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PARTE A

 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas

Aviso (extracto) n.º 15890/2008
Por Decreto do Presidente da República de 24 de Abril de 2008, agraciado com a Grã -Cruz da Medalha de Mérito Militar:
Tenente -General Carlos Manuel Mourato Nunes
6 de Maio de 2008. — O Secretário -Geral das Ordens, Arnaldo Pereira Coutinho. 

PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Gabinete do Presidente

Louvor n.º 412/2008
Por ter sido designado para outras relevantes funções no âmbito da 

reorganização interna da Guarda Nacional Republicana, o coronel de 
infantaria Victor Alberto Dias Rosa cessa agora as funções que, desde 
Abril de 2005, vem exercendo como oficial de segurança e, nesta qua-
lidade, como responsável pelo Serviço de Segurança da Assembleia da 
República, o qual integra destacamentos da GNR e PSP.

No desempenho de tão importantes e sensíveis funções, o coronel 
Dias Rosa demonstrou em todos os momentos elevada competência 
profissional, total disponibilidade e inexcedível dedicação e sacrifício 
pelo serviço, praticando em elevado grau o discernimento na aprecia-
ção dos factos e a virtude da decisão criteriosa, predicados que muito 
justamente granjearam o apreço e reconhecimento de todos quantos 
com ele tiveram oportunidade de contactar, tendo sido um excepcional 
colaborador em todas as circunstâncias e denotando ainda elevado 
sentido de lealdade.

Oficial inteligente, extraordinariamente meticuloso, de irrepreensível 
trato humano, culto, respeitador da lei e dos direitos, de grande gene-
rosidade e de uma invulgar capacidade de trabalho e de organização, 
demonstrou, em todas as tarefas que lhe foram cometidas, ser merecedor 
de ocupar cargo de tão alta responsabilidade pela excelência da sua 
competência, aptidão para bem servir em todas as circunstâncias, dotes 

de carácter, inteligência, espírito de comando e de obediência, coragem 
moral e abnegação.

A sua grande determinação, sagacidade, sensatez e inexcedível zelo 
permitiram -lhe, em coordenação com os diversos serviços da Assem-
bleia, prevenir situações potencialmente problemáticas e adoptar e propor 
soluções adequadas e eficazes com vista à resolução das dificuldades 
e desafios que foram surgindo ao longo dos últimos três anos, tendo 
contribuído decisivamente para o acréscimo nos níveis de segurança e 
de confiança dos seus responsáveis e funcionários em geral, bem como 
no que respeita ao bom relacionamento com o público.

Realça -se ainda a extrema dedicação e a forma altamente empenhada 
como concorreu para o sucesso dos eventos organizados pela Assembleia 
da República, designadamente no âmbito da Presidência Portuguesa da 
União Europeia, durante o ano de 2007, facto que mereceu os mais ras-
gados elogios por parte de todos os participantes nacionais e estrangeiros, 
contribuindo desta forma para o reconhecido sucesso de tão importante 
evento político, diplomático e parlamentar, que reforçou o prestígio do 
nosso país junto da União Europeia e no mundo.

Pelas excepcionais qualidades militares e humanas demonstradas, 
considero dignos do maior apreço e merecedores deste público louvor os 
serviços prestados à Assembleia da República pelo coronel Victor Alberto 
Dias Rosa, engrandecendo e elevando igualmente o conceito de grande 
dedicação ao serviço da causa pública, tendo inequivocamente resultado 
da sua actuação honra e lustre para a Guarda Nacional Republicana e 
benefício visível para a Assembleia da República enquanto órgão de 
soberania do Estado representativo de todos os portugueses.

7 de Maio de 2008. — O Presidente da Assembleia da República, 
Jaime Gama. 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 

E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Portaria n.º 537/2008

Considerando que é imperativo do Estado assegurar a existência e o 
funcionamento de um serviço público de televisão, conforme decorre do 
n.º 5 do artigo 38.º da Constituição da República Portuguesa, devendo 
para isso garantir os meios necessários, suficientes e apropriados à sua 
prestação;

Considerando que a gestão do Serviço Público de Televisão deve 
assentar em planos de financiamento público plurianuais, que garan-
tam o equilíbrio financeiro da empresa concessionária desse Serviço, 

em adequação e respeito pelos princípios do rigor, proporcionalidade, 
transparência e responsabilidade, que caracterizam a utilização de bens 
públicos;

Considerando que aqueles planos de financiamento plurianuais de-
vem assegurar a planificação apropriada, as reformas sustentadas e a 
estabilidade de gestão indispensáveis a uma televisão de serviço público 
forte, eficiente e prestigiada;

Considerando que o n.º 1 do artigo 52.º da Lei da Televisão prevê a 
celebração de um contrato regulador da concessão do serviço público 
de televisão;

Considerando o disposto no n.º 1 da cláusula 25.ª do contrato de 
concessão do serviço público de televisão, celebrado em 25 de Março 
de 2008, entre o Estado, representado pelos Ministros de Estado e 
das Finanças e dos Assuntos Parlamentares e a Rádio e Televisão de 
Portugal, S. A.;
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Considerando, finalmente, que o n.º 2 do artigo 45.º da Lei n.º 91/2001, 
de 20 de Agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 48/2004, de 24 de 
Agosto, e que o artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 155/92, de 28 de Julho, 
determinam que os compromissos que dêem origem a encargos plurianu-
ais apenas podem ser assumidos mediante prévia autorização, a conceder 
por portaria conjunta dos Ministros das Finanças e da tutela técnica:

Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e das Finanças e pelo 
Ministro dos Assuntos Parlamentares, o seguinte:

1.º Os encargos resultantes do contrato de concessão do serviço pú-
blico de televisão e do respectivo acordo complementar referente ao 
quadriénio 2008 -2011, celebrado entre o Estado, representado pelos 
Ministros de Estado e das Finanças e dos Assuntos Parlamentares e a 
Rádio e Televisão de Portugal, S. A., não podem exceder os seguintes 
montantes:

Ano de 2008 — € 117 500 000;
Ano de 2009 — € 119 262 000;
Ano de 2010 — € 121 051 000;
Ano de 2011 — € 122 867 000.

2.º Aos montantes referidos no número anterior acresce IVA à taxa 
legal fixada para o exercício orçamental a que respeita a indemnização 
compensatória.

3.º Os encargos resultantes da presente portaria são suportados por 
verbas adequadas do orçamento do Ministério das Finanças e da Ad-
ministração Pública.

4.º A presente portaria produz efeitos desde a data de produção de 
efeitos do contrato de concessão do serviço público de televisão, cele-
brado entre o Estado e a Rádio e Televisão de Portugal, S. A., em 25 de 
Março de 2008.

7 de Maio de 2008. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fernando 
Teixeira dos Santos. — O Ministro dos Assuntos Parlamentares, Augusto 
Ernesto Santos Silva. 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 14274/2008
Ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 5 do artigo 1.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, na alínea b) do n.º 4 do artigo 24.º do 
Decreto -Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro, e nos artigos 5.º e 44.º 
do Decreto -Lei n.º 40 -A/98, de 27 de Fevereiro, determino que a pri-
meira secretária de embaixada do quadro I do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros — pessoal diplomático Luísa Maria Machado da Palma 
Fragoso, a exercer o cargo de chefe de divisão da Direcção de Serviços 
das Instituições Comunitárias da Direcção -Geral dos Assuntos Euro-
peus, seja exonerada das referidas funções, com efeitos a partir de 6 de 
Fevereiro de 2008.

2 de Abril de 2008. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estran-
geiros, Luís Filipe Marques Amado. 

 Despacho n.º 14275/2008
Considerando os termos do despacho ministerial de 7 de Junho de 

2005 que nomeou, em comissão de serviço, a técnica superior de 1.ª 
classe do quadro I do Ministério dos Negócios Estrangeiros — pessoal 
técnico superior — Dr.a Maria Mafalda Reynolds Dias para o cargo 
de adida técnica na Missão Permanente de Portugal Junto das Nações 
Unidas — ONU, conforme publicação no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 119, de 23 de Junho de 2005:

Determino, ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 10.º do 
Decreto -Lei n.º 133/85, de 2 de Maio, o termo da comissão de serviço 
e a consequente cessação de funções da Dr.a Maria Mafalda Reynolds 
Dias do cargo de adida técnica na Missão Permanente de Portugal Junto 
das Nações Unidas — ONU, em 22 de Junho de 2008.

2 de Abril de 2008. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estran-
geiros, Luís Filipe Marques Amado. 

 Despacho n.º 14276/2008
Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-

-Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro, e considerando o disposto na 
alínea e) do n.º 5 do artigo 1.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e nos 
artigos 5.º e 44.º do Decreto -Lei n.º 40 -A/98, de 27 de Fevereiro, deter-

mino que a primeira secretária de embaixada do quadro I do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros — pessoal diplomático — Maria Filomena 
Bordalo da Silva que, por despacho publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 239, de 12 de Dezembro de 2007, que foi nomeada chefe 
da Divisão dos Assuntos relativos à CPLP da Direcção -Geral de Política 
Externa, seja exonerada das referidas funções, com efeitos a partir de 
31 de Janeiro de 2008.

2 de Abril de 2008. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estran-
geiros, Luís Filipe Marques Amado. 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 14277/2008
Através do Decreto -Lei n.º 300/2007, de 23 de Agosto, procedeu -se à 

alteração do regime jurídico do sector empresarial do Estado constante 
do Decreto -Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro, tendo em conta a expe-
riência colhida ao longo de cerca de oito anos na respectiva aplicação 
prática e a necessidade de assegurar a harmonia entre aquele regime e o 
novo Estatuto do Gestor Público, constante do Decreto -Lei n.º 71/2007, 
de 27 de Março. As alterações introduzidas inserem -se igualmente no 
quadro estabelecido pelo Código das Sociedades Comerciais, de acordo 
com a revisão operada pelo Decreto -Lei n.º 76 -A/2006, de 29 de Março, 
e denotam a atenção crescente relativamente às boas práticas de governo 
e à organização interna das empresas públicas, matérias que foram 
igualmente objecto da Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007, 
de 1 de Fevereiro de 2007.

Assim, a alteração do enquadramento legal no sector empresarial do 
Estado abrange três áreas nucleares:

i) Reforço dos mecanismos de controlo financeiro e dos deveres 
especiais de informação das empresas públicas, prevendo -se, nomeada-
mente, a obrigatoriedade de apresentação pelas empresas dos planos de 
investimento anuais e plurianuais e respectivas fontes de financiamento, 
bem como a obrigatoriedade de divulgação das remunerações e o modo 
como são determinadas nos relatórios anuais, no sítio das empresas do 
Estado e no Diário da República;

ii) Definição de orientações de gestão segundo três níveis: orientações 
estratégicas para todo o sector empresarial do Estado; orientações gerais 
destinadas a um dado sector de actividade; e orientações específicas 
para cada empresa;

iii) A adopção de estrutura de gestão e fiscalização em função da 
dimensão e complexidade da respectiva gestão que assegure a efectiva 
segregação de funções de administração executiva e de fiscalização.

Deste modo, considerando, nomeadamente, a necessidade de assegurar 
a contenção da despesa pública e o rigor na gestão dos recursos disponí-
veis, reforçaram -se os mecanismos de controlo financeiro e os deveres 
especiais de informação das empresas públicas. Nesta sede, estabelece 
o n.º 1 do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro, 
na redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 300/2007, de 23 de 
Agosto, que as empresas públicas devem facultar ao Ministro das Fi-
nanças e ao ministro responsável pelo respectivo sector um conjunto de 
informações de carácter financeiro, visando o seu acompanhamento e 
controlo. Por outro lado, dispõe o n.º 3 do artigo 13.º do referido diploma 
que as informações a prestar pelas empresas públicas devem obedecer 
às condições que vierem a ser definidas por despacho do Ministro das 
Finanças. Estabelece ainda o artigo 13.º -B do mesmo decreto -lei que 
as empresas públicas dão a conhecer anualmente, através do Diário 
da República, um conjunto de informações relativas à sua estrutura e 
organização internas.

No que respeita, em especial, à prestação da informação de carácter 
financeiro, urge estabelecer as condições concretas da prestação da 
informação, procedendo -se, designadamente, à actualização de proce-
dimentos e ao ajustamento de prazos, tendo em vista uma adequação 
ao novo quadro normativo aplicável às empresas do sector empresarial 
do Estado.

A prestação da informação financeira pelas empresas assume especial 
importância, quer para efeitos da prossecução das competências da 
Inspecção -Geral de Finanças no domínio do controlo financeiro quer 
para efeitos da prossecução das competências da Direcção -Geral do Te-
souro e Finanças no âmbito do exercício da função accionista do Estado.

Por outro lado, tendo em atenção o disposto na Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 70/2008, de 22 de Abril, que aprovou as orientações 
estratégicas do Estado destinadas à globalidade do sector empresarial do 




