 000,00.
2. A formalização do respetivo procedimento cabe à Direção-Geral do Tesouro e Finanças, nos
termos do nº 2 do artigo 5 da Lei Orgânica nº 3/2008, de 8 de setembro.
3. O valor obtido na alienação do imóvel será afeto na sua totalidade à execução da Lei de
Programação de Infraestruturas Militares, de acordo com o nº 1 do artigo 14º da Lei Orgânica nº 3/2008,
de 8 de setembro.
O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça Gaspar. — O Ministro da Defesa
Nacional, José Pedro Correia de Aguia -Branco.
Despacho n.º 16 064/2012
de 21 de novembro de 2012
Considerando que a política de modernização das Forças Armadas prossegue objetivos de
reorganização das suas instalações militares, de modo a garantir elevados padrões de eficácia e eficiência,
alcançados com o reaproveitamento do património excedentário ou inadequado afeto à Defesa Nacional;
Considerando que a rentabilização dos imóveis, disponibilizados pelo reajustamento do dispositivo
militar, visa gerar meios que possibilitem a melhoria das condições de operacionalidade requeridas pelas
missões das Forças Armadas.
Considerando que o imóvel designado por «UI 623 — Serra do Pilar (Carreira de Tiro)», situado no
concelho de Paços de Ferreira, se encontra disponibilizado, fazendo parte da lista de prédios susceptíveis
de rentabilização no quadro da Lei de Programação de Infraestruturas Militares, aprovada pela Lei
Orgânica n.º 3/2008, de 8 de setembro com os inerentes benefícios financeiros e contributo para a gestão
racional do património do Estado afeto à Defesa Nacional;
Considerando que a empresa municipal de Paços de Ferreira, PFR Invest — Sociedade de Gestão
Urbana, EM, SA, manifestou interesse na aquisição deste imóvel, tendo em vista a sua integração no
projeto de valorização ambiental do Monte do Pilar;
Considerando que o imóvel tem a situação jurídico-registral regularizada e a sua avaliação foi objeto
de homologação por parte da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, do Ministério das Finanças;
Considerando que sua rentabilização contribuirá para a gestão racional do património do Estado
afeto à Defesa Nacional com os inerentes benefícios financeiros;
Considerando que não obstante o imóvel se encontrar disponibilizado, integra o domínio público
militar e que a eventual transferência de propriedade torna necessária a desafetação daquele domínio;
Considerando que de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 5.º da Lei Orgânica n.º 3/2008, de
8 de setembro, a desafetação do domínio público militar é feita por Despacho Conjunto dos membros do
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da defesa nacional;
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Considerando, por outro lado, o n.º 2 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, que
prevê os requisitos em que o Estado poderá alienar os seus imóveis mediante ajuste direto,
Assim, ao abrigo do n.º 1 e 2 do artigo 5.º, do n.º 3 do artigo 6.º, da alínea a) do artigo 8.º e do
n.º 1 do artigo 14.º da Lei Orgânica n.º 3/2008, de 8 de setembro, determina-se:
1. Desafetar do domínio público militar o imóvel «UI 623 — Serra do Pilar (Carreira de Tiro)»,
com a área de 3 500 m2, situado no Monte do Pilar, freguesia de Penamaior e concelho de Paços de
Ferreira, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 2 359 da referida freguesia, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Paços de Ferreira sob o n.º 2 123/ Penamaior e registado a favor do Estado pela
Ap. 8 de 1981/07/15 2.
Autorizar a alienação, por ajuste direto, do imóvel referido em 1., à PFR Invest-Sociedade
de Gestão Urbana, EM, SA, ao abrigo da alínea e) do n.º 2 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 280/
2007, de 7 de agosto, tendo em vista a sua integração no projeto de valorização ambiental do Monte do
Pilar, mediante a compensação financeira de € 10 000 (dez mil euros).
3. A formalização do procedimento relativo à alienação cabe à Direção-Geral do Tesouro e
Finanças.
4. O valor de € 10 000 (dez mil euros) será afeto na sua totalidade à execução da Lei de
Programação de Infraestruturas Militares.
O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça Gaspar. — O Ministro da Defesa
Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.
Ministério da Defesa Nacional
Polícia Judiciária Militar
Despacho n.º 16580/2012
de 19 de dezembro de 2012
O Decreto-Lei n.º 9/2012, de 18 de janeiro, que estabelece a estrutura orgânica, bem como as
atribuições e competências da unidade orgânica nuclear e opera a reestruturação da Polícia Judiciária
Militar no âmbito do PREMAC, prevê, no n.º 3 do artigo 4.º, que o apoio técnico à investigação criminal
e a administração da PJM sejam assegurados por uma unidade orgânica flexível.
Fixado o número de unidades orgânicas flexíveis, nos termos conjugados do n.º 5, do artigo 21.º, da
Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na versão conferida pelo Decreto-Lei n.º 116/2011, de 5 de dezembro, e
da al. f), do n.º 1, do artigo 7.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011,
de 22 de dezembro, as unidades orgânicas são criadas por despacho do dirigente máximo do serviço, a
quem compete também definir as respetivas atribuições e competências.
Tendo em conta o conjunto de tarefas que a PJM deve dar resposta, determino a criação da seguinte
unidade orgânica flexível, hierarquicamente dependente da direção:
1 — Unidade de Apoio Técnico e Administração (UATA).
À UATA compete:
a) Prestar assessoria técnica à Unidade de Investigação Criminal (UIC), efetuando perícias,
pareceres, informações e auxiliar em ações de recolha e análise de equipamentos, documentos e outros
meios de prova;
b) Assegurar o funcionamento do Laboratório de Polícia Técnico-Científica, designadamente
em fotografia, lofoscopia, balística, documentos e escrita manual;
c) Prestar apoio técnico-jurídico à Investigação e à Direção;
d) Assegurar o funcionamento da área das perícias financeiras e contabilísticas;
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e) Assegurar o funcionamento da área das perícias informáticas;
f) Centralizar, manter e assegurar a gestão nacional do sistema de informação criminal da PJM,
designadamente a base de dados relativa ao extravio, furto, roubo e comércio ilícito de material de guerra;
g) Assegurar o acesso à informação contida em base de dados às quais direta ou
protocolarmente a PJM deva aceder;
h) Controlar, monitorizar e inventariar todo o movimento processual ocorrido no âmbito da
investigação criminal;
i) Registar, guardar e ou controlar o depósito dos objetos apreendidos, que devam ficar à
guarda da PJM;
j) Desenvolver a gestão e manutenção de aplicações informáticas, equipamentos, sistemas
informáticos, telecomunicações e apoio helpdesk;
k) Coordenar, calendarizar e elaborar a política de formação profissional do pessoal e
assegurar a gestão dos recursos humanos orientadas para a investigação e apoio à mesma;
l) Superintender a segurança do pessoal e instalações;
m) Garantir a operacionalidade e mobilidade dos meios de transporte à PJM e em especial
à UIC;
n) Calendarizar, coordenar e elaborar anualmente o plano de atividades, quadro de avaliação
e responsabilização, relatórios anuais e demais instrumentos de gestão;
o) Preparar e propor o orçamento, promover os procedimentos relativos à aquisição de bens
e serviços, verificar e controlar a legalidade da despesa, elaborar a conta de gerência e submetê-la à
aprovação e manter a contabilidade organizada e atualizada;
p) Inventariar, controlar e gerir todos os bens e equipamentos afetos à PJM;
q) Dar entrada ao expediente geral e processual e proceder à sua distribuição.
O Diretor-Geral da PJM, Luís Augusto Vieira, Coronel.

Estado-Maior do Exército
Despacho s/n.º
de 7 de dezembro de 2012
Por Despacho de 07 de dezembro de 2012, é instituído o dia 30 de junho como o Dia Festivo do Museu
Militar dos Açores.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.

Comando do Pessoal
Despacho n.º 15 836/2012
de 14 de setembro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 2 767/2012, de 8 de fevereiro, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro,
subdelego no Coronel Tirocinado Transmissões Engenheiro Nelson Martins Viegas Pires, Chefe do
Estado-Maior do Comando do Pessoal, a competência em mim delegada para a prática dos seguintes atos:
a) Decidir sobre as atividades no âmbito de prevenção e combate à droga e alcoolismo;
b) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de faltas por doença ao
pessoal sob a sua dependência hierárquica.
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2 — Este despacho produz efeitos a partir de 4 de setembro de 2012, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
O Ajudante-General do Exército, Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.

Despacho n.º 15 903/2012
de 13 de novembro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 2 767/2012, de 8 de fevereiro, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro,
subdelego no Major-General António José Fernandes Marques Tavares, Diretor de Obtenção de
Recursos Humanos, a competência em mim delegada para a prática dos seguintes atos:
a) Praticar os atos relativos às atividades concernentes ao recenseamento militar e ao Dia da
Defesa Nacional;
b) Autorizar concursos de admissão para o recrutamento normal;
c) Nomear júris para a classificação e seleção dos candidatos a admitir nos regimes de
voluntariado (RV) e de contrato (RC);
d) Decidir sobre a candidatura à prestação de serviço em RV e RC nas diversas categorias de
militares;
e) Decidir sobre a justificação apresentadas por cidadãos quanto a faltas às provas de
classificação e seleção ou reclassificação, e não apresentação à incorporação, nos termos dos artigos 21.º
e 35.º da Lei do Serviço Militar;
f) Autorizar o adiamento ou a dispensa das provas de classificação e seleção, nos termos do
n.º 1 do artigo 65.º do Regulamento da Lei do Serviço Militar;
g) Proceder à celebração de contratos para a prestação de serviço militar em RV e RC, de
acordo com os modelos aprovados;
h) Autorizar o adiamento ou a antecipação da incorporação;
i) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de faltas por doença ao
pessoal sob a sua dependência hierárquica.
2 — Ao abrigo do mesmo despacho, as competências referidas nos números anteriores podem ser
subdelegadas, no todo ou em parte, nos Comandantes, Diretores ou Chefes dos Estabelecimentos e Órgãos
que se encontrem na dependência direta do Diretor da DORH.
3 — Este despacho produz efeitos a partir de 29 de outubro de 2012, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Ajudante-General do Exército, Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.

Despacho n.º 15 904/2012
de 13 de novembro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 2 767/2012, de 8 de fevereiro, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro,
subdelego no Major-General António Francisco Alves Rosa, Diretor de Justiça e Disciplina, a
competência em mim delegada para a prática dos seguintes atos:
a) Proferir decisão nos processos disciplinares por acidente de viação, a que se referem os
§§ 1.°, 2.º e 3.° do artigo 7.º da Portaria 22 396, de 27 de dezembro de 1966, quando se encontrem
abrangidos por amnistia ou quando não haja lugar à aplicação de pena, desde que do acidente não resulte
qualquer dispêndio para a Fazenda Nacional;
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b) Determinar o cancelamento definitivo das cartas de condução militares, nos termos do artigo 35.º
da Portaria referida na alínea anterior, exceto nos casos em que o cancelamento estiver conexo com a
prática de infração disciplinar que deva ser apreciada pelo Chefe do Estado-Maior do Exército;
c) Determinar a restituição de cartas de condução militares no âmbito dos processos disciplinares
por acidente de viação que forem decididos ao abrigo da competência referida na anterior alínea b);
d) Orientar a elaboração e emitir parecer sobre os processos por acidente ou doença, exceto nos
casos em que tenha ocorrido a morte ou desaparecimento da vítima;
e) Homologar os pareceres da CPIP/Direção de Saúde sobre a verificação do nexo causal entre
o serviço e os acidentes ou doenças ocorridos, exceto nos casos em que tenha ocorrido a morte ou o
desaparecimento da vítima, e determinar o envio dos respetivos processos à entidade competente para
proferir a decisão final sempre que o interessado tenha requerido a qualificação como deficiente das
Forças Armadas ou deficiente civil das Forças Armadas;
f) Autorizar o uso de medalhas e insígnias nacionais não militares;
g) Conceder e cancelar as condecorações de comportamento exemplar e comemorativas;
h) Autorizar o uso e o averbamento de distintivos militares e não militares;
i) Autorizar o averbamento de condecorações coletivas;
j) Autorizar o averbamento e a junção aos documentos de matrícula de medalhas e louvores
concedidos por entidades nacionais ou estrangeiras;
k) Atos relativos ao funcionamento do Estabelecimento Prisional Militar e decisões relativas à
aplicação do Código da Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade;
l) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de faltas por doença ao
pessoal sob a sua dependência hierárquica.
2 — Ao abrigo do mesmo despacho, as competências referidas nos números anteriores podem ser
subdelegadas, no todo ou em parte, no Subdiretor da DJD.
3 — Este despacho produz efeitos a partir de 13 de novembro de 2012, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
O Ajudante-General do Exército, Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.

Despacho n.º 15 905/2012
de 15 de novembro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 2 767/2012, de 8 de fevereiro, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro,
subdelego no Coronel de Artilharia José Domingos Sardinha Dias, Chefe da Repartição de Pessoal
Militar da Direção de Administração de Recursos Humanos, a competência em mim delegada para a
prática dos seguintes atos:
a) Autorizar trocas de colocação e prorrogação de deslocamentos aos militares, até ao posto de
major, inclusive;
b) Autorizar requerimentos de mudança de guarnição militar de preferência;
c) Autorizar pedidos de demora na apresentação de militares, até ao posto de capitão, inclusive;
d) Nomear militares para a frequência de cursos, tirocínios e estágios nacionais, exceto para o
CPOG, curso de Cmdts e CEM;
e) Autorizar o adiamento da frequência de cursos de promoção dos sargentos, nos termos do
artigo 197.º do EMFAR;
f) Nomear, colocar e transferir militares em RV/RC, em território nacional, exceto fora do
Exército;
g) Autorizar trocas e oferecimentos para efeitos de colocação de militares em RV/RC;
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h) Autorizar requerimentos de mudança de área geográfica de prestação de serviço preferencial
a militares RV/RC, desde que não haja determinação especial em contrário;
i) Autorizar a admissão de militares em RV/RC e, bem assim, a prorrogação e cessação da
prestação de serviço com exceção das situações previstas no artigo 300.º, n.º 3, alíneas e) e f), do EMFAR;
j) Promover e graduar militares por diuturnidade e antiguidade nas categorias de sargentos do
QP e sargentos e praças em RV/RC;
k) Conceder licença registada aos sargentos e praças dos QP, nos termos do artigo 204.º do
EMFAR;
l) Autorizar a matrícula em cursos civis aos militares RV/RC, sem prejuízo para o serviço;
m) Autorizar o exercício de funções de natureza civil aos militares RV/RC, sem prejuízo para
o serviço;
n) Autorizar o concurso e alistamento nas forças de segurança de militares em RV e RC;
o) Averbar cursos, estágios e especialidades normalizadas a militares;
p) Averbar aumentos de tempo de serviço;
q) Apreciar requerimentos solicitando a passagem de certificados;
r) Autorizar fotocópias de atas e pareceres do Conselho das Armas e Serviços, resumo das
FAMME e listas de promoção por escolha, referentes ao universo estrito em apreciação do requerente,
até ao posto de Tenente-Coronel.
2 — Este despacho produz efeitos desde 22 de outubro de 2012, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Ajudante-General do Exército, Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.

Despacho n.º 15 906/2012
de 15 de novembro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 2 767/2012, de 8 de fevereiro, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro,
subdelego no coronel de infantaria Nuno Correia Neves, Chefe da Repartição de Pessoal Civil da
Direção de Administração de Recursos Humanos, a competência em mim delegada para a prática dos
seguintes atos:
a) Autorizar a modificação da relação jurídica de emprego do pessoal civil, nas suas diversas
modalidades, exceto para pessoal das carreiras de técnico superior ou equivalente;
b) Promover pessoal militarizado;
c) Acionar os concursos de pessoal do MPCE, depois de aprovada a sua abertura;
d) Propor a apresentação à junta médica de pessoal do MPCE;
e) Conceder licença sem vencimento ao pessoal do MPCE;
f) Conceder licença ilimitada ao pessoal militarizado;
g) Autorizar a continuação ao serviço de pessoal militarizado com mais de 56 anos;
h) Averbar cursos e estágios a pessoal do MPCE e militarizado;
i) Apreciar requerimentos solicitando a passagem de certificados;
j) Confirmar as condições de progressão de pessoal militarizado e civil;
k) Mudança de colocação, no âmbito de Exército, de pessoal militarizado e civil, exceto técnicos
superiores ou equivalente;
l) Visar os processos de falecimento a enviar ao Ministério da Defesa Nacional.
2 — Este despacho produz efeitos desde 22 de outubro de 2012, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Ajudante-General do Exército, Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.
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Despacho n.º 15 907/2012
de 13 de setembro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 2 767/2012, de 8 de Fevereiro, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de Fevereiro,
subdelego no Coronel de Infantaria Jorge Ferreira de Brito, Chefe da Repartição de Reserva, Reforma
e Disponibilidade da Direção de Administração de Recursos Humanos, a competência em mim delegada
para a prática dos seguintes atos:
a) Autorizar a passagem à reserva de militares nos termos das alíneas a) do n.º 1 do artigo 152.ª
do EMFAR, exceto Oficiais Generais;
b) Autorizar a passagem à reforma de militares nos termos da alínea a), b) e c) do n.º 1 do
artigo 159.º do EMFAR, bem como nos termos do n.º 3 do mesmo artigo;
c) Promover a passagem à reforma extraordinária de militares nos termos do artigo 160.º do EMFAR;
d) Apreciar a transferência de obrigações militares de pessoal na disponibilidade;
e) Autorizar o alistamento nas forças de segurança a militares na reserva de disponibilidade;
f) Autorizar o tratamento e hospitalização de militares na reserva de disponibilidade;
g) Autorizar averbamentos a introduzir nos processos individuais do pessoal na situação de
reserva fora da efetividade de serviço e na situação de reforma;
h) Apreciar requerimentos solicitando a passagem de certificados.
2 — Este despacho produz efeitos desde 22 de outubro de 2012, ficando por este meio ratificados
todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Ajudante-General do Exército, Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.

Comando da Logística
Despacho n.º 15 402/2012
de 22 de novembro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 6 do Despacho n.º 11 742/2012, de 03 de setembro, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Código do
Procedimento Administrativo, subdelego no Diretor de Saúde, Major-General Esmeraldo Correia da
Silva Alfarroba, os poderes para homologar os pareceres da junta hospitalar de inspeção (JHI) de pessoal
militar, militarizado e civil, bem como de deficientes, para a atribuição ou modificação da percentagem de
incapacidade;
2 — O presente despacho produz efeitos à data de 20 de agosto de 2012, ficando ratificados, por
este meio, todos os atos entretanto praticados.
O Comandante da Logística, António Noé Pereira Agostinho, Tenente-General.

Despacho n.º 15 482/2012
de 4 de setembro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 11 742/2012, de 03 de setembro, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código
dos Contratos Públicos, subdelego no Chefe da Repartição de Apoio Geral do Comando da Logística,
Tenente-Coronel de Infantaria António José Machado Marracho, poderes para autorizar e realizar
despesas com locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 12 500 (doze mil e quinhentos euros);
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2 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 11 742/2012, de 03 de setembro, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Código do
Procedimento Administrativo, subdelego ainda, no mesmo Chefe de Repartição, poderes para autorizar,
realizar e arrecadar receitas provenientes da prestação de serviços e ou cedência ou alienação de bens.
3 — O presente despacho produz efeitos à data de 20 de agosto de 2012, ficando ratificados, por
este meio, todos os atos entretanto praticados.
O Comandante da Logística, António Noé Pereira Agostinho, Tenente-General.

Despacho n.º 15 483/2012
de 4 de setembro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 11 742/2012, de 03 de setembro, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código
dos Contratos Públicos, subdelego no Comandante da Unidade de Apoio Amadora Sintra, Coronel Jorge
Manuel da Costa Ramos, poderes para autorizar e realizar despesas com locação e aquisição de bens
e serviços até ao limite de € 12 500 (doze mil e quinhentos euros);
2 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 11 742/2012, de 03 de setembro, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Código do
Procedimento Administrativo, subdelego ainda, no mesmo Comandante, poderes para autorizar, realizar
e arrecadar receitas provenientes da prestação de serviços e ou cedência ou alienação de bens no decurso
da atividade própria da Unidade de Apoio Amadora Sintra.
3 — O presente despacho produz efeitos à data de 20 de agosto de 2012, ficando ratificados, por
este meio, todos os atos entretanto praticados.
O Comandante da Logística, António Noé Pereira Agostinho, Tenente-General.

Despacho n.º 15 484/2012
de 4 de setembro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 11 742/2012, de 03 de setembro, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código
dos Contratos Públicos, subdelego no Diretor de Infraestruturas Major-General José António Carneiro
Rodrigues da Costa, poderes para autorizar e realizar despesas com locação e aquisição de bens e
serviços até ao limite de € 25 000 (vinte e cinco mil euros) e com empreitadas de obras públicas até ao
limite de € 50 000 (cinquenta mil euros);
2 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 11 742/2012, de 03 de setembro, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Código do
Procedimento Administrativo, subdelego também, no mesmo Diretor de Infraestruturas, poderes para
autorizar, realizar e arrecadar receitas provenientes da prestação de serviços e ou de cedência ou
alienação de bens no decurso da atividade própria da Direção de Infraestruturas;
3 — Ao abrigo do disposto no n.º 6 do Despacho n.º 11 742/2012, de 03 de setembro, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Código do
Procedimento Administrativo, subdelego ainda, no mesmo Diretor de Infraestruturas, poderes para emitir
os pareceres que a lei comete ao Exército sobre planos diretores municipais, planos de pormenor, planos
gerais de urbanização, loteamentos, estabelecimentos hoteleiros e similares, construções escolares e
hospitalares, vias de comunicação, gasodutos e oleodutos.
4 — O presente despacho produz efeitos à data de 20 de agosto de 2012, ficando ratificados, por
este meio, todos os atos entretanto praticados.
O Comandante da Logística, António Noé Pereira Agostinho, Tenente-General.
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Despacho n.º 15 485/2012
de 4 de setembro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 11742/2012, de 03 de setembro, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código
dos Contratos Públicos, subdelego no Diretor de Material e Transportes, Major-General Alfredo Oliveira
Gonçalves Ramos, poderes para autorizar e realizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços
até ao limite de € 25 000 (vinte e cinco mil euros);
2 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 11 742/2012, de 03 de setembro, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Código do
Procedimento Administrativo, subdelego ainda, no mesmo Diretor de Material e Transportes, poderes para
autorizar, realizar e arrecadar receitas provenientes da prestação de serviços e ou cedência ou alienação
de bens no decurso da atividade própria da Direção de Material e Transportes.
3 — Autorizo a subdelegação dos poderes mencionados nos números anteriores nos Comandantes,
Diretores ou Chefes das Unidades, Estabelecimentos ou Órgãos que se encontrem na direta dependência
da Direção de Material e Transporte.
4 — O presente despacho produz efeitos à data de 20 de agosto de 2012, ficando ratificados, por
este meio, todos os atos entretanto praticados.
O Comandante da Logística, António Noé Pereira Agostinho, Tenente-General.
Despacho n.º 15 486/2012
de 4 de setembro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 11 742/2012, de 03 de setembro, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código
dos Contratos Públicos, subdelego no Chefe do Centro de Audiovisuais do Exército, Major Fernando
Freitas Lúcio, poderes para autorizar e realizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços até
ao limite de € 12 500 (doze mil e quinhentos euros);
2 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 11 742/2012, de 03 de setembro, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Código do
Procedimento Administrativo, subdelego ainda, no mesmo Chefe do Centro de Audiovisuais, poderes para
autorizar, realizar e arrecadar receitas provenientes da prestação de serviços e ou cedência ou alienação
de bens no decurso da atividade própria do Centro de Audiovisuais do Exército.
3 — O presente despacho produz efeitos à data de 20 de agosto de 2012, ficando ratificados, por
este meio, todos os atos entretanto praticados.
O Comandante da Logística, António Noé Pereira Agostinho, Tenente-General.
Despacho n.º 15 487/2012
de 4 de setembro de 2012
1 — Ao abrigo do 0disposto no n.º 5 do Despacho n.º 11 742/2012, de 03 de setembro, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código
dos Contratos Públicos, subdelego no Diretor de Finanças, Major-General José de Jesus da Silva,
poderes para autorizar e realizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de
€ 25 000 (vinte e cinco mil euros);
2 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 11 742/2012, de 03 de setembro, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Código do
Procedimento Administrativo, subdelego também, no mesmo Diretor de Finanças, poderes para autorizar,
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realizar e arrecadar receitas provenientes da prestação de serviços e ou de cedência ou alienação de bens
no decurso da atividade própria da Direção de Finanças;
3 — Ao abrigo do disposto no n.º 6 do Despacho n.º 11 742/2012, de 03 de setembro, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Código do
Procedimento Administrativo, subdelego ainda, no mesmo Diretor de Finanças, poderes para:
a) Determinar a transferência dos meios financeiros necessários ao pagamento de remunerações
e pensões no Exército;
b) Autorizar e determinar que se proceda a todos os pagamentos que sejam legalmente devidos
pelo Exército, após verificação e confirmação da adequação processual dos mesmos.
4 — O presente despacho produz efeitos à data de 20 de agosto de 2012, ficando ratificados, por
este meio, todos os atos entretanto praticados.
O Comandante da Logística, António Noé Pereira Agostinho, Tenente-General.
Despacho n.º 15 488/2012
de 4 de setembro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 11 742/2012, de 03 de setembro, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código
dos Contratos Públicos, subdelego no Diretor do Instituto Geográfico do Exército, Coronel Artilharia
Álvaro José Estrela Soares, poderes para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de
bens e serviços, até ao limite de € 12 500 (doze mil e quinhentos euros);
2 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 11 742/2012, de 03 de setembro, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Código do
Procedimento Administrativo, subdelego ainda, no mesmo Diretor do IGeoE, poderes para autorizar,
realizar e arrecadar receitas provenientes da prestação de serviços e ou de cedência ou alienação de bens
no decurso da atividade própria do IGeoE.
3 — O presente despacho produz efeitos à data de 20 de agosto de 2012, ficando ratificados, por
este meio, todos os atos entretanto praticados.
O Comandante da Logística, António Noé Pereira Agostinho, Tenente-General.
Despacho n.º 15 489/2012
de 4 de setembro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 11 742/2012, de 3 de setembro, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código dos
Contratos Públicos, subdelego no Diretor de Aquisições, Major-General José António Henriques Dinis,
poderes para autorizar e realizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas
de obras públicas até ao limite de € 75 000 (setenta e cinco mil euros);
2 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 11 742/2012, de 3 de setembro, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Código do Procedimento
Administrativo, subdelego ainda, no mesmo Diretor de Aquisições, poderes para autorizar, realizar e
arrecadar receitas provenientes da prestação de serviços e ou cedência ou alienação de bens no decurso
da atividade própria da Direção de Aquisições.
3 — O presente despacho produz efeitos à data de 20 de agosto de 2012, ficando ratificados, por
este meio, todos os atos entretanto praticados.
O Comandante da Logística, António Noé Pereira Agostinho, Tenente-General.
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Despacho n.º 15 490/2012
de 4 de setembro de 2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Código do Procedimento Administrativo, delego
no meu Adjunto, Major-General Carlos Manuel Pinto Veiga Lopes, os poderes para:
a) Coordenar a atividade do Instituto Geográfico do Exército, da Unidade de Apoio
Amadora-Sintra e do Centro de Audiovisuais do Exército, e decidir sobre quaisquer assuntos de
administração ordinária dos mesmos, que não se contenham no âmbito da competência dos respetivos
diretores/comandantes/chefes;
b) Dirigir, coordenar e supervisar as atividades relativas ao exercício da autoridade técnica do
Comando da Logística, no âmbito do acompanhamento da evolução da doutrina logística e da supervisão
dos planos de ementas para o Exército.
2 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 11 742/2012, de 03 de setembro, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código
dos Contratos Públicos, subdelego no meu Adjunto, poderes para autorizar e realizar despesas com a
locação e aquisição de bens e serviços, até ao limite de € 25 000 (vinte e cinco mil euros).
3 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do Despacho n.º 11 742/2012, de 03 de setembro, do
General Chefe do Estado-Maior do Exército, e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do
Código do Procedimento Administrativo, subdelego ainda, no meu Adjunto, poderes para autorizar,
realizar e arrecadar receitas provenientes da prestação de serviços e ou de cedência ou alienação
de bens.
4 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação em DR.
O Comandante da Logística, António Noé Pereira Agostinho, Tenente-General.

Comando da Instrução e Doutrina
Direção de Formação
Despacho n.º 15 741/2012
de 19 de abril de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 4 870/2012, de 21 de março,
do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 70, de 9 de abril, subdelego no comandante da Escola Prática de Cavalaria, Coronel de Cavalaria
(07408482) Vítor Manuel Meireles dos Santos, a competência prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a locação e
aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25 000, bem como
autorizar a arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou cedência ou alienação de
bens até ao mesmo montante.
2 — O presente despacho produz efeito desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados pelo comandante da Escola Prática de Cavalaria, Coronel
de Cavalaria (07408482) Vítor Manuel Meireles dos Santos, que se incluam no âmbito desta subdelegação
de competências.
O Diretor de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.
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Despacho n.º 15 742/2012
de 19 de abril de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 4 870/2012, de
21 de março, do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 70, de 9 de abril, subdelego no comandante do Centro Militar de Educação Física
e Desportos, Coronel de Cavalaria (12002185) Carlos Nuno Gomes e Simões de Melo, a competência
prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar
despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite
de € 25 000, bem como autorizar a arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou
cedência ou alienação de bens até ao mesmo montante.
2 — O presente despacho produz efeito desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados pelo comandante do Centro Militar de Educação Física e
Desportos, Coronel de Cavalaria (12002185) Carlos Nuno Gomes e Simões de Melo, que se incluam no
âmbito desta subdelegação de competências.
O Diretor de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.

Despacho n.º 15 743/2012
de 19 de abril de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do despacho n.º 4 870/2012, de
21 de março, do Tenente-General comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 70, de 9 de abril de 2012, subdelego no comandante da Escola Prática dos Serviços,
Coronel de Administração Militar (08129277) Luís António Lopes Cardoso, a competência prevista na
alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas
com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de
€ 25 000, bem como autorizar a arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou cedência
ou alienação de bens até ao mesmo montante.
2 — O presente despacho produz efeito desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto pratica dos pelo comandante da Escola Prática dos Serviços, Coronel
de Administração Militar (08129277) Luís António Lopes Cardoso, que se incluam no âmbito desta
subdelegação de competências.
O Diretor de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.

Despacho n.º 15 744/2012
de 19 de abril de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 4 870/2012, de
21 de março, do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 70, de 9 de abril, subdelego no Comandante da Escola Prática de Transmissões,
Coronel de Transmissões (07519581) Rui Manuel Nunes Pinto, a competência prevista na alínea a) do
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n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a
locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25 000, bem
como autorizar a arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou cedência ou alienação
de bens até ao mesmo montante.
2 — O presente despacho produz efeito desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Comandante da Escola Prática de Transmissões,
Coronel de Transmissões (07519581) Rui Manuel Nunes Pinto, que se incluam no âmbito desta
subdelegação de competências.
O Diretor de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.
Despacho n.º 15 829/2012
de 19 de abril de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 4 870/2012, de 21 de março,
do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 70, de 9 de abril, subdelego no comandante do Regimento de Cavalaria n.º 3, Coronel de Cavalaria
(18748681) Paulo Renato Faro Geada, a competência prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens
e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25 000, bem como autorizar a
arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou cedência ou alienação de bens até ao
mesmo montante.
2 — O presente despacho produz efeito desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados pelo comandante do Regimento de Cavalaria n.º 3, Coronel
de Cavalaria (18748681) Paulo Renato Faro Geada, que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
O Diretor de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.
Despacho n.º 15 830/2012
de 19 de abril de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 4870/2012, de 21 de março,
do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 70, de 9 de abril, subdelego no comandante do Regimento de Artilharia n.º 5, Coronel de Artilharia
(09816685) José Mota Mendes Ferreiro, a competência prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de
bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25 000, bem como autorizar a
arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou cedência ou alienação de bens até ao
mesmo montante.
2 — O presente despacho produz efeito desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados pelo comandante do Regimento de Artilharia n.º 5, Coronel
de Artilharia (09816685) José Mota Mendes Ferreiro, que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
O Diretor de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.
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Despacho n.º 15 831/2012
de 19 de abril de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 4 870/2012, de 21 de março,
do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 70, de 9 de abril, subdelego no comandante da Escola Prática de Engenharia, Coronel de Engenharia
(02742883) Hermínio Teodoro Maio, a competência prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens
e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25 000, bem como autorizar a
arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou cedência ou alienação de bens até ao
mesmo montante.
2 — O presente despacho produz efeito desde 1 de fevereiro de 2012, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Comandante da Escola Prática de Engenharia, Coronel
de Engenharia (02742883) Hermínio Teodoro Maio, que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
O Diretor de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.

Despacho n.º 15 832/2012
de 19 de abril de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 4 870/2012, de
21 de março, do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 70, de 9 de abril, subdelego no comandante da Escola Prática de Engenharia, em
regime de substituição, Tenente-Coronel de Engenharia (06282588) Leonel José Mendes Martins, a
competência prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para
autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras
públicas, até ao limite de € 25 000, bem como autorizar a arrecadação de receitas provenientes da prestação
de serviços ou cedência ou alienação de bens até ao mesmo montante.
2 — O presente despacho produz efeito desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados pelo comandante da Escola Prática de Engenharia, em
regime de substituição, Tenente-Coronel de Engenharia (06282588) Leonel José Mendes Martins, que se
incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Diretor de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.

Despacho n.º 15 833/2012
de 19 de abril de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 4 870/2012, de 21 de março,
do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 70, de 9 de abril, subdelego no comandante da Escola Prática de Artilharia, Coronel de Artilharia
(16456483) Carlos Manuel Cordeiro Rodrigues, a competência prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a locação e

1.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 12/2012

895

aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25 000, bem como
autorizar a arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou cedência ou alienação de
bens até ao mesmo montante.
2 — O presente despacho produz efeito desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados pelo comandante da Escola Prática de Artilharia, Coronel
de Artilharia (16456483) Carlos Manuel Cordeiro Rodrigues, que se incluam no âmbito desta subdelegação
de competências.
O Diretor de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.
Despacho n.º 15 834/2012
de 19 de abril de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 4 870/2012, de 21 de março,
do Tenente-General Comandante da Instrução e Doutrina, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 70, de 9 de abril, subdelego no comandante da Escola de Sargentos do Exército, Coronel de Infantaria
(04180880) Jorge Manuel Fernandes Alves de Oliveira, a competência prevista na alínea a) do
n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar e realizar despesas com a locação
e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25 000, bem como
autorizar a arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou cedência ou alienação de
bens até ao mesmo montante.
2 — O presente despacho produz efeito desde 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os atos entretanto praticados pelo comandante da Escola de Sargentos do Exército,
Coronel de Infantaria (04180880) Jorge Manuel Fernandes Alves de Oliveira, que se incluam no âmbito
desta subdelegação de competências.
O Diretor de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, João Manuel Santos de Carvalho,
Major-General.
Comando das Forças Terrestres
Direção de Comunicações e Sistemas de Informação
Despacho n.º 16 120/2012
de 15 de março de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é concedida pelo n.º 2 do Despacho n.º 3 833/2012, de
17 de fevereiro de 2012, do General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 54, de 15 de março de 2012, subdelego no comandante do Regimento de
Transmissões, Coronel de Transmissões (15792983) Francisco José Carneiro Bento Soares, a
competência para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com
empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25 000, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo
109.º do Código de Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro.
2 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante do Regimento de Transmissões, que
se incluam no âmbito da presente subdelegação, desde 19 de Dezembro de 2011 e até à data deste despacho.
3 — O presente despacho vigora até à tomada de posse do titular do cargo de Comandante das
Forças Terrestres.
O Diretor do Comunicações e Sistemas de Informação, Rui Manuel Xavier Fernandes Matias,
Major-General.
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Comando da Zona Militar dos Açores
Despacho n.º 16 069/2012
de 9 de abril de 2012
1 — No uso da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 3 827/2012, de
08 de fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 54, de 15 de março de 2012, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, subdelego no Comandante da Unidade de Apoio do Comando da Zona
Militar dos Açores, Tenente-Coronel de Infantaria, João Alberto Gonçalves Domingos, a competência
para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras
públicas, bem como praticar todos os demais atos decisórios previstos no Decreto-Lei n.º 18/2008, de
29 de janeiro, até ao limite de € 10 000 (dez mil euros).
2 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante da Unidade de Apoio do Comando
da Zona Militar dos Açores que se incluam no âmbito da presente subdelegação, desde 19 de dezembro
de 2011 e até à data da publicação deste despacho.
O Comandante da Zona Militar dos Açores, Isidro de Morais Pereira, Major-General.

Despacho n.º 16 122/2012
de 9 de abril de 2012
1 — No uso da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 3 827/2012, de
08 de fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 54, de 15 de março de 2012, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, subdelego no Comandante do Regimento de Guarnição n.º 2, Coronel
de Artilharia, Nuno Manuel Monteiro Fernandes, a competência para autorizar e realizar despesas
com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, bem como praticar
todos os demais actos decisórios previstos no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, até ao limite de
€ 10 000 (dez mil euros).
2 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante do Regimento de Guarnição N.º 2
que se incluam no âmbito da presente subdelegação, desde 19 de dezembro de 2011 e até à data da
publicação deste despacho.
O Comandante da Zona Militar dos Açores, Isidro de Morais Pereira, Major-General.
Despacho n.º 16 123/2012
de 9 de abril de 2012
1 — No uso da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 3 827/2012, de
08 de fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 54, de 15 de março de 2012, do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, subdelego no Comandante do Regimento de Guarnição N.º 1, Coronel
de Infantaria, António Alberto dos Santos Araújo, a competência para autorizar e realizar despesas
com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, bem como praticar
todos os demais atos decisórios previstos no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, até ao limite de
€ 10 000 (dez mil euros).
2 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante do Regimento de Guarnição N.º 1
que se incluam no âmbito da presente subdelegação, desde 19 de dezembro de 2011 e até à data da
publicação deste despacho.
O Comandante da Zona Militar dos Açores, Isidro de Morais Pereira, Major-General.
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Comando da Zona Militar da Madeira
Despacho n.º 15 401/2012
de 19 de março de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 3 832/2012, de
14 de fevereiro de 2012 do Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República,
2.ª serie, n. ° 54/2012, de 15 de março de 2012, subdelego no 2.º Comandante da Zona Militar da
Madeira, Coronel de Cavalaria (13076181) Ricardo Bettencourt Sardinha Portela Ribeiro, a
competência que me é conferida pelo n.º 2 do mesmo Despacho, para autorizar despesas com
aquisição de bens e serviços, até € 5 000.
2 — Este despacho produz efeitos a partir de 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificado todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
O Comandante da Zona Militar da Madeira, Tiago Vasconcelos, Major-General.

Despacho n.º 16 583/2012
de 19 de março de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do despacho n.º 3832/2012, de 14
de fevereiro, do Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º
54, de 15 de março de 2012, subdelego no comandante do Regimento de Guarnição n.º 3, coronel de
infantaria ( 00371884) Paulo Emanuel Maia Pereira, a competência que me é conferida pelo n.º 2 do
mesmo despacho, para autorizar despesas com aquisição de bens e serviços, até € 5000.
2 — Este despacho produz efeitos a partir de 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificado todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
O Comandante da Zona Militar da Madeira, Tiago Vasconcelos, Major-General.
Despacho n.º 16585/2012
de 19 de março de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 3832/2012, de 14
de fevereiro de 2012, do Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 54/2012, de 15 de março de 2012, subdelego no Comandante da Unidade de Apoio do
Comando da Zona Militar da Madeira, Tenente-Coronel de Infantaria (19015786) Paulo Bernardino
Pires Miranda, a competência que me é conferida pelo n.º 2 do mesmo Despacho, para autorizar
despesas com aquisição de bens e serviços, até 5.000 euros.
2 — Este despacho produz efeitos a partir de 19 de dezembro de 2011, ficando por este meio
ratificado todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
O Comandante da Zona Militar da Madeira, Tiago Vasconcelos, Major-General.
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Brigada de Intervenção
Despacho n.º 15397/2012
de 15 de março de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é concedida pelo n.º 2 do Despacho n.º 3825/2012, de 8 de
fevereiro, do General CEME, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 54 de 15 de março de 2012,
subdelego no Comandante da GAM/BRIGINT/KFOR, Tenente-Coronel de Cavalaria (00598788) Paulo
Alexandre Simões Marques, competências para autorizar e realizar despesas com a locação e
aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras até € 50000,00;
2 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante da GAM/BRIGINT/KFOR que se
incluam no âmbito da presente delegação, desde 19 de dezembro de 2011 até à data de publicação do
presente despacho.
O Comandante da Brigada de Intervenção, José Carlos Filipe Antunes Calçada, Major-General.
Despacho n.º 15 398/2012
de 15 de março de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é concedida pelo n.º 2 do Despacho n.º 3 825/2012, de
8 de fevereiro, do General CEME, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 54 de 15 de março de 2012,
subdelego no Comandante da Unidade de Apoio da Brigada de Intervenção, Tenente-Coronel de
Infantaria (00208586) Manuel da Cruz Pereira Lopes, competências para autorizar e realizar despesas
com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras até € 10 000;
2 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante da Unidade de Apoio da Brigada de
Intervenção que se incluam no âmbito da presente delegação, desde 19 de dezembro de 2011 até à data
de publicação do presente despacho.
O Comandante da Brigada de Intervenção, José Carlos Filipe Antunes Calçada, Major-General.
Despacho n.º 15 399/2012
de 15 de março de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é concedida pelo n.º 2 do Despacho n.º 3 825/2012, de
8 de fevereiro, do General CEME, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 54 de 15 de março de 2012,
subdelego no Comandante da UNENG10/FND/UNIFIL, Tenente-Coronel de Engenharia (00723182)
Augusto de Barros Sepúlveda, competências para autorizar e realizar despesas com a locação e
aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras até € 25 000;
2 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante da UNENG10/FND/UNIFIL que
se incluam no âmbito da presente delegação, desde 19 de dezembro de 2011 até 10 de fevereiro de 2012.
O Comandante da Brigada de Intervenção, José Carlos Filipe Antunes Calçada, Major-General.
Despacho n.º 15 400/2012
de 15 de março de 2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é concedida pelo n.º 2 do Despacho n.º 3 825/2012, de
8 de fevereiro, do General CEME, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 54 de 15 de março de 2012,
subdelego no Comandante do Regimento de Artilharia Antiaérea n.º 1, Coronel de Artilharia (08692982)
José Domingos Sardinha Dias, competências para autorizar e realizar despesas com a locação e
aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras até € 25 000;
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2 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante do Regimento de Artilharia Antiaérea
n.º 1 que se incluam no âmbito da presente delegação, desde 19 de dezembro de 2011 até à data de
publicação do presente despacho.
O Comandante da Brigada de Intervenção, José Carlos Filipe Antunes Calçada, Major-General.

Brigada de Reação Rápida
Despacho n.º 16 121/2012
de 22 de março de 2012
1 — Ao abrigo do n.º 2 do Despacho n.º 3 826/2012, de 08 de fevereiro de 2012, do Chefe do
Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 54, de 15 de março de 2012,
subdelego no Comandante do 3.º CN ISAF, Coronel de Inafantaria Paraquedista (00140284) Frederico
Manuel Assoreira Almendra, competências para autorizar e realizar despesas com a locação e
aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, bem como praticar todos os demais atos
decisórios previstos no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro até ao limite de € 24 939,89.
2 — O despacho produz efeitos a partir de 19 de dezembro de 2011.
O Comandante da Brigada de Reação Rápida, Fernando Celso Vicente de Campos Serafino,
Major-General.
——————
VII — AVISOS
Comando do Pessoal
Direção de Administração de Recursos Humanos
Repartição de Pessoal Civil
Aviso (extrato) n.º 16 681/2012
de 6 de dezembro de 2012
Por despacho de 05 de dezembro de 2012 do Tenente-General Ajudante-General do Exército,
proferido no uso de competência delegada, é subdelegada no Major-General Frederico José Rovisco
Duarte, presidente da Secção Autónoma n.º 1 (SA 1) do Conselho Coordenador da Avaliação do Exército,
a competência em si delegada, para a prática dos seguintes atos, no âmbito da respetiva Secção Autónoma:
a) Validar as avaliações de “desempenho relevante” e “desempenho inadequado” bem como
proceder ao reconhecimento do “desempenho excelente”;
b) Homologar as avaliações anuais;
c) Decidir das reclamações dos avaliados;
d) Nomear avaliador específico que elaborará proposta de avaliação, a entregar à Secção
Autónoma (SA), com vista à avaliação anual requerida pelos trabalhadores que se encontrem nas
situações previstas nos n.os 3, 5 e 7 do artigo 42.º da Lei n.º 66-B/2007 de 28Dec (SIADAP);
e) Presidir à SA e designar os dirigentes que a integram, nos termos da lei (n.º 2 do artigo 58.º do
SIADAP);
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f) Designar, pelo período de dois anos, os 4 vogais representantes da Administração na Comissão
Paritária (dois efetivos, um dos quais orienta os trabalhos, e dois suplentes. Os vogais são membros da SA)
(n.º 3 do artigo 59.º do SIADAP);
g) Submeter à apreciação da Comissão Paritária os requerimentos fundamentados dos trabalhadores
que solicitem a intervenção deste órgão sobre as propostas de avaliação de que tomaram conhecimento
e que serão sujeitas a homologação (n.os 1 e 2 do artigo 70.º do SIADAP);
h) Atribuir, no caso do n.º 5 do artigo 69.º do SIADAP, nova menção qualitativa e quantitativa e
respetiva fundamentação, quando decidir pela não homologação das avaliações atribuídas pelos avaliadores
ou pela SA (n.º 2 do artigo 60.º do SIADAP);
i) Proceder a nova avaliação, quando for proferida decisão favorável ao trabalhador em sede de
recurso hierárquico ou jurisdicional, sempre que não seja possível ao novo superior hierárquico proceder
à sua revisão (n.º 3 do artigo 73.º do SIADAP);
Produção de efeitos — este despacho produz efeitos desde 02 de novembro de 2012, ficando deste
modo ratificados todos os atos e despachos entretanto proferidos sobre as matérias ora objeto de delegação.
O Chefe da Repartição, Nuno Correia Neves, Coronel de Infantaria.
——————
VIII — PROTOCOLOS
Aditamento ao Protocolo de Colaboração
Entre o Regimento de Infantaria N.º 14
eo
Dínamo Clube Estação
Em virtude da celebração do protocolo de colaboração entre o Regimento de Infantaria n.º 14 e o
Dínamo, em 03 de maio de 2011, e dado o surgimento de novas necessidades ao abrigo desta parceria, é
celebrado o presente aditamento ao protocolo de colaboração inicial, ao abrigo do que prevê a cláusula 7.ª
do mesmo, que após aprovação superior e assinatura dos seus Outorgantes, será junto aos mesmo, dele
passando a constituir parte integrante.
Aditamento à Cláusula 1.ª
(Objeto)
1. (...)
2. Tal cooperação traduz-se na concessão de facilidades de utilização do Pavilhão Desportivo todas
as Segundas-feiras das 18H30 às 19H30, às Quintas-Feiras das 18H30 às 19H30 e Sábados das 10H00
às 11H00.
Aditamento à Cláusula 4.ª
(Encargos Financeiros)
1. O Segundo Outorgante entregará, a título de compensação pelos encargos decorrentes da
utilização prevista no presente protocolo, ao Primeiro a quantia de 125 (cento e vinte e cinco euros) por
mês, a saldar no último dia do mês a que respeitar;
2. (...)
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Feito em duplicado, costituído por 1 cláusula contendo 3 páginas, que irão ser assinadas e rubricadas
por ambos os outorgantes, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgaram em Viseu, 19 de novembro de 2012.
Pelo primeiro outorgante:
O Comandante do Regimento de Infantaria N.º 4, Artur Carabau Brás, Coronel de Infantaria.
Pelo segundo outorgante:
O Presidente da Direção do Dínamo Clube Estação, João Manuel Ginestal Machado Monteiro
Albuquerque.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Artur Neves Pina Monteiro, General.

Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.

