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taxa ambiental. A licença de exploração já garante que não há impactos 
negativos no ambiente (ar, água, solo), pois em caso contrário não 
teria sido concedida ou seria cancelada. Não está demonstrado que o 
funcionamento normal de um posto de abastecimento de combustível 
implique emissões poluentes do ar, água e solo. Se forem cumpridas 
as regras técnicas previstas na Portaria n.º 131/2002, de 9 de fevereiro, 
quanto à instalação dos reservatórios, recuperação de vapores e sistemas 
de tratamento de águas residuais, o que é certificado pela licença de 
exploração, em princípio, está assegurada a inexistência de impactos 
ambientais negativos e a segurança das pessoas e bens. É por isso que 
os “aspectos ainda não considerados” no licenciamento, a que se refere 
o Acórdão que obteve vencimento, e que a taxa anual visa cobrir, con-
tinuam a ser meramente presumidos, insusceptíveis de individualização 
primacial de utilidades privadas. Cumpridas as regras técnicas previstas 
naquela Portaria, o que se deve presumir é que o funcionamento do 
posto de abastecimento não é fonte de poluição e por isso mesmo não 
se justifica a cobrança de uma taxa como contrapartida da passibilidade 
de poluir. Ora, para que o tributo seja qualificado com taxa, não basta 
a mera possibilidade de existência de uma actividade administrativa ou 
da prestação do serviço, exigindo -se antes que o serviço ou actividade 
sejam efectivamente prestados.

Ainda que se admita, como decorre do Acórdão n.º 177/2010, que 
pode ser imposta uma taxa pela remoção do limite jurídico, sem que 
essa remoção possibilite a utilização de um bem semipúblico, o que 
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parece enfraquecer o sinalagma inerente ao conceito de taxa, mesmo 
assim não se pode aceitar que a taxa tenha como causa a remoção de 
um “obstáculo real” ao funcionamento do posto de combustível, pois 
não há certeza de que, cumpridas todas as normas técnicas, ele seja 
fonte permanente de poluição. A noção jurídica de taxa, já ampliada 
por aquele Acórdão, sofre agora uma nova ampliação ao admitir -se a 
criação de taxas pela remoção de um “obstáculo presumido”. — Lino 
Rodrigues Ribeiro.
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PARTE E

 ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE

Regulamento n.º 187/2014
Por proposta do Conselho de Gestão, na reunião de 24 de abril de 

2014, foi aprovado o Regulamento de Prestação de Serviços da Escola 
Superior Náutica Infante D. Henrique, que se publica:

Regulamento de Prestação de Serviços da Escola Superior
Náutica Infante D. Henrique

Nos termos dos Estatutos da Escola Superior Náutica Infante D. Hen-
rique — ENIDH (Despacho Normativo n.º 40/2008, de 18 de agosto, 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) e de acordo 
com o disposto nas alíneas d) e f) do n.º 1 do art. 8 da Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro (RJIES), são atribuições da ENIDH, no âmbito da 
transferência e valorização económica do conhecimento científico e tec-
nológico, a prestação de serviços à comunidade adequados à natureza e 
missão da Instituição com qualidade científica e técnica, nomeadamente: 
a formação especializada para os setores marítimo -portuários, logística, 
transportes e áreas afins; a realização de cursos de qualificação, espe-
cialização, atualização, reciclagem e de reconversão profissional, em 
articulação com os setores das atividades económicas; o estabelecimento 
de interfaces com o exterior que permitam uma prestação de serviços 
eficaz e de qualidade; a divulgação do conhecimento técnico -científico 
relacionado com a missão da ENIDH; a promoção e a apresentação de 
projetos aos programas de financiamento nacionais e estrangeiros de 
interesse e em articulação com a comunidade.

Estes serviços e atividades prestados pela ENIDH são assegurados 
pelos colaboradores da ENIDH, vinculados à Instituição, sendo desejável 
e estimulante, e legítimo nas condições plasmadas no presente regula-
mento e na lei, a perceção de remuneração adicional suportada pela 
receita própria que estas atividades geram para a ENIDH, pressuposto 
e requisito sine qua non destes serviços e atividades.

Em conformidade, e no sentido de estabelecer as regras relativas 
à prestação de serviço à comunidade/exterior, o Conselho de Gestão 
da ENIDH, nos termos do disposto no artigo 49.º, n.º 1, alínea k), dos 
Estatutos da ENIDH, aprova o Regulamento de Prestação de Serviços 
nos termos seguintes:

Artigo 1.º
Definição e âmbito

1 — O conjunto de atividades e projetos solicitados por entidades 
externas à ENIDH ou a estas destinadas que envolvam recursos humanos, 
materiais e capacidade instalada da ENIDH para os setores marítimo-

-portuário, logística, transportes e áreas afins adequados à natureza 
e missão da Instituição são, para efeitos do presente Regulamento, 
prestação de serviços à comunidade.

2 — São, nomeadamente, prestação de serviços à comunidade:
a) Formação especializada para os setores marítimo -portuários, lo-

gística, transportes e áreas afins;
b) Realização, em articulação com os setores das atividades econó-

micas, de cursos de qualificação;
c) Realização de cursos de especialização, atualização, reciclagem e 

de reconversão profissional, nomeadamente no âmbito da certificação 
marítima, ao abrigo da Convenção Internacional sobre Normas de For-
mação, de Certificação e de Serviço de Quartos para os Marítimos, de 
1978 e Emendas (STCW);

d) Apresentação de projetos aos programas de financiamento nacionais 
e estrangeiros de interesse e em articulação com a comunidade;

e) Serviço docente e formação prestada a outras instituições;
f) Projetos e trabalhos de investigação ou de desenvolvimento (I&D);
g) Projetos e trabalhos de investigação ou de desenvolvimento (I&D), 

com financiamento externo, da iniciativa da ENIDH ou realizados em 
parceria com outras instituições ou empresas.

3 — Os serviços prestados pela ENIDH neste âmbito, são realizados 
através das suas unidades de ensino, investigação, de formação especiali-
zada e ainda através de parcerias com organizações, entidades e estruturas 
da comunidade com as quais a ENIDH esteja associada.

2.º
Tramitação e requisitos

1 — Quaisquer atividades de prestação de serviços ao exterior, nas 
quais a ENIDH esteja envolvida no âmbito do presente Regulamento, de-
vem deter comprovado nível científico ou técnico adequado e compatível 
com a natureza, dignidade, funções e missão da ENIDH, reconhecidas 
pelo Presidente da ENIDH;

2 — A prestação destes serviços não pode conflituar, nem prejudicar 
as normais atividades e funcionamento dos serviços e cumprimento dos 
horários dos recursos humanos da ENIDH envolvidos, sejam docentes, 
investigadores ou não docentes, e não pode implicar uma relação estável 
por parte de quem os presta;

3 — Em regra, as prestações de serviços devem gerar receitas para a 
Escola, sendo uma parte desse valor alocada ao trabalho realizado pelos 
seus colaboradores em conformidade com o previsto no artigo 3.º do 
presente Regulamento;

4 — O Presidente da Escola homologa o calendário das atividades 
previstas, as tabelas de emolumentos dos cursos e “overheads” em con-




