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PARTE C

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ECONOMIA

Gabinetes da Secretária de Estado do Tesouro
e do Secretário de Estado

das Infraestruturas, Transportes e Comunicações

Despacho normativo n.º 10-A/2013
Considerando que:
a) Na sequência da aprovação do Plano Estratégico dos Transportes 

(PET), através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 45/2011, de 
10 de novembro, foi despoletado um conjunto de reformas estruturais 
com objetivo de proceder a uma reestruturação e reequilíbrio operacional 
das empresas públicas do sector dos transportes;

b) Os resultados já alcançados possibilitaram que, a partir do ano 
de 2012, se procedesse a uma estabilização do nível de atualização 
tarifária anual em linha com a inflação esperada, assim trazendo um 
benefício aos passageiros e utilizadores dos serviços públicos de trans-
porte de passageiros;

c) No despacho normativo n.º 11 -A/2011, de 27 de julho de 2011 foi, 
desde logo, identificada na estrutura de tarifários a existência de um con-
junto de assimetrias entre títulos de transporte e a necessidade de iniciar 
um processo de correção, a que importa agora dar continuidade;

d) Através do despacho normativo n.º 1/2012, de 27 de janeiro de 2012, 
foi criado o título «Navegante», que passou a oferecer aos passageiros 
uma mobilidade plena em toda a cidade de Lisboa, rentabilizando os 
sistemas de transportes já existentes;

e) Com a publicação da Portaria n.º 241 -A/2013, de 31 de julho, 
o sistema de passes intermodais e as condições de disponibilização 
destes títulos de transporte na Área Metropolitana de Lisboa passaram 
a estar especificamente regulados, prevendo -se também ali que a fixa-
ção e atualização das tarifas dos passes intermodais são estabelecidas 
por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 
finanças e dos transportes;

f) É intenção do Governo dar continuidade à progressiva uniformiza-
ção e integração tarifária dos sistemas de transportes nas Áreas Metro-
politanas, beneficiando a acessibilidade e a mobilidade dos passageiros.

Assim, nos termos e ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do 
artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 8/93, de 11 de janeiro, do n.º 1 do artigo 3.º 
e do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 241 -A/2013, de 31 de julho, 
determina -se o seguinte:

1. É fixada em 1,0% a percentagem máxima de aumento médio nos 
preços atualmente praticados para os títulos relativos aos transportes 
coletivos rodoviários interurbanos de passageiros até 50 km, para os 
títulos de transporte nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, 
para os títulos relativos aos transportes ferroviários urbanos e subur-
banos em percursos inferiores a 50 km e para os títulos relativos aos 
transportes fluviais.

2. Por despacho do presidente do conselho diretivo do Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes, I. P. (IMT), em articulação com as Au-
toridades Metropolitanas de Transportes de Lisboa e do Porto (AMT), 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Aviso n.º 15530-A/2013
Na sequência do concurso de promoções à Categoria de Conselheiro 

de Embaixada aberto pelo Aviso n.º 11754/2013, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, de 20 de setembro, e considerando a lista de 
classificação dos candidatos nesse concurso devidamente homologada, 
foram promovidos à categoria de Conselheiro de Embaixada, por des-
pacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, nos termos 
do disposto no artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 204/2006, de 27 de outu-
bro, por remissão do Decreto -Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, os 
seguintes candidatos:

1 — Silva, Adelino Vieira da Cunha da
2 — Silva, Luís Miguel Leandro da
3 — Arsénio, José Carlos dos Reis
4 — Ferreira, Carlos Alberto Maciel
5 — Castro, Sónia Maria Melo e
6 — Alvim, Domingos Maria de Saldanha Melo e
7 — Saragoça, Carla Manuela Lourenço
8 — Terenas, João Manuel Syder Santiago
9 — Victória, Ricardo de Sousa Meneses Bonnet
10 — Silvestre, Carmen Bagulho
19 de dezembro de 2013. — A Secretária -Geral, Ana Martinho.
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é aprovada a tabela do preço máximo de referência do quilómetro ro-
doviário das carreiras de transporte coletivo rodoviário interurbano de 
passageiros, em percursos inferiores a 50 kms, nos termos do n.º 1.

3. É alargada a cobertura da família de títulos “Navegante Rede”, a 
qual passa a abranger as deslocações ferroviárias entre as estações da 
cidade de Lisboa e as estações de Algés (Linha de Cascais), Amadora 
(Linha de Sintra) e Bobadela (Linha do Norte).

4. Compete ao IMT e às AMT coordenar e monitorizar a imple-
mentação das alterações estabelecidas no presente despacho para os 
títulos de transporte nas respetivas áreas geográficas de atuação, com 
o apoio da OTLIS – Operadores de Transportes da Região de Lisboa e 
da TIP – Transportes Intermodais do Porto.

5. Os novos preços dos títulos de transporte público de passageiros 
decorrentes da aplicação do presente despacho são praticados a partir 
de 1 de janeiro de 2014.

6. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação e produz efeitos a partir de 18 de dezembro de 2013.

No uso das competências para o efeito delegadas,
18 de dezembro de 2013. — A Secretária de Estado do Tesouro, Maria 

Isabel Cabral de Abreu Castelo Branco. — O Secretário de Estado das 
Infraestruturas, Transportes e Comunicações, Sérgio Paulo Lopes da 
Silva Monteiro. 
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PARTE H

 MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

Aviso (extrato) n.º 15530-B/2013

Homologação de listas de ordenação final

Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, torno público que 

foram homologadas por meu despacho de 10/12/2013 e de 11/12/2013, 
respetivamente, as listas de ordenação final de candidatos aprovados 
nos procedimentos concursais para preenchimento de postos de trabalho 
por tempo indeterminado da carreira/categoria de Técnico Superior 
(engenharia florestal) e Assistente Operacional (condutor de máquinas 
pesadas e veículos especiais), abertos por Aviso n.º 9750/2013 publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 145, Parte H — Autarquias 
Locais, de 30 de julho, Referências C e D. Encontram -se publicitadas 




