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do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à higiene dos géneros 
alimentícios;

Portaria n.º 215/2011, de 31 de maio, que estabelece os requisitos 
específicos relativos a instalações, funcionamento, e regime de classi-
ficação aplicáveis aos estabelecimentos de restauração ou de bebidas, 
incluindo os integrados em empreendimentos turísticos e às secções 
acessórias de restauração ou de bebidas instaladas em estabelecimentos 
comerciais com outra atividade principal;

Decreto -Lei n.º 243/86, de 20 de agosto, que aprova o regulamento 
geral da higiene e segurança do trabalho dos estabelecimentos comer-
ciais;

Portaria n.º 1135/95, de 15 de setembro, que estabelece as regras a 
observar na utilização das gorduras e óleos na preparação e fabrico de 
géneros alimentícios;

Portaria n.º 24/2005, de 11 de janeiro, relativa às regras relativas à 
utilização do azeite como tempero de prato nos estabelecimentos de 
hotelaria, de restauração e de restauração e bebidas;

Decreto -Lei n.º 113/2006, de 12 de junho, que estabelece o regime 
sancionatório aplicável às infrações às normas dos Regulamentos (CE) 
n.º 852/2004 e n.º 853/2004, ambos de 29 de abril;

Portaria n.º 149/88, de 9 de março, relativa às regras de asseio e higiene 
a observar pelas pessoas que, na sua atividade profissional, entram em 
contacto com alimentos;

Decreto -Lei n.º 560/99, de 18 de dezembro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto -Lei n.º 183/2002 de 20 de agosto e Decreto -Lei 
n.º 50/2003, estabelece as regras a que deve obedecer a rotulagem, 
apresentação e publicidade dos géneros alimentícios, sejam ou não 
pré -embalados.

26 — Durante a prova será permitida a consulta da legislação referida, 
desde que não anotada.

18 de abril de 2013. — O Presidente, Humberto Meirinhos.
206914941 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
e dos Assuntos Europeus

Despacho n.º 5724/2013
1  - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto -Lei 

n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero, a seu pedido, o licenciado Hugo 
Manuel Vargas Carolino, das funções de técnico especialista do meu 
gabinete, para o qual tinha sido nomeado através do meu despacho 
n.º 6054/2012, de 27 de abril de 2012.

2  - A presente exoneração produz efeitos a 1 de abril de 2013.
3  - Ao cessar funções, cumpre -me manifestar público louvor ao li-

cenciado Hugo Manuel Vargas Carolino pelas suas qualidades pessoais 
e profissionais.

2 de abril de 2013. — O Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos 
Europeus, Luís Miguel Gubert Morais Leitão.

206912713 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 5725/2013
Atenta a imperiosa necessidade de otimizar, racionalizar e concentrar 

os recursos afetos à Saúde Militar, está em curso nas Forças Armadas 
um processo de reforma do Sistema de Saúde Militar;

No âmbito desta reforma, releva -se a criação do Polo de Lisboa 
do Hospital das Forças Armadas (HFAR/PL), através do 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, sucedendo -lhes nas respetivas atribuições e 
competências, assim como na universalidade dos direitos e obrigações 
de que eram titulares;

Com a reforma da Saúde Militar pretende -se também sistematizar os 
recursos disponíveis no Ministério da Defesa Nacional (MDN), incluindo 
os Centros de Saúde dos ramos das Forças Armadas, subordinados à 
prestação de cuidados de saúde, afetos à globalidade dos beneficiários 
da ADM (Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas);

Esta reforma não pode assim deixar de imprimir uma racionalidade 
sistémica à afetação dos recursos disponibilizados no âmbito do MDN, 
enfatizando o caráter de complementaridade e de articulação, tendo 
em vista potenciar a prestação de cuidados de saúde aos beneficiários 
da ADM;

Neste quadro, uma adequada referenciação de utentes entre os dife-
rentes prestadores existentes no âmbito das estruturas de saúde afetas 
ao MDN revelar -se -á essencial para salvaguardar, quer o acesso aos 
cuidados de saúde, quer a qualidade dos mesmos;

Assim, determino o seguinte:
1 — É nomeado o Mestre em Economia Fernando Miguel Pinto Oli-

veira Pereira para elaborar um estudo que vise aperfeiçoar os mecanismos 
de referenciação dos utentes dos diferentes prestadores de cuidados de 
saúde afetos ao MDN;

2 — O estudo referido no número anterior deve:
a) Acautelar os aspetos de complementaridade entre os prestadores aí 

mencionados, considerando a prestação de cuidados de saúde primários 
e a prestação de cuidados de saúde hospitalares;

b) Propor as linhas de orientação a implementar para referenciação 
dos mesmos utentes para entidades terceiras, esgotada a diferenciação 
técnica no âmbito da atuação clínica dos prestadores afetos ao MDN.

3 — O estudo referido nos números anteriores deverá ser -me apre-
sentado no prazo de 60 dias, após a data de publicação do presente 
despacho.

4 – Os ramos das Forças Armadas, o Hospital das Forças Armadas-
-Polo de Lisboa, o Instituto de Ação Social das Forças Armadas e a 
Direção -Geral de Pessoal e Recrutamento Militar prestam toda a cola-
boração necessária ao desenvolvimento do estudo.

5 – Os encargos com as deslocações que ocorrerem no âmbito do tra-
balho a desenvolver são suportados pelo Ministério da Defesa Nacional, 
através da Direção -Geral de Pessoal e Recrutamento Militar.

11 de abril de 2013. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro 
Correia de Aguiar -Branco.

206912738 

 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 5726/2013
1 — Considerando o disposto no n.º 4 do artigo 27.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 a cessação da comissão de serviço, em regime de 
substituição, da Engenheira Susana Isabel Nascimento Pereira da Silva, 
do cargo de Diretora Nacional de Bombeiros, da Autoridade Nacional 
de Proteção Civil.

2 — O presente despacho produz efeitos a 21 de abril de 2013.
16 de abril de 2013. — O Ministro da Administração Interna, Miguel 

Bento Martins Costa Macedo e Silva.
206914325 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Gabinete do Secretário de Estado da Energia

Despacho n.º 5727/2013
O Fundo de Apoio à Inovação (FAI) foi criado e instituído junto da 

ADENE – Agência para a Energia pelo Despacho n.º 32 276-A/2008, 
publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 17 de dezembro de 2008, 
que aprovou igualmente o seu Regulamento de Gestão, posteriormente 
alterado pelo Despacho n.º 13 415/2010, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª Série, de 19 de agosto de 2010, com uma dotação inicial 
correspondente à soma das contribuições prestadas pelas entidades 
adjudicatárias da Fase A (Eneop – Eólicas de Portugal) e da Fase B 
(Ventinveste) do concurso público internacional denominado «con-
curso para atribuição de capacidade de injeção de potência na rede do 
sistema elétrico de serviço público e pontos de receção associados para 
energia elétrica produzida em centrais eólicas», lançado nos termos do 
aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, de 28 julho de 2005.

O FAI foi dirigido fundamentalmente ao financiamento do sistema cien-
tífico nacional, ao financiamento e promoção de projetos de investigação 
e desenvolvimento tecnológico e à concessão de bolsas de doutoramento, 
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com particular enfoque no domínio das energias renováveis (designada-
mente da energia eólica) e eficiência energética. Passados mais de três anos 
de atividades do FAI, importa atualizar as suas finalidades, atribuições e 
modalidade de gestão, adequando-as aos objetivos da estratégia nacional 
de energia do XIX Governo Constitucional e às metas do Plano Nacional 
de Ação para as Energias Renováveis (PNAER) e do Plano Nacional de 
Ação para a Eficiência Energética (PNAEE), atualmente em revisão. 
Com efeito, no caso do PNAER, pretende-se uma aposta em tecnologias 
maduras (tais como a energia hídrica e eólica) e em novas tecnologias 
de energia através de instrumentos de investigação e desenvolvimento 
(I&D), com vista a que os consumidores deixem de financiar o investi-
mento adicional em tecnologias não maduras. No caso do PNAEE, há 
um particular enfoque na concretização de um programa abrangente de 
investimento na eficiência energética, onde se inclui a promoção das 
redes inteligentes de energia, de acordo com um racional económico 
e dando prioridade a tecnologias mais maduras e com maior impacto 
de curto prazo para os consumidores finais e para a gestão das redes. 

Por outro lado, o Memorando de Entendimento sobre as Condiciona-
lidades de Política Económica, celebrado entre a República Portuguesa 
e o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o Fundo Monetá-
rio Internacional, no quadro do Programa de Assistência Financeira a 
Portugal, prevê a avaliação dos atuais instrumentos de política ener-
gética, designadamente os relacionados com a eficiência energética.

Neste contexto, procede-se a uma ampla revisão do FAI, com vista a 
alcançar, nomeadamente, os seguintes objetivos:

a) Clarificar que o FAI tem a natureza de património autónomo, sem 
personalidade jurídica, mas dotado de personalidade judiciária, e alterar 
a sua arquitetura institucional, tendo em vista a assegurar uma adequada 
articulação com a prossecução dos objetivos da política energética, 
passando o Diretor-Geral de Energia e Geologia a assumir as funções 
de presidente, por inerência, e extinguindo o Conselho Estratégico;

b) Centrar o FAI no apoio a atividades e projetos de maior valor acres-
centado e em que esse apoio seja decisivo, no quadro das prioridades 
de política energética e de inovação do XIX Governo Constitucional, 
nomeadamente através do alargamento do âmbito do FAI a projetos 
de investimento em eficiência energética e, por outro lado, através da 
eliminação do seu âmbito de certas tipologias de projetos para os quais 
não se encontra vocacionado e ou relativamente aos quais existem 
alternativas de financiamento;

c) Simplificar e clarificar o regulamento de gestão, nomeadamente 
tornando mais claras quais as despesas não elegíveis para as várias 
tipologias de projetos.

Assim: 
Determino: 
1 – É alterado o Regulamento de Gestão do Fundo de Apoio à Ino-

vação, que passa a denominar-se Regulamento do Fundo de Apoio à 
Inovação, nos termos constantes do anexo ao presente despacho e que 
dele faz parte integrante. 

2 - O FAI tem a natureza de património autónomo, sem personalidade 
jurídica, mas dotado de personalidade judiciária. 

3 – O presidente da comissão executiva do FAI passa a ser, por inerên-
cia, o Diretor-Geral de Energia e Geologia, nos termos do respetivo regime 
orgânico e do Regulamento do Fundo de Apoio à Inovação em anexo. 

4 – É extinto o conselho estratégico do FAI. 
5 - O âmbito do FAI é alargado a projetos de investimento em efi-

ciência energética. 
6 - É suspensa a avaliação dos projetos apresentados ao abrigo do 

Despacho n.º 32 276-A/2008, de 17 de dezembro, tal como alterado pelo 
Despacho n.º 13 415/2010, de 19 de agosto. 

7 – O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura.
Publique-se no sítio na internet do FAI 
12 de junho de 2012. — O Secretário de Estado da Energia, Artur 

Álvaro Laureano Homem da Trindade.

ANEXO 

Regulamento do Fundo de Apoio à Inovação 

CAPÍTULO I 

Objeto, âmbito e tipologias de projetos 

Artigo 1.º 
Objeto 

O presente Regulamento do Fundo de Apoio à Inovação (Regula-
mento) estabelece os objetivos e as regras de gestão e funcionamento 

do Fundo de Apoio à Inovação (FAI), instituído junto da Agência para 
a Energia (ADENE) ao abrigo do Contrato-Programa celebrado entre a 
Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e a ADENE. 

Artigo 2.º 
Âmbito 

1 - O FAI tem como objetivos o apoio à inovação, ao desenvolvi-
mento tecnológico e ao investimento nas áreas das energias renováveis 
e eficiência energética, em concretização das metas definidas no Plano 
Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER), no Plano 
Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) e na estratégia 
nacional de energia. 

2 - O FAI tem a natureza de património autónomo, não respondendo, 
em caso algum, pelas dívidas de quaisquer outras entidades ou agen-
tes, nem respondendo o património da ADENE por quaisquer dívidas 
contraídas pelo Fundo. 

3 - O FAI é desprovido de personalidade jurídica mas dotado de 
capacidade judiciária. 

Artigo 3.º 
Tipologias de Projetos 

1 - São suscetíveis de apoio as seguintes tipologias de projetos (os 
“Projetos”): 

a) Projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico de caráter 
inovador, envolvendo empresas e instituições do sistema científico e 
tecnológico nacional, individualmente ou em consórcio; 

b) Projetos em regime de demonstração tecnológica de conceito, 
envolvendo empresas e entidades do sistema científico e tecnológico 
nacional, individualmente ou em consórcio, proprietárias de patentes e 
projetos em regime pré-comercial;  

c) Projetos de investimento que visem o aumento da eficiência ener-
gética; 

d) Estudos técnicos ou científicos que suportem de forma efetiva o 
conhecimento das entidades públicas e privadas na área da eficiência 
energética ou das energias renováveis;  

e) Projetos de sensibilização comportamental desde que comprova-
damente mensuráveis por metodologia idónea. 

2 – Para os efeitos da alínea b) do número anterior, entende-se por 
regime de demonstração tecnológica de conceito a atividade na qual o 
promotor pretende demonstrar que um determinado conceito tem poten-
cial para ser técnica e economicamente viável e por regime pré-comercial 
a atividade de exploração de um conceito cuja viabilidade técnica e 
potencial económico se encontram demonstrados, mas cujo grau de 
maturidade não permite ainda autossuficiência económica. 

Artigo 4.º 
Modalidades de apoio a Projetos 

1 - O FAI pode apoiar os Projetos nas modalidades de subsídio não 
reembolsável e reembolsável, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º 
relativamente à participação em fundos de capital de risco ou de pro-
moção de eficiência energética. 

2 - Por subsídio reembolsável entende-se um incentivo sob a forma 
de empréstimo ao promotor do Projeto sem juros, por um prazo máximo 
de seis anos, o qual poderá ainda beneficiar de um período de carência 
sobre o início do seu reembolso por um prazo máximo não superior a 
dois anos a contar da data do início do Projeto. 

3 - Por subsídio não reembolsável entende-se um incentivo concedido 
a fundo perdido. 

4 - Um mesmo Projeto poderá beneficiar de apoio financeiro nas duas 
modalidades previstas no n.º 1, ou ainda da possibilidade de conversão, 
total ou parcial, do incentivo reembolsável em incentivo não reembol-
sável, desde que se mostrem pontual e integralmente alcançados os 
objetivos e metas fixadas no contrato de incentivos financeiros previsto 
no artigo 12.º, sendo aplicáveis, em qualquer caso, os limites máximos 
de incentivo previstos neste Regulamento. 

Artigo 5.º 
Participação em fundos 

1 - Para prosseguir os seus objetivos, o FAI pode adquirir unidades 
de participação em fundos de promoção de desenvolvimento e inova-
ção tecnológica ou de eficiência energética, nomeadamente fundos de 
investimento, de capital de risco ou de outra natureza. 

2 - A participação do FAI nos fundos previstos no n.º 1 subordina-se 
aos seguintes objetivos: 

a) Tomada de participações em empresas ou agrupamento de empresas 
com uma forte componente de inovação e de investigação tecnológica 
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na área das energias renováveis ou da eficiência energética, com forte 
potencial de exportação de equipamentos, materiais, tecnologias ou 
serviços; 

b) Financiamento de projetos ou investimentos com dimensão re-
levante que promovam a eficiência energética e que contribuam dire-
tamente para o cumprimento das metas constantes do PNAEE ou de 
qualquer outro plano que lhe venha a suceder integrando políticas e 
medidas de eficiência energética. 

3 - A subscrição e a alienação pelo FAI de unidades de participação 
de um fundo, seja qual for a sua natureza, bem como o montante da 
referida subscrição, alienação e ou reforços, carece de despacho de 
autorização do membro do Governo responsável pela área da energia, 
mediante proposta da Comissão Executiva do FAI precedida de parecer 
obrigatório da ADENE.  

Artigo 6.º 
Limites e cumulação de incentivos 

1 - Com exceção de projetos de mérito excecional, nos termos do 
artigo 7.º, o apoio financeiro a conceder pelo FAI aos projetos aprovados 
ao abrigo das alíneas a), b) e c) do artigo 3.º, não pode exceder 70% 
das despesas elegíveis, com um limite máximo de 2 milhões de euros.

2 - Com exceção de projetos de mérito excecional, o apoio financeiro 
a conceder pelo FAI aos projetos aprovados ao abrigo das alíneas d) e e) 
do artigo 3.º, não pode exceder 200 mil euros. 

3 - A cumulação de apoio do FAI, no âmbito do mesmo projeto, através 
de subsídios e da intervenção de fundos subscritos pelo FAI, é objeto 
de aprovação do membro do Governo responsável pela área de energia, 
mediante proposta da Comissão Executiva, sendo aplicável à componente 
apoiada diretamente pelo FAI o disposto no número anterior.  

4 - Os incentivos concedidos podem ser objeto de redução, nos termos 
a definir pela Comissão Executiva, em resultado do incumprimento de 
condições contratualmente estabelecidas, nomeadamente as relativas 
ao calendário de execução de Projetos. 

5 - Para as mesmas despesas elegíveis, os incentivos concedidos ao 
abrigo do FAI não são cumuláveis com quaisquer outros da mesma 
natureza. 

Artigo 7.º 
Projetos de mérito excecional 

Considera-se Projeto de mérito excecional aquele que, atenta a sua 
especial relevância para a inovação, para o desenvolvimento tecno-
lógico e industrial nacional ou para a prossecução dos objetivos de 
política energética, for reconhecido como tal por despacho do membro 
do Governo responsável pela área da energia, mediante proposta da 
Comissão Executiva. 

CAPÍTULO II 

Projetos 

Artigo 8.º 
Requisitos de qualificação dos promotores 

1 - Podem apresentar candidaturas a apoio do FAI quaisquer entidades 
públicas ou privadas.

2 - O promotor, ou promotores, de Projetos ao abrigo das alíneas a), 
b), e c), do artigo 3.º devem preencher os seguintes requisitos mínimos:

a) Encontrar-se legalmente constituído; 
b) Possuir a sua situação regularizada face à administração fiscal, à 

segurança social e às entidades pagadoras de incentivos, em Portugal ou 
no Estado no qual se situe o seu estabelecimento principal;  

c) Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respetiva 
atividade, nomeadamente ter a situação regularizada em matéria de 
licenciamento, quando aplicável; 

d) Dispor de contabilidade organizada de acordo com a legislação 
aplicável;  

e) Demonstrar possuir ou vir a possuir sistemas de controlo adequados 
à análise e ao acompanhamento do Projeto; 

f) Demonstrar possuir ou vir a possuir uma estrutura organizacional 
e recursos qualificados que lhes confiram capacidade técnica adequada 
à execução do Projeto, bem como um nível de gestão profissionalizada;  

g) No caso de entidades privadas, demonstrar possuir uma situação 
económico-financeira equilibrada, nos termos a definir pela Comissão 
Executiva, suscetível de garantir a boa execução do projeto; 

h) Cumprir os demais critérios que sejam definidos pela Comissão 
Executiva. 

3 - O promotor, ou promotores, de Projetos ao abrigo das alíneas d) 
e e) do artigo 3.º, devem preencher os seguintes requisitos mínimos:

a) Encontrar-se legalmente constituído; 
b) Possuir a sua situação regularizada face à administração fiscal, à 

segurança social e às entidades pagadoras de incentivos, em Portugal ou 
no Estado no qual se situe o seu estabelecimento principal;  

c) Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respetiva 
atividade, nomeadamente ter a situação regularizada em matéria de 
licenciamento, quando aplicável; 

d) Dispor de contabilidade organizada de acordo com a legislação 
aplicável;  

e) Demonstrar possuir ou vir a possuir uma estrutura organizacional 
e recursos qualificados que lhes confiram capacidade técnica adequada 
à execução do Projeto, bem como um nível de gestão profissionalizada;  

f) Cumprir os demais critérios que sejam definidos pela Comissão 
Executiva. 

Artigo 9.º 
Requisitos de elegibilidade das candidaturas 

1 - As candidaturas apresentadas ao abrigo das alíneas a), b) e c) 
do artigo 3.º, devem conter os seguintes elementos, sem prejuízo de 
outra informação que o Promotor ou promotores considerem relevante:

a) Identificação do Promotor e demais entidades envolvidas;
b) Indicação, quantitativa e qualitativa, dos objetivos a atingir com 

o Projeto;
c) Memória descritiva do Projeto (que deverá descrever detalhada-

mente o Projeto, justificar a sua elegibilidade, inovação, comparação com 
o estado da arte, impacte potencial no desenvolvimento tecnológico de 
empresas ou áreas de atividade, transferência de tecnologia associada, 
impactos na eficiência energética gerada);

d) Cronograma de execução; 
e) Cronograma financeiro, incluindo a demonstração de que se en-

contram asseguradas as fontes de financiamento do projeto; 
f) Mapa de investimentos;
g) Enquadramento na estratégia nacional de energia. 

2 - Os projetos apresentados ao abrigo das alíneas d) e e) do artigo 3.º, 
podem limitar a memória descritiva do Projeto à sua descrição e funda-
mentação da sua elegibilidade. 

3 - A Comissão Executiva pode solicitar outros elementos que consi-
dere necessários para a adequada caracterização e avaliação dos Projetos. 

4 - Quaisquer modelos ou outros documentos relevantes para a ela-
boração das candidaturas são disponibilizados no sítio Web do FAI 
(www.fai.pt). 

5 - As candidaturas devem ser dirigidas à ADENE, ao cuidado do 
Presidente da Comissão Executiva do FAI, para o endereço que estiver 
identificado no sítio web do FAI (www.fai.pt), ou enviadas por correio 
eletrónico para geral@fai.pt. 

Artigo 10.º 
Despesas não elegíveis 

1 - Relativamente aos projetos identificados no artigo 3.º não são 
consideradas elegíveis as seguintes despesas:

a) Aquisição de terrenos;
b) Aquisição de edifícios e outros imóveis urbanos;
c) Construção ou obras de adaptação de edifícios, com exceção de: 
(i) Matérias-primas e componentes necessárias para a construção de 

instalações piloto ou experimentais e ou de demonstração ou construção 
de protótipos; 

(ii) 20% das despesas relacionadas com a adaptação de edifícios e 
instalações, no caso de projetos de demonstração, quando essa adaptação 
seja imprescindível para a realização do mesmo; 

(iii) Projetos que tenham por objetivo a própria construção ou adap-
tação de edifícios e instalações;

d) Trespasses e direitos de utilização de espaços;
e) Aquisição de veículos automóveis, motociclos e outro material de 

transporte terrestre;
f) Aquisição de veículos aquáticos e outro material de transporte 

aquático; 
g) Aquisição de aeronaves e outro material aeronáutico; 
h) Aquisição de bens em estado de uso; 
i) Juros devidos por empréstimos contraídos durante o período de 

realização do investimento; 
j) Fundo de maneio; 
k) Trabalhos destinados exclusivamente à própria empresa, com ex-

ceção de atividades de I&D associadas ao projeto; 
l) Transações entre entidades participantes do Projeto; 
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m) Campanhas de publicidade e ou marketing não enquadrados em 
projetos específicos de sensibilização; 

n) Aquisição de instrumentos e equipamento científico e técnico e 
software, com exceção de: 

(i) Instrumentos, equipamento científico e técnico e software impres-
cindíveis ao Projeto, desde que fiquem afetos em exclusividade à sua 
realização durante o respetivo período de execução; 

(ii) 20% do valor de aquisição, sempre que os instrumentos, equipa-
mento científico e técnico e software referidos na alínea anterior pos-
sam ter utilização produtiva ou comercial após a conclusão do projeto.

2 - Relativamente a Projetos identificados nas alíneas b, c), d) e e) 
do artigo 3.º, não são ainda consideradas elegíveis despesas com aqui-
sição de instrumentos e equipamento científico e técnico e software.

3 - Não são elegíveis despesas efetuadas em momento anterior à 
data da celebração do contrato de incentivos financeiros com o FAI, 
com exceção de adiantamentos para sinalização relacionados com o 
projeto, até 50% do custo de cada aquisição e das despesas relativas 
aos estudos prévios, desde que realizados menos de seis meses antes 
da celebração do contrato. 

CAPÍTULO III 

Avaliação 

Artigo 11.º 
Valorização e seleção de projetos 

1 - Os projetos apresentados ao abrigo da alínea a) e b) do artigo 3.º 
são avaliados de acordo com os seguintes critérios:

a) Adequação do Projeto aos objetivos da estratégia nacional de 
energia; 

b) Desenvolvimento de tecnologias, equipamentos ou serviços com 
potencial de geração de propriedade industrial para as entidades promo-
toras do projeto, potencial de industrialização futura, transferência de 
tecnologias inovadoras, bem como potencial de exportação de tecnolo-
gias, equipamentos ou serviços resultantes do Projeto;  

c) Grau de inovação;
d) Viabilidade económica e capacidade de autofinanciamento do 

projeto;  
e) Montante global de investimento;  
f) Envolvimento de entidades do sistema científico e tecnológico 

nacional; 
g) Efeito dinamizador potencial do projeto sobre o tecido empresarial 

e as entidades do sistema científico e tecnológico nacional.

2 - Os projetos apresentados ao abrigo da alínea c) do artigo 3.º são 
avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

a) Adequação do projeto aos objetivos da estratégia nacional de 
energia; 

b) Adequação aos objetivos do PNAEE; 
c) Viabilidade económica e capacidade de autofinanciamento do 

projeto;  
d) Montante global de investimento; 
e) Envolvimento de entidades do sistema científico e tecnológico 

nacional; 
f) Efeito dinamizador potencial do projeto sobre o tecido empresarial 

e as entidades do sistema científico e tecnológico nacional.

3 - Os projetos referidos nas alíneas d) do artigo 3.º são avaliados de 
acordo com seguintes critérios:

a) Adequação do projeto aos objetivos da estratégia nacional de 
energia;

b) Grau de inovação e contributo para o desenvolvimento do co-
nhecimento;

c) Relevância pública do objeto do estudo.

4 - Os projetos referidos na alínea e) do artigo 3.º são avaliados de 
acordo com seguintes critérios:

a) Adequação do projeto aos objetivos da estratégia nacional de 
energia;

b) Relevância pública do tema;
c) Dimensão do público-alvo; 

5 - A Comissão Executiva deve densificar os critérios constantes dos 
números anteriores em fatores e subfactores de avaliação, atribuindo-lhes 
ponderações relativas, em documento (Termos de Referência) colocado 
previamente ao dispor dos interessados. 

CAPÍTULO IV 

Contrato 

Artigo 12.º 
Contrato de incentivos financeiros 

1 - A concessão de incentivos financeiros a um Projeto nos termos 
dos artigos anteriores efetiva-se através da celebração de um contrato 
de incentivos financeiros entre o promotor e a ADENE, através da 
Comissão Executiva do FAI. 

2 - Do contrato de incentivos financeiros devem constar os objetivos, 
devidamente identificados, que o promotor se compromete a atingir e 
que determinam a concessão do incentivo financeiro por parte do FAI.

3 - Deve igualmente constar do contrato a candidatura objeto de 
decisão da Comissão Executiva, incluindo um cronograma de execução 
do Projeto, e o respetivo mapa de investimentos, ficando o promotor 
obrigado a devolver o apoio concedido se os compromissos ou objetivos 
não forem atingidos, exceto se, na opinião fundamentada da Comissão 
Executiva, se verificar causa de justificação.

4 - O bom cumprimento das obrigações assumidas pelo promotor 
deve ser garantido mediante prestação de garantia bancária à primeira 
solicitação, seguro-caução ou outra garantia adequada atento o projeto 
em causa, de acordo com critérios a fixar pela Comissão Executiva. 

5 - Cabe à Comissão Executiva fiscalizar e verificar o cumprimento 
integral e pontual do contrato, devendo acionar as garantias contratuais 
em caso de mora, cumprimento defeituoso ou incumprimento definitivo. 

Artigo 13.º 
Obrigações dos promotores 

1 - Constituem obrigações dos promotores no âmbito do contrato de 
incentivos financeiros: 

a) Cumprir os objetivos constantes da candidatura aprovada; 
b) Executar o Projeto nos termos, prazos e condições fixados no 

contrato;  
c) Cumprir todas as obrigações legais e contratuais; 
d) Entregar, nos prazos estabelecidos, todos os elementos que lhes 

forem solicitados respeitantes ao projeto, à sua execução e ao cumpri-
mento dos objetivos estabelecidos;  

e) Comunicar qualquer alteração ou ocorrência que ponha ou seja 
suscetível de pôr em causa os pressupostos relativos às condições de 
acesso que permitiram a aprovação do projeto; 

f) Manter as condições que determinaram a respetiva qualificação, 
nos termos do artigo 8.º; 

g) Manter, devidamente organizados todos os documentos compro-
vativos das informações e declarações prestadas no âmbito do Projeto 
e todos os documentos que fundamentam as opções de investimentos 
apresentadas e os documentos comprovativos da realização das despe-
sas de investimento, o qual poderá ser consultado a qualquer momento 
no processo de análise, acompanhamento e fiscalização dos Projetos;

h) Se aplicável, cumprir a legislação vigente em matéria de contratação 
pública relativamente à execução dos projetos; 

i) Dar o direito de preferência à ADENE no caso de alienação ou ce-
dência de exploração de qualquer patente, modelo industrial, desenha ou 
qualquer outro direito de natureza intelectual ou industrial, desenvolvido 
ou criado com o apoio do FAI;  

2 - As obrigações referidas no número anterior são incluídas no con-
trato de incentivos financeiros, sem prejuízo da possibilidade de inclusão 
de obrigações adicionais específicas em face da natureza dos Projetos. 

Artigo 14.º 
Acompanhamento e controlo 

Sem prejuízo de outros mecanismos que venham a ser adotados pela 
Comissão Executiva, o acompanhamento e a verificação dos Projetos 
são efetuados nos seguintes termos: 

a) Cada pedido de pagamento deve ser acompanhado por um relatório 
técnico-financeiro, que identifique os progressos e as metas atingidas 
de acordo com o programado no contrato e a evolução do investimento; 

b) Cada pedido de pagamento deve ser acompanhado por uma declara-
ção de despesa do investimento, apresentada pelo promotor e certificada 
por um Revisor Oficial de Contas, ou por um Técnico Oficial de Contas 
no caso de a despesa ser inferior a 100.000 Euros, a qual confirmará a 
realização da despesa de investimento e o correto lançamento contabi-
lístico dos respetivos documentos comprovativos; 

c) A Comissão Executiva do FAI pode determinar a qualquer momento 
a realização de auditorias técnicas e/ou financeiras. 
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Artigo 15.º 
Incumprimento do contrato 

1 - Cabe à Comissão Executiva determinar o eventual incumprimento 
do contrato por parte do promotor. 

2 - O contrato pode ser resolvido pela Comissão Executiva nas se-
guintes situações:  

a) Não cumprimento, por facto imputável ao promotor, das suas 
obrigações, bem como dos objetivos do Projeto, incluindo os prazos 
relativos ao início da realização do investimento e sua conclusão;

b) Não cumprimento, por facto imputável ao promotor, das respetivas 
obrigações legais e fiscais; 

c) Prestação de informações falsas sobre a situação do promotor ou 
viciação de dados fornecidos na apresentação, apreciação e acompa-
nhamento do Projeto. 

3 - A Comissão Executiva notificará o promotor do incumprimento do 
contrato, determinando-lhe a devolução na íntegra do incentivo recebido, 
e, no caso, da situação prevista na alínea c), também o pagamento de 
uma penalidade correspondente a 30% do total do incentivo atribuído.

4 - A Comissão Executiva pode acionar as garantias prestadas no caso 
de recusa ou atraso na devolução do incentivo recebido ou no pagamento 
da penalidade prevista na parte final do número anterior. 

CAPÍTULO V 

Entidade depositária 

Artigo 16.º 
Custódia do FAI 

1 - O depositário dos valores do FAI é um banco, ao qual compete a 
custódia do ativo do Fundo, depositado numa conta autónoma, aberta 
especialmente para este fim, em nome da ADENE. 

2 - Salvo se integrada na conta referida no número anterior, o FAI 
deve ainda dispor de conta autónoma aberta em nome da ADENE para 
depósito/registo (das unidades de participação em fundos e de valores 
mobiliários resultantes de aplicações para rentabilização das dotações 
que constituem o FAI. 

3 - As relações com o depositário são regidas por contrato escrito, do 
qual constarão, nomeadamente, as funções que ao depositário compete 
desempenhar e a comissão a receber pelo mesmo. 

CAPÍTULO VI 

Gestão do Fundo de Apoio à Inovação 

Artigo 17.º 
Comissão Executiva 

1 - A gestão do FAI cabe a uma Comissão Executiva, que funciona 
no âmbito da ADENE, nos termos constantes do presente Regulamento. 

2 - A Comissão Executiva do FAI é composta pelo Diretor Geral 
Energia e Geologia, por inerência, que preside, e por mais dois membros 
designados por despacho do membro do Governo responsável pela área 
da energia. 

3 - O membros da Comissão Executiva são designados por 3 anos. 

Artigo 18. º 
Estatuto remuneratório 

1 - O estatuto remuneratório dos membros da Comissão Executiva 
é fixado por despacho do membro do Governo responsável pela área 
da energia. 

2 - O exercício das funções de presidente da Comissão Executiva não 
é remunerado, sem prejuízo da possibilidade de pagamento de eventuais 
despesas assumidas pontualmente com a sua presença em reuniões, 
ou efetuadas em representação institucional e pagamento eventual de 
senhas de presença no caso de aprovação prévia da Comissão Executiva.

Artigo 19. º 
Funcionamento 

1 - A Comissão Executiva reúne ordinariamente uma vez por mês e 
extraordinariamente sempre que convocada pelo seu presidente.

2 - De todas as reuniões da Comissão Executiva será lavrada ata.

Artigo 20. º 
Atuação da Comissão Executiva 

1 - Compete à Comissão Executiva praticar todos os atos e operações 
necessários ou convenientes à boa administração do FAI e prossecução 
dos seus objetivos, no âmbito dos poderes conferidos pelo Regula-
mento, de acordo com critérios de elevada diligência e competência 
profissional. 

2 - Cabe em especial à Comissão Executiva a avaliação e seleção 
dos Projetos, a emissão de ordens de pagamento, o acompanhamento e 
fiscalização da execução dos Projetos e a rentabilização das dotações 
que constituem o FAI, zelando pela sua correta aplicação. 

3 - Para os efeitos da parte final do número anterior, a rentabilização 
das dotações deve ser efetuada com base em critérios de uma gestão 
prudente e em instrumentos que assegurem uma elevada liquidez, de 
forma a garantir a maior sustentabilidade financeira possível e a satis-
fação atempada dos compromissos assumidos. 

4 - A movimentação das contas de depósito do FAI efetua-se mediante 
a assinatura de dois membros da Comissão Executiva, exceto no caso de 
despesas de mero expediente ou do pagamento de encargos fracionados 
no tempo, desde que previamente aprovados pela Comissão Executiva, 
caso em que bastará a assinatura de um dos seus membros. 

5 - Compete ainda à Comissão Executiva praticar os atos referidos no 
artigo 5.º, exercendo os poderes que caibam aos titulares de unidades de par-
ticipação de fundos, nos termos da legislação e dos respetivos regulamentos. 

6 - A representação do FAI nas assembleias de participantes de fundos 
em que tenha subscrito unidades de participação cabe a qualquer um 
dos membros da Comissão Executiva que se encontre devidamente 
mandatado para o efeito e nos limites deste, ou a qualquer terceiro man-
datado pela Comissão Executiva de acordo com o mandato que lhe for 
conferido por esta. 

Artigo 21.º 
Delegação de poderes da ADENE na Comissão Executiva 

1 - A ADENE deve conferir aos membros da Comissão Executiva do 
FAI os poderes necessários para a gestão do FAI e atuação em nome 
da ADENE no que respeite ao FAI, nos termos e limites previstos no 
presente Regulamento. 

2 - A ADENE não pode praticar atos de gestão relativos ao FAI sem 
a autorização da Comissão Executiva. 

3 - O Conselho de Administração da ADENE pode acompanhar as 
ações da Comissão Executiva do FAI, cabendo a esta prestar todos os 
esclarecimentos que lhe sejam solicitados pela ADENE. 

4 - O mandato referido no n.º 1 pode, a qualquer momento, ser re-
vogado, por decisão dos órgãos próprios da ADENE, caso a Comissão 
Executiva do FAI atue em desconformidade com o presente Regula-
mento, com o Contrato-Programa celebrado entre DGEG e a ADENE, 
com o regime jurídico e competências próprias da ADENE, ou faça um 
uso incorreto do FAI que seja suscetível de implicar risco de responsa-
bilização da ADENE ou dos membros dos seus órgãos. 

5 - Sem prejuízo do disposto no número anterior e da possibilidade 
de saldar os compromissos já assumidos pela Comissão Executiva do 
FAI que entretanto se vençam, a ADENE não pode assumir quaisquer 
compromissos financeiros com utilização de recursos próprios do FAI.

Artigo 22.º 
Apoio técnico, administrativo e científico 

1 - A ADENE disponibiliza à Comissão Executiva instalações e apoio 
logístico e administrativo. 

2 - A Comissão Executiva poderá, através e em articulação com a 
ADENE, contratar os serviços técnicos de apoio às suas atividades, 
constituindo os respetivos encargos despesas próprias do FAI. 

3 - Sem prejuízo do número anterior, a Comissão Executiva do FAI 
poderá solicitar à ADENE apoio técnico ao processo de avaliação e 
acompanhamento dos projetos, nos termos a definir entre a Comissão 
Executiva do FAI e o Conselho de Administração da ADENE. 

4 - O FAI poderá comparticipar em despesas de funcionamento incor-
ridas pela ADENE pela utilização das instalações e pelo apoio logístico 
e administrativo, em moldes a definir entre a Comissão Executiva do 
FAI e o Conselho de Administração da ADENE. 

Artigo 23.º 
Instrumentos de gestão 

1 - A Comissão Executiva submete ao membro do Governo respon-
sável pela área de energia o plano de atividades e o Orçamento do FAI 
para cada ano. 

2 - A Comissão Executiva elabora um relatório de atividades até ao 
final de janeiro de cada ano, o qual será apresentado ao membro do 
Governo responsável pela área da energia. 
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CAPÍTULO VII 

Contabilidade e fiscalização 

Artigo 24.º 
Regras de contabilidade 

O FAI adota nas suas contas as regras contabilísticas em vigor apli-
cáveis à ADENE, devendo ser elaborada uma demonstração de resul-
tados, balanço e uma demonstração de origem e aplicação de fundos 
autónomos. 

Artigo 25.º 
Fiscalização 

As contas do FAI, são anualmente objeto de auditoria independente a 
realizar por uma sociedade de auditoria, independentemente da revisão 
e certificação legal no âmbito da ADENE, constituindo os respetivos 
encargos despesas próprias do FAI. 

CAPÍTULO VIII

Disposições Finais 

Artigo 26.º 
Modificação do Regulamento e despesas do FAI 

1 - O presente Regulamento pode ser alterado mediante despacho do 
membro do Governo responsável pela área de energia, sendo observados 
os seguintes limites: 

a) Não imputação de encargos adicionais à ADENE que não sejam 
suportados pelo FAI; 

b) Não atribuição de novas finalidades ao FAI que não sejam conexas 
com as atribuições da ADENE; 

c) Não afetação dos direitos conferidos à ADENE sobre o FAI no 
âmbito do presente Regulamento; 

d) Observância do regime jurídico aplicável à ADENE. 

2 - Todas as despesas inerentes ao funcionamento do FAI, designada-
mente as relativas ao apoio jurídico, técnico, financeiro e de promoção, 
incluindo a remuneração direta da sua Comissão Executiva, constituem 
despesas próprias do FAI. 

206913401 

 Despacho n.º 5728/2013
1 — Ao abrigo das disposições conjugadas do n.ºs 2 e 3 do artigo 

5.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, e dos artigos 35º e 
seguintes do Código de Procedimento Administrativo, altero o n.º 3 
do meu despacho n.º 10628/2012, publicado no Diário da República, 
II Série, n.º 152, de 7 de agosto de 2012, em que deleguei competências 
no chefe do meu Gabinete, Dr. Tiago Norton dos Reis Andrade e Sousa, 
passando o referido n.º 3 a ter a seguinte redação:

“3 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 5.º do Decreto -Lei 
nº 11/2012, de 20 de janeiro, nas suas ausências e impedimentos, o 
Chefe do Gabinete é substituído pela licenciada Ana Maria Ramos, 
adjunta do meu Gabinete, em quem, nessas ocasiões, delego as com-
petências para a prática dos atos previsto no nº 1.

2 — O presente despacho produz efeitos a 15 de janeiro de 2012, 
ficando ratificados todos os atos que, no âmbito dos poderes delega-
dos, tenham sido praticados pela adjunta Ana Maria Ramos desde essa 
data.

19 de abril de 2013. — O Secretário de Estado da Energia, Artur 
Álvaro Laureano Homem da Trindade.

206913653 

 Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho

Aviso n.º 5721/2013
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do ar-
tigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, nos termos da alínea c) do 
n.º 1 do artigo 76.º da mesma lei, conjugada com o n.º 2 da cláusula 6.ª do 
acordo coletivo n.º 1/2009, de 28 de setembro, e regulamento de exten-
são n.º 1 -A, de 2 de março, e no seguimento de homologação em 28 de 
fevereiro de 2013, torna -se público que, na sequência da celebração, 

em 1 de julho de 2012, de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com esta Direção -Geral, a licenciada Marta 
Susana Cancela Carvalho, da carreira e categoria de técnico superior, 
concluiu com sucesso o período experimental.

20 de março de 2013. — A Diretora -Geral, Isilda C. Fernandes.
206913345 

 Direção-Geral de Energia e Geologia

Aviso n.º 5722/2013
Nos termos do n.º 5 do artigo 4.º do Anexo à Portaria n.º 1211/2003, 

de 16 de outubro, alterado pela Portaria n.º 419/2009, de 17 de abril, e 
tendo em conta a atual situação económico -financeira do país, que tem 
vindo a condicionar a atividade do setor, considera -se que não devem 
agravar -se as obrigações impostas às entidades que nele operam. Neste 
sentido, o valor mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade 
civil a deter pelas entidades inspetoras de instalações de combustíveis 
derivados do petróleo, não é objeto de alteração face ao valor constante 
do Aviso n.º 4878/2009, de 26 de fevereiro, publicado no Diário da 
República n.º 45, 2.ª série, de 5 de março, mantendo -se para o ano de 
2013 o valor de €1 497 381,10.

23 de abril de 2013. — O Diretor de Serviços de Combustíveis, Carlos 
Jorge de Almeida Costa Oliveira, por delegação de poderes nos termos 
do despacho n.º 2898/2013, de 14 de fevereiro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 38, de 22 de fevereiro de 2013.

206920708 

 Despacho n.º 5729/2013
Tendo em vista a prossecução dos objetivos de liberalização preco-

nizados pelas Diretivas n.º 2009/72/CE e 2009/73/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2009, que estabelecem regras 
comuns para os mercados internos da eletricidade e do gás natural, bem 
como o cumprimento dos compromissos assumidos no Memorando 
de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Económica, 
celebrado entre a República Portuguesa, o Banco Central Europeu e 
a Comissão Europeia, o Governo português aprovou os Decretos -Leis 
n.os 74/2012 e 75/2012, de 26 de março.

Estes diplomas estabelecem o regime destinado a permitir a extinção, 
de forma gradual, de todas as tarifas reguladas de venda de eletricidade 
e de gás natural a clientes finais no território continental, estendendo, no 
caso da eletricidade, à baixa tensão normal (BTN) o processo iniciado 
pelo Decreto  -Lei n.º 104/2010, de 29 de setembro, que determinou a 
extinção das aludidas tarifas para clientes em muito alta tensão (MAT), 
alta tensão (AT), média tensão (MT) e baixa tensão especial (BTE), e 
concluindo, no caso do gás natural, o processo iniciado pelo Decreto -Lei 
n.º 66/2010, de 11 de junho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 77/2011, de 20 
de junho, que determinou a extinção das aludidas tarifas reguladas para 
clientes finais com consumos anuais superiores a 10 000 m3.

Os Decretos -Leis n.os 74/2012 e 75/2012, de 26 de março, preveem 
ainda a introdução de mecanismos regulatórios de incentivo à adesão aos 
mercados de eletricidade e de gás natural em regime de preço livre, bem 
como a adoção de mecanismos de salvaguarda dos clientes finais econo-
micamente vulneráveis, que deverão acrescer aos descontos aplicáveis 
a tais clientes por força da aplicação das tarifas sociais da eletricidade 
e do gás natural, estabelecidas pelos Decretos -Leis n.os 138 -A/2010, de 
28 de dezembro, e 101/2011, de 30 de setembro, respetivamente, e do 
apoio social extraordinário ao consumidor de energia (ASECE), previsto 
no Decreto -Lei n.º 102/2011, de 30 de setembro.

Perante este quadro normativo, os Decretos -Leis n.os 215 -B/2012, 
de 8 de outubro, e 231/2012, de 26 de outubro, nos seus artigos 9.º e 
10.º, respetivamente, atribuem à Direção -Geral de Energia e Geologia 
(DGEG) a tarefa de promover a realização de campanhas de informação 
e esclarecimento dos consumidores sobre o processo de extinção das 
tarifas reguladas e de transição dos contratos de venda de eletricidade 
e de gás natural a clientes finais para regime de mercado, bem como 
sobre os mecanismos de salvaguarda e de apoios dos clientes finais 
economicamente vulneráveis.

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei 
n.º 215 -B/2012, de 8 de outubro, e do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 231/2012, de 26 de outubro, foi aprovado o Despacho n.º 16298/2012, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 247, de 21 de dezembro 
de 2012, que fixa as principais linhas de orientação das campanhas de 
informação e esclarecimento a promover pela DGEG. Aí se determina 
que cabe à DGEG iniciar e conduzir os procedimentos necessários ao 
lançamento das campanhas, podendo, para o efeito, recorrer à necessária 
assistência técnica -operacional de entidade terceira. Mais se determina 
que os meios a utilizar na realização das campanhas devem privilegiar o 




