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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 10/2009

Promoção do aproveitamento energético
da biomassa agrícola

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo 
que adopte medidas com vista à promoção do aproveita-
mento energético da biomassa proveniente da agricultura, 
designadamente através de uma alteração ao Decreto -Lei 
n.º 33 -A/2005, de 16 de Fevereiro, devendo, para o efeito, 
analisar -se a viabilidade da atribuição à remuneração da 
energia assim produzida, um coeficiente z, compatível com 
os custos associados à produção agrícola, podendo, nomea-
damente, se os estudos o justificarem, ser equivalente ao 
atribuído actualmente à biomassa florestal residual (8,2).

Aprovada em 13 de Fevereiro de 2009.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 11/2009

Promoção da eficiência energética e da arquitectura
bioclimática nos edifícios

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo 
o seguinte:

1 — Que diligencie, com respeito pela autonomia uni-
versitária, no sentido da inclusão nos curricula oficiais 
do ensino, das técnicas, tecnologias e melhores práticas 
disponíveis para a obtenção da máxima eficiência ener-
gética nos edifícios, incluindo as matérias respeitantes à 
arquitectura bioclimática.

2 — Que interceda junto da Ordem dos Engenheiros 
e da Ordem dos Arquitectos no sentido de suscitar destas 
entidades um envolvimento directo e empenhado na pro-
moção dos objectivos referidos no número anterior.

Aprovada em 13 de Fevereiro de 2009.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 12/2009

Promoção dos aproveitamentos hidroeléctricos

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo 
a adopção de medidas com vista:

1) A uma urgente agilização do processo de licencia-
mento de pequenas centrais hídricas (PCH), hoje um dos 
grandes dissuasores do investimento neste tipo de energia, 
nomeadamente através da fixação de limites temporais 
para as fases envolvidas;

2) À elaboração e à divulgação de um mapeamento na-
cional das potencialidades de aproveitamentos energéticos 
a partir de PCH;

3) À complementação do Programa Nacional de Barra-
gens com Elevado Potencial Hidroeléctrico com a fixação 
de objectivos indicativos em matéria de PCH, de forma a 
fornecer um quadro de oportunidades para todos os agentes 
potencialmente interessados;

4) À adopção de medidas com vista à promoção do apro-
veitamento energético das PCH, designadamente através 
de uma alteração ao Decreto -Lei n.º 225/2007, de 31 de
Maio, passando a atribuir -se à remuneração da energia as-
sim produzida um coeficiente z, compatível com os custos 
associados à produção, devendo este coeficiente variar de 
acordo com os escalões de potência.

Aprovada em 13 de Fevereiro de 2009.

O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 13/2009

Deslocação do Presidente da República à Alemanha

A Assembleia da República resolve, nos termos da alí-
nea b) do artigo 163.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Cons-
tituição, dar assentimento à visita de Estado de S. Ex.ª o 
Presidente da República à Alemanha, entre os dias 2 e 7 
do próximo mês de Março.

Aprovada em 13 de Fevereiro de 2009.

O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama. 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2009
Nos termos do Decreto -Lei n.º 220/2007, de 29 de Maio, 

compete ao Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P. 
(INEM, I. P.), enquanto coordenador do Sistema Integrado 
Emergência Médica, garantir aos sinistrados ou vítimas de 
doença súbita a pronta e adequada prestação de cuidados 
de saúde.

Neste âmbito, o INEM, I. P., presta, há vários anos, um 
relevante serviço de helitransporte de doentes urgentes/
emergentes que importa alargar, enquadrando -o nos ter-
mos do processo de requalificação das urgências, através 
da colocação no terreno de três helicópteros a estacionar 
em Macedo de Cavaleiros, Aguiar da Beira e Ourique, 
que vêm acrescer aos dois helicópteros já existentes em 
Lisboa e no Porto.

O procedimento para a aquisição de serviços de heli-
transporte de emergência médica já foi objecto de auto-
rização prévia de repartição de encargos conferida por 
portaria conjunta do Ministro de Estado e das Finanças e 
da Ministra da Saúde.

Atento o valor estimado do contrato, é adoptada a mo-
dalidade de concurso público com publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia.

A contratação será feita pelo período compreendido entre 
1 de Julho de 2009 e 31 de Dezembro de 2011, período de 
tempo que permite uma gestão eficiente da frota de meios 
aéreos, possibilitando uma diminuição dos encargos com o 
serviço a prestar, através de uma maior garantia conferida 
ao adjudicatário na realização do investimento.

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 da despesa inerente à aqui-
sição de serviços de helitransporte de emergência médica, 
até ao montante de € 20.000.000, a que acresce IVA à taxa 
legal em vigor.
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2 — Determinar, nos termos da alínea b) do n.º 1 do 
artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos, o recurso ao 
procedimento pré -contratual de concurso público com pu-
blicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia.

3 — Delegar, com a faculdade de subdelegação, ao abrigo 
do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públi-
cos, na Ministra da Saúde, a competência para a prática de 
todos os actos a realizar no âmbito do procedimento referido 
no número anterior, incluindo a competência para a aprova-
ção do programa do procedimento e do caderno de encar-
gos, bem como para a designação do júri do procedimento.

4 — Determinar que a presente resolução produz efeitos 
a partir da data da sua aprovação.

Presidência do Conselho de Ministros, 12 de Fevereiro 
de 2009. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho 
Pinto de Sousa. 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Decreto n.º 5/2009
de 2 de Março

Considerando que o presente Acordo permitirá promo-
ver a cooperação entre a República Portuguesa e a Repú-
blica Federal da Nigéria nas áreas da educação, ciência, 
tecnologia, ensino superior, cultura, juventude, desporto, 
comunicação social e turismo;

Atendendo a que a vigência do Acordo contribuirá para 
fomentar o intercâmbio de documentação, a cooperação 
entre instituições competentes nas matérias sobre as quais 
versa o Acordo, a promoção do estudo das respectivas 
línguas e o conhecimento das diversas áreas da cultura 
dos dois países, a participação em eventos culturais, a sal-
vaguarda do património nacional das Partes e a protecção 
dos direitos de autor;

Conscientes de que o Acordo estabelece bases jurídicas 
sólidas que permitirão que as Partes elaborem programas 
de cooperação com vista a empreender formas detalhadas 
de cooperação e intercâmbio:

Assim:
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 197.º da Cons-

tituição, o Governo aprova o Acordo de Cooperação entre 
a República Portuguesa e a República Federal da Nigéria 
nas Áreas da Educação, Ciência, Tecnologia e Ensino Su-
perior, Cultura, Juventude, Desporto, Comunicação Social 
e Turismo, assinado em Lisboa em 30 de Abril de 2008, 
cujo texto, nas versões autenticadas nas línguas portuguesa 
e inglesa, se publica em anexo.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 30 de De-
zembro de 2008. — José Sócrates Carvalho Pinto de Sou-
sa — Luís Filipe Marques Amado — Manuel Pedro Cunha 
da Silva Pereira — Manuel António Gomes de Almeida 
de Pinho — Maria de Lurdes Reis Rodrigues — Manuel 
Frederico Tojal de Valsassina Heitor — José António de 
Melo Pinto Ribeiro.

Assinado em 17 de Fevereiro de 2009.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 19 de Fevereiro de 2009.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa.

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA 
E A REPÚBLICA FEDERAL DA NIGÉRIA NAS ÁREAS DA EDU-
CAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR, CUL-
TURA, JUVENTUDE, DESPORTO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E 
TURISMO.

A República Portuguesa e a República Federal da Nigé-
ria, de aqui em diante designadas como as Partes:

Com o desejo de reforçar os laços de amizade e com-
preensão mútuos e promover e desenvolver a cooperação 
nos domínios da educação, ciência, tecnologia e ensino 
superior, cultura, juventude, desporto, comunicação social 
e turismo, com base na igualdade, reciprocidade, respeito 
e benefício mútuos;

No respeito pelo direito vigente nos seus respectivos 
países;

acordam no seguinte:

Artigo 1.º
Âmbito

As Partes promoverão um conhecimento mútuo, uma 
maior comunicação e cooperação entre os seus dois povos 
e o desenvolvimento de relações recíprocas nas áreas da 
educação, ciência, tecnologia e ensino superior, cultura, 
juventude, desporto, comunicação social e turismo.

Artigo 2.º
Educação

1 — As Partes promoverão o desenvolvimento das rela-
ções entre os dois países e estimularão a cooperação entre 
estabelecimentos de educação básica e ensino secundário e 
promoverão o intercâmbio de informação e de experiências 
inovadoras no domínio do ensino não superior.

2 — As Partes empenhar -se -ão em disponibilizar es-
tatísticas da educação e em promover o intercâmbio da 
informação e de experiências inovadoras no domínio do 
ensino não superior.

Artigo 3.º
Reconhecimento de certificados e diplomas

do ensino básico e secundário

As Partes estabelecerão os métodos e condições em 
que cada uma delas reconhecerá a equivalência de estudos 
dos respectivos certificados e diplomas do ensino básico 
e secundário.

Artigo 4.º
Ciência, tecnologia e ensino superior

1 — As Partes encorajarão a cooperação nos campos 
da ciência, tecnologia e ensino superior entre as suas ins-
tituições de investigação e de ensino superior.

2 — Ambas as partes incentivarão o intercâmbio de 
informação sobre o ensino superior, a fim de facilitar o 
conhecimento dos respectivos sistemas de ensino superior, 
tendo em vista o reconhecimento e a equivalência de diplo-
mas, de acordo com as respectivas legislações nacionais 
em vigor durante a vigência do Acordo.

Artigo 5.º
Língua

1 — As Partes promoverão o estudo das suas línguas 
junto das instituições de ensino superior através da forma-



Diário da República, 1.ª série — N.º 42 — 2 de Março de 2009  1393

ção de professores universitários e professores de ensino 
básico e secundário.

2 — Com o objectivo de acreditar internacionalmente 
os conhecimentos dos estudantes de Língua Portuguesa, 
e facilitar o seu acesso às universidades em Portugal, a 
Parte portuguesa activará a certificação de proficiência em 
Língua Portuguesa, através do Sistema de Certificação e 
Avaliação do Português Língua Estrangeira (SCAPLE), 
junto de instituições de ensino superior nigerianas, com a 
cooperação administrativa dessas instituições.

3 — De modo a facilitar o ingresso dos estudantes nas 
universidades de ambas as Partes, cada Parte deverá criar 
as condições para que os seus estudantes frequentem cursos 
de língua, por um período de 6 a 12 meses, ministrados 
pelo país de acolhimento ou pelas instituições educacionais 
do país que recebe, antes de começarem os seus estudos.

Artigo 6.º
Bolsas de estudo

Cada Parte se empenhará no sentido de conceder bolsas 
a estudantes e professores, em regime de reciprocidade, e 
promoverá a frequência por aqueles de cursos e estágios 
específicos, nomeadamente, na área da língua e cultura 
de cada país.

Artigo 7.º
Cooperação na área cultural

1 — As Partes encorajarão o conhecimento recíproco 
da cultura dos seus países e promoverão a colaboração 
cultural, nomeadamente através de contactos directos nos 
domínios da literatura, artes visuais, artes cénicas, fotogra-
fia, cinema, audiovisual e multimédia, bibliotecas públicas, 
arquivística, museologia, património móvel, arqueologia 
e direitos de autor e promover o intercâmbio de visitas de 
artistas e peritos nesses campos.

2 — Para este fim, as Partes trocarão informação acerca 
dos eventos culturais e artísticos organizados nos respec-
tivos países e encorajarão a participação nestes eventos.

3 — As Partes facilitarão ainda a troca de informação 
sobre os seus museus, bibliotecas e outras instituições 
culturais e promoverão o intercâmbio de informação sobre 
materiais relativos a património móvel, história natural e 
arte, de acordo com a legislação aplicável.

Artigo 8.º
Salvaguarda do património cultural nacional

Cada uma das Partes compromete -se a adoptar as medi-
das necessárias para assegurar a protecção de bens culturais 
móveis da outra Parte contra a importação, a exportação 
e a transferência ilícitas, bem como a fiscalizar e zelar 
pela segurança das mesmas enquanto se encontrarem na 
situação de importação temporária no seu território.

Artigo 9.º
Direito de autor e direitos conexos

As Partes asseguram a protecção do direito de autor e 
direitos conexos relativos a qualquer trabalho, interpreta-
ção ou execução de qualquer nacional da outra Parte ou 
a qualquer produto criado ou desenvolvido no âmbito do 
presente Acordo, nos termos do direito vigente em cada 
um dos territórios das Partes.

Artigo 10.º
Circulação de pessoas e bens

1 — As Partes comprometem -se a conceder todas as 
facilidades necessárias para a entrada, estada e saída de 
pessoas, em conformidade com o direito vigente nas Partes, 
no quadro da execução do presente Acordo, designada-
mente dos respectivos programas de cooperação.

2 — O disposto no número anterior será igualmente 
observado nos casos de importação e subsequente reexpor-
tação de material e equipamento para fins não comerciais.

Artigo 11.º
Juventude

As Partes apoiarão e encorajarão a cooperação entre 
organizações juvenis dos respectivos países, através da 
troca de informação e documentação, e a promoção de 
formação e programas de intercâmbio juvenil, com o ob-
jectivo de aprofundar o conhecimento da realidade juvenil 
de cada um dos países.

Artigo 12.º
Desporto

As Partes promoverão a cooperação a nível do des-
porto, por meio das entidades públicas responsáveis pelo 
desporto, federações desportivas e organizações de ambos 
os países, bem como o intercâmbio de informação, docu-
mentação e visitas no âmbito da formação e actualização 
de recursos humanos.

Artigo 13.º
Comunicação social

As Partes expressam o seu desejo de encorajar a coope-
ração directa entre as entidades que cumprem missões de 
serviço público nas áreas da rádio, televisão, agências de 
notícias e formação profissional em jornalismo.

Artigo 14.º
Cooperação na área do turismo

Ambas as Partes, através dos órgãos públicos respon-
sáveis pelo turismo, facilitarão a cooperação na área do 
turismo entre os respectivos países, identificando as áreas 
de interesse comum.

Artigo 15.º
Obrigações internacionais

O presente Acordo não afecta as obrigações internacio-
nais assumidas pelas Partes.

Artigo 16.º
Programas de cooperação e comissão mista

1 — As Partes, a fim de implementar o presente Acordo 
e estabelecer formas detalhadas de cooperação e intercâm-
bio, elaborarão programas de cooperação, que produzirão 
efeitos, em princípio, por um período de três anos.

2 — Os programas de cooperação constituirão parte 
integrante dos compromissos assumidos pelo presente 
Acordo e poderão prever a assunção de encargos finan-
ceiros inerentes à sua aplicação.
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3 — A responsabilidade pelos encargos assumidos nos 
programas de cooperação caberá aos departamentos de 
Estado que, nos Governos das duas Partes, tutelam as áreas 
abrangidas pelo presente Acordo.

4 — Os programas de cooperação serão assinados no 
âmbito de uma comissão mista que reunirá alternadamente 
em cada um dos países.

5 — Independentemente do prazo previsto para a sua 
duração, e salvo manifestação expressa da vontade con-
trária das Partes, os referidos programas de cooperação 
produzirão efeitos até à assinatura de um novo.

Artigo 17.º
Solução de controvérsias

Qualquer controvérsia relativa à interpretação ou à 
aplicação do presente Acordo será solucionada através de 
negociação, por via diplomática.

Artigo 18.º
Revisão

1 — O presente Acordo pode ser objecto de revisão a 
pedido de qualquer das Partes.

2 — As emendas entrarão em vigor nos termos previstos 
no artigo 20.º do presente Acordo.

Artigo 19.º
Vigência e denúncia

1 — O presente Acordo permanecerá em vigor por um 
período de cinco anos renovável automaticamente por 
períodos iguais e sucessivos.

2 — Qualquer das Partes poderá denunciar o presente 
Acordo mediante notificação prévia, por escrito e por via 
diplomática, com uma antecedência mínima de seis meses 
em relação ao termo do período de vigência em curso.

3 — A denúncia do presente Acordo não afectará a im-
plementação dos programas e projectos acordados durante 
a sua vigência, salvo acordo das Partes em contrário.

Artigo 20.º
Entrada em vigor

O presente Acordo entrará em vigor 60 dias após a 
recepção da última notificação, por escrito e por via di-
plomática, de que foram cumpridos os requisitos de direito 
interno das Partes necessários para o efeito.

Artigo 21.º
Registo

A Parte em cujo território o presente Acordo for as-
sinado submetê -lo -á para registo junto do Secretariado 
das Nações Unidas imediatamente após a sua entrada em 
vigor, nos termos do artigo 102.º da Carta das Nações 
Unidas, devendo, igualmente, notificar a outra Parte da 
conclusão deste procedimento e indicar -lhe o número de 
registo atribuído.

Em fé do que, os abaixo assinados, estando devidamente 
autorizados pelos seus Governos, assinaram o presente 
Acordo.

Feito em Lisboa, em 30 de Abril de 2008, em dois ori-
ginais, nas línguas portuguesa e inglesa, fazendo ambos 

os textos igualmente fé. Em caso de divergência, a versão 
em língua inglesa deve prevalecer.

Pela República Portuguesa:
Luís Amado, Ministro de Estado e dos Negócios Es-

trangeiros.
Pela República Federal da Nigéria:
Ojo Maduekwe, CFR, Ministro dos Negócios Estran-

geiros.

CO-OPERATION AGREEMENT BETWEEN THE PORTUGUESE RE-
PUBLIC AND THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA ON EDU-
CATION, SCIENCE, TECHNOLOGY AND HIGHER EDUCATION, 
CULTURE, YOUTH, SPORTS, MASS MEDIA AND TOURISM.

The Portuguese Republic and the Federal Republic of 
Nigeria (hereinafter referred to as the Parties):

Desiring to strengthen the mutual ties of friendship and 
understanding existing between the two countries and to 
further promote and develop co-operation in the fields of 
Education, Science, Technology and Higher Education, 
Culture, Youth, Sports, Mass Media and Tourism on the 
basis of equality, reciprocity, mutual respect and benefit;

Pursuant to the Law in force of their respective coun-
tries;

agree as follows:

Article 1
Scope

The Parties shall promote mutual knowledge, greater 
communication, co-operation and the development of re-
ciprocal relations between the two countries in the areas 
of Education, Science, Technology and Higher Education, 
Culture, Youth, Sports, Mass Media and Tourism.

Article 2
Education

1 — Both Parties shall promote the relationship be-
tween both countries and develop co-operation between 
elementary and secondary schools and shall promote the 
exchange of information and innovative experiences in the 
field of basic and secondary education.

2 — Both Parties shall endeavour to make educational 
statistics available and to promote the exchange of infor-
mation and innovative experiences in the field of basic 
and secondary education.

Article 3
Recognition of elementary and secondary education

certificates and diplomas

Both Parties shall establish the methods and condi-
tions whereby each of them may certify the equivalence 
of studies and their respective elementary and secondary 
education certificates and diplomas.

Article 4
Science, Technology and Higher Education

1 — The Parties shall encourage co-operation in the 
fields of science, technology and higher education between 
their research and higher education institutions.
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2 — Both Parties shall promote an exchange of informa-
tion on the respective Higher Education systems, in order 
to facilitate the recognition of diplomas, in compliance 
with the Law in force in each of the Parties.

Article 5
Language

1 — Both Parties shall promote the study of their lan-
guages in each other’s institution of higher education, 
through the training of lecturers and teachers.

2 — In view of accrediting the studies of students lear-
ning the Portuguese language internationally, and facilitate 
their enrolment in Portuguese universities, the Portuguese 
Party shall activate the CAPLE certification — proficiency 
in the Portuguese Language in Nigerian higher education 
institutions, with the administrative support of those ins-
titutions.

3 — For the purpose of facilitating the enrolment of 
students in each other’s universities, each Party shall allow 
their students to undertake proficiency courses for six to 
twelve months, either from the sending country’s or the 
receiving country’s educational institutions before emba-
rking on the proper course of study .

Article 6
Scholarships

Each Party shall endeavour to provide scholarships to 
students and teachers, on a reciprocity basis, and shall 
promote their participation in specific courses and training 
periods, particularly in the language and cultural fields of 
the other country.

Article 7
Arts and Culture

1 — Both Parties shall encourage mutual knowledge 
of each country’s culture and shall promote cultural co-
operation, namely through direct contacts in the fields 
of literature, fine arts, stage arts, photography, cinema, 
audiovisual and multimedia, public libraries, archives, 
museums, cultural heritage, archaeology and copyright 
and promote exchange of visits by artists and experts in 
those fields.

2 — In order to achieve this aim, both Parties shall 
exchange information on cultural and artistic events that 
take place in each country and shall encourage participation 
in these events.

3 — Both Parties shall encourage the exchange of infor-
mation about their museums, libraries and other cultural 
institutions and shall promote the exchange of informa-
tion about materials referring to cultural heritage, natural 
history and arts, in accordance with the applicable laws 
and regulations.

Article 8
Safeguard of National Cultural Heritage

Each Party shall endeavour to take the necessary mea-
sures to prevent illegal import, export and circulation of 
property belonging to the other Party’s national cultural 
heritage, as well as to supervise and watch over the secu-
rity of the aforementioned property which are temporarily 
imported in the territory of the other Party.

Article 9
Copyright and related rights

The Parties guarantee the protection of copyright and 
related rights referring to any work, interpretation or exe-
cution of any national of the other Party, or to any products 
created or developed within the scope of the present Agre-
ement, in accordance with the Law in force in the territory 
of the Parties.

Article 10
Circulation of persons and equipment

1 — The Parties, in accordance with the law in force in 
their territory, shall grant the necessary conditions in order 
to permit the entrance, stay and exit of persons, within 
the implementation of the present Agreement, namely, its 
cooperation programmes.

2 — The previous provision shall equally apply to the 
situations of importation and subsequent re-exportation 
of material and equipment for non commercial purposes.

Article 11
Youth

Both Parties shall support and encourage co-operation 
between youth organisations of both countries by means 
of exchanging information and documentation so as to 
become better acquainted with the youth in each of the 
countries, to promote capacity building and youth exchange 
programmes.

Article 12
Sports

Both Parties shall promote co-operation within the field 
of sports, through public entities responsible for sports, 
sports federations and organizations of both countries, as 
well as the exchange of information, documentation and 
visits, within the scope of training and updating of human 
resources.

Article 13
Mass Media

Both Parties shall encourage direct co-operation be-
tween the entities that pursue public service missions, in the 
areas of radio, television, news agencies and professional 
training in journalism.

Article 14
Tourism

Both Parties, through the national public bodies respon-
sible for tourism, shall facilitate co-operation within this 
field by identifying areas of common interest.

Article 15
International obligations

This Agreement does not affect other international obli-
gations undertaken by the Parties.

Article 16
Co-operation Programmes and Joint Committee

1 — The Parties, for the purposes of the present Agre-
ement and in order to establish detailed co-operation and 
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exchange methods, shall prepare co-operation programmes 
which will come into effect, to begin with, for a three-year 
(3) period.

2 — The co-operation programmes shall become a com-
ponent part of the commitments undertaken in the present 
Agreement, and may anticipate financial obligations in-
curred pursuant to these activities.

3 — The financial obligations incurred with the co-
operation programmes shall be the responsibility of the 
State Departments of both countries which report for the 
areas covered by the present Agreement.

4 — The co-operation programmes shall be signed by 
a Joint Committee that shall meet alternately in one of the 
two countries.

5 — Regardless of its foreseen duration, and unless 
none of the Parties announces its intention to terminate 
it, the mentioned co-operation programmes shall produce 
effects until another programme is signed.

Article 17
Settlement of disputes

Any dispute concerning the interpretation or application 
of the present Agreement shall be settled by negotiation, 
through the diplomatic channels.

Article 18
Amendments

1 — The present Agreement may be amended by request 
of one of the Parties.

2 — The amendments shall enter into force in accor-
dance with the terms specified in article 20 of the present 
Agreement.

Article 19
Duration and termination

1 — The present Agreement shall remain in force for 
successive and automatically renewable periods of five 
years.

2 — Either Party may denounce the present Agreement 
upon a notification, in writing through diplomatic channels, 
at least six months prior to its expiry date.

3 — The termination of this Agreement shall not affect 
the implementation of programmes and projects drawn up 
while this Agreement was in force unless the Parties agree 
to otherwise.

Article 20
Entry into force

The present Agreement shall enter into force sixty days 
after the date of receipt of the later of the notifications, in 
writing through diplomatic channels, conveying the com-
pletion of the internal procedures of each Party required 
for that purpose.

Article 21
Registration

Upon the entry into force of the present Agreement, 
the Party in whose territory it is signed shall transmit it to 
the Secretariat of the United Nations for registration, in 
accordance with article 102 of the Charter of the United 
Nations, and shall notify the other Party of the completion 
of this procedure as well as of its registration number.

In withness whereof, the undersigned, being duly au-
thorised by their Governments, have signed the present 
Agreement.

Done in Lisbon, on the 30th of April of the year two 
thousand and eight, in two original texts, in the Portuguese 
and English languages, both texts being equally authentic. 
In case of divergence, the English text shall prevail.

For the Portuguese Republic:
Luís Amado, Minister of State and Foreign Affairs.
For the Federal Republic of Nigeria:
Ojo Maduekwe, CFR, Minister of Foreign Affairs. 

 Decreto n.º 6/2009
de 2 de Março

Considerando que o Acordo de Cooperação Cultural e 
Educativa entre a República Portuguesa e a República da 
Colômbia, assinado em Lisboa em 8 de Janeiro de 2007, 
permitirá promover a cooperação entre a República Portu-
guesa e a República da Colômbia nas áreas da educação, 
ensino superior, cultura, juventude e desporto;

Atendendo a que a vigência do Acordo contribuirá para 
fomentar o intercâmbio de documentação, a cooperação 
entre instituições competentes nas matérias sobre as quais 
versa o Acordo, a promoção do estudo das respectivas 
línguas e o conhecimento das diversas áreas da cultura 
dos dois países, a participação em eventos culturais, a sal-
vaguarda do património nacional das Partes e a protecção 
dos direitos de autor;

Conscientes de que o Acordo estabelece bases jurídicas 
sólidas que permitirão que as Partes elaborem programas 
de cooperação com vista a empreender formas detalhadas 
de cooperação e intercâmbio:

Assim:
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 197.º da 

Constituição, o Governo aprova o Acordo de Cooperação 
Cultural e Educativa entre a República Portuguesa e a Re-
pública da Colômbia, assinado em Lisboa em 8 de Janeiro 
de 2007, cujo texto, nas versões autenticadas nas línguas 
portuguesa e espanhola, se publica em anexo.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 30 de 
Dezembro de 2008. — José Sócrates Carvalho Pinto de 
Sousa — Luís Filipe Marques Amado — Manuel Pedro 
Cunha da Silva Pereira — Maria de Lurdes Reis Ro-
drigues — Manuel Frederico Tojal de Valsassina Hei-
tor — José António de Melo Pinto Ribeiro.

Assinado em 16 de Fevereiro de 2009.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 17 de Fevereiro de 2009.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa.

ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA ENTRE 
A REPÚBLICA PORTUGUESA E A REPÚBLICA DA COLÔMBIA

A República Portuguesa e a República da Colômbia, 
doravante designadas «Partes»;

Inspiradas pelo desejo comum de estabelecer e desen-
volver a cooperação cultural e educativa entre ambos os 
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países e de promover o intercâmbio de actividades e tradi-
ções culturais, respeitando a diversidade cultural e a livre 
expressão dos seus povos;

Convencidas de que o intercâmbio e a cooperação nestes 
domínios, assim como noutras áreas, contribuirão para um 
melhor conhecimento e compreensão mútuos entre o povo 
português e o povo colombiano;

acordam o seguinte:

Educação

Artigo 1.º
Cooperação na área da educação

Ambas as Partes promoverão e desenvolverão a coope-
ração no domínio do ensino não superior, nomeadamente, 
através de:

a) Intercâmbio de informação e documentação, mate-
rial educativo, incluindo material áudio -visual, sobre os 
sistemas educativos dos dois países;

b) Intercâmbio de experiências nos domínios da edu-
cação;

c) Desenvolvimento de contactos entre estabelecimentos 
de ensino não superior e outras organizações de carácter 
educativo que contribuam para o desenvolvimento de pro-
jectos comuns.

Artigo 2.º
Reconhecimento de habilitações de ensino não superior

Ambas as Partes analisarão as possibilidades de reco-
nhecimento recíproco de equivalências, de certificados, de 
qualificações e de diplomas emitidos por estabelecimentos 
de ensino não superior de cada um dos países.

Ensino superior

Artigo 3.º
Língua e cultura

As Partes favorecerão o ensino da língua e cultura res-
pectivas, nas instituições de ensino superior, através da 
formação de docentes e investigadores.

Artigo 4.º
Ensino superior

As Partes incentivarão:

a) A concessão de bolsas de estudo para programas 
académicos ou de investigação, tecnológica e científica, 
a nível de especialização, mestrado e doutoramento, na 
medida das suas possibilidades, em áreas de interesse para 
ambos os países;

b) O apoio ao desenvolvimento de projectos conjuntos 
relacionados com os sistemas educativos dos dois paí-
ses;

c) A promoção do intercâmbio de experiências, conhe-
cimentos e assistência técnica, através de visitas, estadas 
de curta duração, cursos e seminários, para apoio a inves-
tigadores, especialistas e professores universitários;

d) O estabelecimento de contactos entre as instituições 
de ensino superior e investigação científica, tendo em vista 
definir e realizar diversas formas de colaboração mútua.

Artigo 5.º
Reconhecimento de graus, títulos e certificados académicos

Cada uma das Partes determinará, de acordo com a 
legislação interna vigente, os métodos e condições do 
reconhecimento de graus, diplomas e outros certificados, 
obtidos no território da outra Parte, designadamente em 
matéria de concessão de equivalências de estudos nos 
vários graus de ensino.

Cultura

Artigo 6.º
Arte e cultura

Cada uma das Partes estimulará a divulgação da arte e 
da cultura da outra Parte através de:

a) Realização de exposições de arte e património cul-
tural;

b) Intercâmbio de artistas, grupos folclóricos, de dança 
e de teatro, músicos, compositores, cineastas, escritores 
e poetas;

c) Intercâmbio de publicações culturais, produtos mul-
timédia e programas de rádio e televisão;

d) Promoção de traduções e edições de obras literárias 
e artísticas;

e) Cooperação e intercâmbio de experiências entre as-
sociações culturais, casas de cultura, centros de documen-
tação, bibliotecas, arquivos e museus;

f) Participação em conferências, festivais de cinema, 
encontros juvenis, feiras do livro e outros eventos cul-
turais;

g) Desenvolvimento do intercâmbio de experiências nas 
áreas do artesanato, e de bens e serviços culturais;

h) Apoio à promoção de projectos conjuntos de desen-
volvimento cultural;

i) Intercâmbio de visitas e estadas de curta duração de 
artistas e gestores culturais.

Artigo 7.º
Direitos de autor e direitos conexos

Cada uma das Partes se compromete a proteger e garan-
tir os direitos de autor e direitos conexos, no seu território, 
de acordo com a respectiva legislação e com as convenções 
internacionais de que seja Parte.

Artigo 8.º
Salvaguarda do património cultural nacional

Cada uma das Partes tomará todas as medidas neces-
sárias para impedir a importação, exportação e circulação 
ilícitas de bens pertencentes ao seu património cultural 
nacional, em conformidade com a respectiva legislação e 
com as convenções internacionais, e outros actos jurídicos 
que as vinculem.

Artigo 9.º
Facilidades de acesso e de saída de pessoas e bens

Cada uma das Partes deverá, em conformidade com a 
respectiva legislação, estudar a possibilidade de conceder 
à outra Parte todas as facilidades necessárias para a entrada 
e estada de pessoas, bem como para a importação de ma-
terial e equipamento para fins não comerciais, no quadro 
dos programas de cooperação estabelecidos na sequência 
da celebração do presente Acordo.
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Juventude e desporto

Artigo 10.º
Juventude e desporto

As Partes estimularão a cooperação e o intercâmbio en-
tre as respectivas instituições e organizações nos domínios 
da juventude e do desporto.

Disposições gerais

Artigo 11.º
Outras formas de cooperação

A cooperação prevista neste Acordo pode ser desenvol-
vida através de protocolos de cooperação, a celebrar entre 
instituições correspondentes.

Artigo 12.º
Comissão mista

Para os efeitos do presente Acordo, será constituída 
uma comissão mista, composta por representantes desig-
nados por ambas as Partes, com o objectivo de estabelecer 
programas plurianuais, com vista ao desenvolvimento da 
cooperação cultural e para determinar os meios finan-
ceiros necessários para a sua execução. A este propósito, 
dever -se -á ter em conta a reserva orçamental prévia das 
entidades executivas, designadas por cada uma das Partes, 
de acordo com as respectivas legislações internas vigentes. 
A comissão mista reunirá, alternadamente em Portugal e na 
Colômbia, pelo menos, uma vez em cada três anos.

Artigo 13.º
Participação noutras convenções internacionais

Este Acordo não prejudicará os direitos e deveres resul-
tantes de outras convenções internacionais que vinculem 
as Partes.

Disposições finais

Artigo 14.º
Solução de controvérsias

Qualquer controvérsia relativa a interpretação ou à 
aplicação do presente Acordo será solucionada por via 
diplomática.

Artigo 15.º
Entrada em vigor

O presente Acordo entrará em vigor 30 dias após a data 
da recepção da última notificação, por escrito e por via 
diplomática, de que foram cumpridos todos os requisitos 
de direito interno das Partes necessários para o efeito.

Artigo 16.º
Revisão

1 — O presente Acordo pode ser objecto de revisão, a 
pedido de qualquer uma das Partes.

2 — As emendas entrarão em vigor nos termos previstos 
no artigo 15.º do presente Acordo.

Artigo 17.º
Vigência e denúncia

1 — O presente Acordo vigorará, por um período de 
cinco anos, renovável automaticamente por iguais perío-
dos, salvo se qualquer uma das Partes o denunciar, por es-
crito e por via diplomática, com uma antecedência mínima 
de seis meses, antes do término de cada período.

2 — Em caso de denúncia, qualquer programa de coo-
peração, intercâmbio, plano ou projecto permanecerá em 
execução até à sua conclusão.

Em fé do que, os abaixo assinados, estando devidamente 
autorizados, assinam o presente Acordo.

Assinado em Lisboa, a 8 de Janeiro de 2007, em dois 
exemplares originais, nas línguas portuguesa e espanhola, 
ambos os textos fazendo igualmente fé.

Pela República Portuguesa:
Luís Amado, Ministro de Estado e dos Negócios Es-

trangeiros.
Pela República da Colômbia:
María Consuelo Araújo, Ministra das Relações Exte-

riores.

ACUERDO DE COOPERACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA ENTRE 
LA REPÚBLICA PORTUGUESA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

La República Portuguesa y la República de Colombia, 
en adelante denominadas las «Partes»;

Inspiradas por el deseo común de establecer y desar-
rollar la cooperación cultural y educativa entre ambos 
países y de promover el intercambio de actividades y tra-
diciones culturales, respetando la diversidad cultural y la 
libre expresión de sus pueblos;

Convencidas de que el intercambio y la cooperación en 
estos campos, así como en otras áreas, contribuirán a un 
mejor conocimiento y comprensión mutuos entre el pueblo 
portugués y el pueblo colombiano;
acuerdan lo siguiente:

Educación

Artículo 1.º
Cooperación en el área de la Educación

Ambas Partes promoverán y desarrollarán la coopera-
ción en el campo de la educación no superior, principal-
mente, por medio de:

a) Intercambio de información y documentación, mate-
rial educativo, incluyendo material audiovisual, sobre los 
sistemas educativos de los dos países;

b) Intercambio de experiencias en los campos de la 
educación;

c) Desarrollo de contactos entre establecimientos de 
educación no superior y otras organizaciones de carác-
ter educativo que contribuyan al desarrollo de proyectos 
comunes.

Artículo 2.º
Reconocimiento de habilitaciones de educación no superior

Ambas Partes analizarán las posibilidades de reconoci-
miento recíproco de equivalencias, de certificados, de ca-
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lificaciones y de diplomas expedidos por establecimientos 
de educación no superior de cada uno de los países.

Educación superior

Artículo 3.º
Lengua y Cultura

Las Partes favorecerán la enseñanza de la lengua y cul-
tura respectivas, en las instituciones de educación superior, 
por medio de la formación de docentes e investigadores.

Artículo 4.º
Educación Superior

Las Partes estimularán:
a) La concesión de becas de estudio para programas 

académicos o de investigación, tecnológica y científica, a 
nivel de especialización, maestría y doctorado, dentro de 
sus posibilidades, en áreas de interés para ambos países;

b) El apoyo al desarrollo de proyectos conjuntos rela-
cionados con los sistemas educativos de los dos países;

c) La promoción del intercambio de experiencias, cono-
cimientos y asistencia técnica, por medio de visitas, esta-
días de corta duración, cursos y seminarios, para apoyo a 
investigadores, especialistas y profesores universitarios;

d) El establecimiento de contactos entre las instituciones 
de educación superior e investigación científica, con el 
objetivo de definir y realizar varias formas de colabora-
ción mutua.

Artículo 5.º
Reconocimiento de años lectivos, títulos y certificados académicos

Cada una de las Partes determinará, de acuerdo con 
la legislación interna vigente, los métodos y condiciones 
del reconocimiento de años lectivos, diplomas y otros 
certificados, obtenidos en el territorio de la otra Parte, 
principalmente en materia de concesión de equivalencias 
de estudios en los diversos niveles de educación.

Cultura

Artículo 6.º
Arte y Cultura

Cada una de las Partes estimulará la divulgación del arte 
y de la cultura de la otra Parte por medio de:

a) Realización de exposiciones de Arte y Patrimonio 
Cultural;

b) Intercambio de artistas, grupos folclóricos, de danza 
y de teatro, músicos, compositores, cineastas, escritores 
y poetas;

c) Intercambio de publicaciones culturales, productos 
multimedia y programas de radio y televisión;

d) Promoción de traducciones y ediciones de obras 
literarias y artísticas;

e) Cooperación e intercambio de experiencias entre 
asociaciones culturales, casas de cultura, centros de do-
cumentación, bibliotecas, archivos y museos;

f) Participación en conferencias, festivales de cine, en-
cuentros juveniles, ferias del libro y otros eventos cultu-
rales;

g) Desarrollo del intercambio de experiencias en las 
áreas de las artesanías y de bienes y servicios culturales;

h) Apoyo a la promoción de proyectos conjuntos de 
desarrollo cultural;

i) Intercambio de visitas y estadías de corta duración de 
artistas y gestores culturales.

Artículo 7.º
Derechos de autor y derechos conexos

Cada una de las Partes se compromete a proteger y 
garantizar los derechos de autor y derechos conexos, en su 
territorio, de acuerdo con la respectiva legislación y con las 
convenciones internacionales en las que sea Parte.

Artículo 8.º
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Nacional

Cada una de las Partes tomará todas las medidas ne-
cesarias para impedir la importación, exportación y cir-
culación ilícitas de bienes pertenecientes a su Patrimonio 
Cultural Nacional, según la respectiva legislación y las 
convenciones internacionales, y otros actos jurídicos que 
las vinculen.

Artículo 9.º
Facilidades de acceso y de salida de personas y bienes

Cada una de las Partes deberá, según la respectiva legis-
lación, estudiar la posibilidad de conceder a la otra Parte 
todas las facilidades necesarias para la entrada y estadía 
de personas, así como para la importación de material 
y equipos para fines no comerciales, en el marco de los 
Programas de cooperación establecidos en la secuencia de 
la celebración del presente Acuerdo.

Juventud y deporte

Artículo 10.º
Juventud y Deporte

Las Partes incentivarán la cooperación y el intercambio 
entre las respectivas instituciones y organizaciones en los 
campos de la Juventud y del Deporte.

Disposiciones generales

Artículo 11.º
Otras formas de cooperación

La cooperación prevista en este Acuerdo podrá ser de-
sarrollada por medio de protocolos de cooperación, a ser 
celebrados entre las instituciones correspondientes.

Artículo 12.º
Comisión Mixta

Para efectos del presente Acuerdo, será constituida una 
Comisión Mixta, compuesta por representantes designados 
por ambas Partes, con el objetivo de establecer programas 
plurianuales, con miras al desarrollo de la cooperación cul-
tural y para determinar los medios financieros necesarios 
para su ejecución. Con este fin, se deberá tener en cuenta 
la reserva presupuestal previa de las entidades ejecutoras, 
designadas por cada una de las Partes, de acuerdo con las 
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respectivas legislaciones internas vigentes. La Comisión 
Mixta se reunirá, alternadamente en Portugal y en Colom-
bia, por lo menos, una vez cada tres años.

Artículo 13.º
Participación en otras Convenciones Internacionales

Este Acuerdo no perjudicará los derechos y obligaciones 
resultantes de otras Convenciones Internacionales que 
vinculen a las Partes.

Disposiciones finales

Artículo 14.º
Solución de controversias

Cualquier controversia referente a la interpretación o a 
la aplicación del presente Acuerdo será solucionada por 
vía diplomática.

Artículo 15.º
Entrada en vigor

El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días después 
de la fecha da recepción de la última notificación, por es-
crito y por vía diplomática, de que fueron cumplidos todos 
los requisitos de derecho interno de las Partes, necesarios 
para este efecto.

Artículo 16.º
Revisión

1 — El presente Acuerdo puede ser objeto de revisión, 
a solicitud de cualquiera de las Partes.

2 — Las enmiendas entrarán en vigor en los términos 
previstos en el artículo 15 del presente Acuerdo.

Artículo 17.º
Vigencia y denuncia

El presente Acuerdo tendrá una vigencia de cinco años, 
renovables automáticamente por periodos iguales, excepto 
si cualquiera de las Partes lo denuncia, por escrito y por vía 
diplomática, con una anticipación mínima de seis meses, 
antes del término de cada periodo. En caso de denuncia, 
cualquier programa de cooperación, intercambio, plan o 
proyecto permanecerá en ejecución hasta su conclusión.

En fe de lo anterior, los suscritos, debidamente autori-
zados, firman el presente Acuerdo.

Firmado en Lisboa, el 8 de enero de 2007, en dos ejem-
plares originales, en portugués y español, ambos textos 
siendo igualmente válidos.

Por la República Portuguesa:
Luís Amado, Ministro de Estado y de Asuntos Extran-

jeros.
Por la República de Colombia:
María Consuelo Araújo, Ministra de Relaciones Ex-

teriores. 

 Decreto n.º 7/2009
de 2 de Março

Considerando a cooperação existente entre a República 
Portuguesa e a República de Moçambique no âmbito da es-

trutura da Escola Portuguesa de Moçambique — Centro de 
Ensino e Língua Portuguesa, o desejo de fortalecimento das 
relações bilaterais no domínio do ensino, formação e difu-
são da língua portuguesa, bem como o benefício recíproco 
na celebração do Acordo entre a República Portuguesa e a 
República de Moçambique relativo à Escola Portuguesa de 
Moçambique — Centro de Ensino e Língua Portuguesa, 
assinado em Maputo a 24 de Março de 2008;

Considerando que o presente Acordo consagra como 
objectivos ampliar a rede escolar ao nível do ensino básico 
e secundário, alargar o acesso de jovens portugueses e 
moçambicanos em idade escolar ao ensino básico e se-
cundário, contribuir para a promoção socioeducativa dos 
recursos humanos moçambicanos e promover o ensino e 
difusão da língua portuguesa:

Assim:
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 197.º da Cons-

tituição, o Governo aprova o Acordo entre a República 
Portuguesa e a República de Moçambique relativo à Escola 
Portuguesa de Moçambique — Centro de Ensino e Língua 
Portuguesa, assinado em Maputo em 24 de Março de 2008, 
cujo texto, na versão autenticada em língua portuguesa, 
se publica em anexo.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 30 de 
Dezembro de 2008. — José Sócrates Carvalho Pinto de 
Sousa — Luís Filipe Marques Amado — Manuel Pedro 
Cunha da Silva Pereira — Maria de Lurdes Reis Rodrigues.

Assinado em 16 de Fevereiro de 2009.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 17 de Fevereiro de 2009.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa.

ACORDO ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA E A REPÚBLICA 
DE MOÇAMBIQUE RELATIVO À ESCOLA PORTUGUESA 
DE MOÇAMBIQUE — CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA 
PORTUGUESA.

A República Portuguesa e a República de Moçambique, 
doravante designadas por Partes;

No espírito do Acordo Geral de Cooperação entre o 
Governo da República Portuguesa e o Governo da Repú-
blica Popular de Moçambique, assinado em Maputo a 2 de 
Outubro de 1975, bem como no do Acordo de Cooperação 
nos Domínios da Educação, do Ensino, da Investigação 
Científica e da Formação de Quadros entre a República 
Portuguesa e a República Popular de Moçambique, assi-
nado em Maputo a 23 de Maio de 1985;

Desejando intensificar os laços de amizade e cooperação 
já existentes entre os dois povos;

Considerando a necessidade sentida por ambas as Par-
tes de enquadrar, concretizar e implementar estruturas e 
meios de actuação ao nível do ensino, formação e difusão 
da língua portuguesa:

Acordam no seguinte:

Artigo 1.º
Objecto

O presente Acordo regula a instalação e o funciona-
mento da Escola Portuguesa de Moçambique — Centro 
de Ensino e Língua Portuguesa (EPM -CELP).
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Artigo 2.º
Âmbito da cooperação

A cooperação entre as Partes prevista no presente Acordo 
desenvolve -se no âmbito da estrutura EPM -CELP e tem 
os seguintes objectivos:

a) Ampliar a rede escolar ao nível do ensino básico e 
secundário;

b) Alargar o acesso de jovens portugueses e moçambi-
canos em idade escolar ao ensino básico e secundário;

c) Contribuir para a promoção sócio -educativa dos re-
cursos humanos moçambicanos;

d) Promover o ensino e difusão da língua portuguesa.

Artigo 3.º
Estrutura da EPM -CELP

A EPM -CELP estrutura -se em duas componentes:

a) Escola direccionada para o ensino básico e secundá-
rio, integrada e obedecendo a planos e modelos de gestão 
estabelecidos pelas autoridades portuguesas competentes, 
às quais incumbe a respectiva orientação pedagógica e 
científica, bem como a definição e avaliação das suas 
acções;

b) Centro de Língua e de Cultura para utilização da 
escola e formação contínua de professores.

Artigo 4.º
Actividades do EPM -CELP

1 — As actividades a desenvolver no Centro de Ensino 
e Língua Portuguesa visam:

a) Promover a escola como espaço integrado;
b) Apoiar o desenvolvimento do sistema educativo de 

Moçambique, organizando acções de formação para do-
centes e técnicos do sistema de ensino moçambicano;

c) Contribuir para iniciativas de formação oriundas 
de instituições moçambicanas, portuguesas e de outras 
organizações não -governamentais;

d) Promover o ensino da língua portuguesa para es-
trangeiros;

e) Promover a difusão da cultura de expressão portu-
guesa.

2 — As actividades do EPM -CELP incluem:

a) Organização de simpósios de língua e cultura;
b) Financiamento de despesas com a educação de alunos 

bolseiros;
c) Prestação de apoio à cooperação portuguesa no sector 

da Educação;
d) Realização de cursos e acções de formação para o 

pessoal docente e não docente, incluindo na vertente da uti-
lização educativa das novas tecnologias da informação;

e) Desenvolvimento de programas de cooperação com 
outras instituições de ensino;

f) Celebração de protocolos com instituições educativas 
em matéria de livros e material didáctico;

g) Fomento do acesso à biblioteca e à mediateca, no 
seio da comunidade;

h) Disponibilização de serviços de leitura e informação;
i) Criação de condições adequadas para a divulgação 

da língua portuguesa, incluindo o apoio a autores mo-
çambicanos.

3 — Na importação de bens materiais destinados ao 
funcionamento, bem como a materializar os fins e objec-
tivos da EPM -CELP, contidos no presente Acordo, esta 
poderá beneficiar da concessão excepcional prevista na 
lei de benefícios aduaneiros e outros concedidos pelo Go-
verno Moçambicano, a entidades que prosseguem fins de 
reconhecido interesse e utilidade pública.

4 — A concessão dos direitos e ou benefícios referidos 
no n.º 3 do presente artigo é feita caso a caso, mediante 
requerimento dirigido ao titular do órgão central do Go-
verno que superintende a respectiva área.

Artigo 5.º
Uso das instalações da EPM -CELP

A Escola Portuguesa poderá arrendar as suas instala-
ções com vista à rentabilização dos seus equipamentos, de 
acordo com as normas em vigor no País sobre a matéria.

Artigo 6.º
Obrigações das Partes

1 — A Parte portuguesa assumirá os encargos com:

a) Orçamento geral e infra -estruturas;
b) Equipamento, pessoal docente, administrativo e au-

xiliar.

2 — A Parte moçambicana compromete -se a:

a) Manter a concessão do terreno onde se encontra edi-
ficada a EPM -CELP, com uma área total de 27 000 m2.

Artigo 7.º
Solução de controvérsias

Qualquer controvérsia relativa à interpretação ou à 
aplicação do presente Acordo será solucionada através de 
negociação, por via diplomática.

Artigo 8.º
Revisão

1 — O presente Acordo pode ser objecto de revisão a 
pedido de qualquer das Partes.

2 — As emendas entrarão em vigor nos termos previstos 
no artigo 10.º do presente Acordo.

Artigo 9.º
Vigência e denúncia

1 — O presente Acordo permanecerá em vigor por um 
período de tempo ilimitado.

2 — Qualquer das Partes poderá, a qualquer momento, 
denunciar o presente Acordo mediante notificação prévia, 
por escrito e por via diplomática.

3 — O presente Acordo cessa a sua vigência seis meses 
após a data da recepção da respectiva notificação.

Artigo 10.º
Entrada em vigor

O presente Acordo entrará em vigor 30 dias após a 
recepção da última notificação, por escrito e por via diplo-
mática, de que foram cumpridos os requisitos de Direito 
interno das Partes necessários para o efeito.
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Artigo 11.º
Registo

A Parte em cujo território o presente Acordo for assinado 
submetê -lo -á para registo junto do Secretariado das Nações 
Unidas imediatamente após a sua entrada em vigor, nos ter-
mos do artigo 102.º da Carta das Nações Unidas, devendo, 
igualmente, notificar a outra Parte da conclusão deste pro-
cedimento e indicar -lhe o número de registo atribuído.

Feito em Maputo, no dia 24 de Março de 2008, em dois 
originais em língua portuguesa, sendo ambos os textos 
autênticos e de igual fé.

Pela República Portuguesa:

Maria de Lurdes Rodrigues, Ministra da Educação.

Pela República de Moçambique:

Aires Bonifácio Ali, Ministro da Educação e Cultura. 

 Decreto n.º 8/2009
de 2 de Março

Considerando a cooperação existente entre a República 
Portuguesa e a República de São Tomé e Príncipe no domí-
nio do Direito rodoviário, o desejo de fortalecimento das 
relações bilaterais nesta matéria e o benefício recíproco na 
celebração do presente Acordo, garantindo -se a mobilidade 
rodoviária de pessoas e bens de cada uma das Partes no 
território da outra Parte;

Considerando que o presente Acordo consagra o prin-
cípio de reconhecimento mútuo e troca automática de 
títulos de condução emitidos pelas respectivas entidades 
competentes e estabelece o reconhecimento recíproco das 
decisões condenatórias definitivas nos processos de contra-
-ordenação rodoviária instaurados por uma das Partes aos 
condutores com título de condução emitido pela outra 
Parte, prevendo ainda o estabelecimento de mecanismos 
de troca de comunicações entre as partes que garantam 
maior eficácia na execução do Acordo:

Assim:
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 197.º da Cons-

tituição, o Governo aprova o Acordo entre a República 
Portuguesa e a República de São Tomé e Príncipe para o 
Reconhecimento Mútuo de Títulos de Condução, assinado 
em Lisboa em 22 de Abril de 2008, cujo texto, na versão 
autenticada, na língua portuguesa se publica em anexo.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 8 de 
Janeiro de 2009. — José Sócrates Carvalho Pinto de Sou-
sa — João Titterington Gomes Cravinho — Mário Lino 
Soares Correia.

Assinado em 13 de Fevereiro de 2009.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 17 de Fevereiro de 2009.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa.

ACORDO ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA E A REPÚBLICA 
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE PARA O RECONHECIMENTO 

MÚTUO DE TÍTULOS DE CONDUÇÃO

A República Portuguesa e a República de São Tomé e 
Príncipe, doravante designadas por Partes;

Animadas pelo espírito de cooperação e de amizade mú-
tua que caracteriza as históricas relações entre a República 
Portuguesa e a República de São Tomé e Príncipe;

Decididos a manter e reforçar tais relações;
Reconhecendo as vantagens recíprocas que possam 

advir da cooperação e facilitação na circulação rodoviária 
no território de cada um dos países;

Acordam no seguinte:

Artigo 1.º
Objecto

O presente Acordo tem por objecto o reconhecimento 
mútuo de títulos de condução emitidos pelas autoridades 
competentes das duas Partes aos seus nacionais.

Artigo 2.º
Validade dos títulos de condução

1 — As Partes reconhecem os títulos de condução vá-
lidos referidos no artigo 1.º para as categorias de veículos 
para que sejam concedidos pela autoridade competente e 
por um prazo até 185 dias após a entrada no território da 
outra Parte.

2 — Decorrido o prazo referido no número anterior, os 
titulares de títulos de condução devem requerer a troca do 
título, bastando para o efeito a confirmação da autentici-
dade do mesmo pela entidade competente.

Artigo 3.º
Requisitos internos

1 — As Partes garantem que os títulos de condução 
emitidos pelas autoridades competentes respeitam as nor-
mas de Direito interno de cada uma das Partes, nomeada-
mente os requisitos legais para a obtenção de títulos de 
condução.

2 — Em caso de dúvida sobre a autenticidade dos tí-
tulos de condução emitidos pelas Partes, as respectivas 
autoridades competentes podem solicitar mutuamente a 
confirmação dessa autenticidade.

Artigo 4.º
Menções especiais

Quando o título de condução possuir menções especiais, 
nomeadamente restrições ou adaptações à condução do 
seu titular, estas são observadas pelas Partes nos termos 
estabelecidos pelos respectivos Direitos internos para res-
trições e adaptações idênticas.

Artigo 5.º
Títulos de condução caducados

Os títulos de condução caducados nos termos do Direito 
interno das Partes são insusceptíveis de reconhecimento.

Artigo 6.º
Comunicações recíprocas

1 — As Partes comprometem -se a comunicar recipro-
camente, a solicitação das autoridades competentes, a in-
formação necessária à identificação do titular de título de 
condução que seja alvo de processo de contra -ordenação 
na outra Parte.
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2 — Ressalvada a situação de troca de títulos de condu-
ção, as Partes comprometem -se ainda a comunicar recipro-
camente as medidas restritivas definitivas ou transitadas 
em julgado do direito de conduzir, aplicadas ao condutor 
no território da outra Parte, designadamente:

a) Proibição ou interdição de conduzir;
b) Cassação de título de condução;
c) Aplicação de sanção acessória de inibição de con-

duzir;
d) Apreensão de títulos de condução, nos termos defi-

nidos pelo Direito interno das Partes.

3 — As Partes obrigam -se, ainda, a comunicar entre si 
quaisquer ocorrências susceptíveis de dificultar a aplicação 
do presente Acordo.

Artigo 7.º
Reconhecimento de decisões condenatórias

As Partes comprometem -se a recusar a troca de título 
de condução a condutor cujo título tenha sido objecto de 
restrição, suspensão ou retirada nos termos do Direito 
interno das Partes, e ainda a reconhecer as decisões con-
denatórias definitivas, proferidas em processos de contra-
-ordenação rodoviária e a executar a parte não cumprida 
da sanção acessória de inibição de conduzir aplicada pela 
outra Parte.

Artigo 8.º
Autoridades competentes

Para efeitos de implementação do presente Acordo, as 
Partes estabelecem que são autoridades competentes:

a) Pela República Portuguesa, o Instituto da Mobilidade 
e dos Transportes Terrestres, I. P., em coordenação com a 
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária;

b) Pela República de São Tomé e Príncipe, a Direcção 
dos Transportes Terrestres.

Artigo 9.º
Consultas

No processo de implementação do presente Acordo, 
qualquer uma das Partes poderá a qualquer momento e 
sempre que se revele pertinente, solicitar consultas à outra 
Parte, para maior eficácia do mesmo.

Artigo 10.º
Salvaguarda do Direito interno das Partes

Nenhuma das disposições do presente Acordo pode ser 
interpretada no sentido de impedir qualquer das Partes 
de tomar as medidas legalmente previstas no seu Direito 
interno relativamente a um titular de título de condução 
que transgrida as regras de trânsito vigentes ou pratique 
quaisquer actos susceptíveis de prejudicar o exercício de 
condução em segurança.

Artigo 11.º
Solução de controvérsias

Qualquer controvérsia relativa à interpretação, imple-
mentação ou aplicação do presente Acordo será solucionada 
pelas Partes, através de negociação, por via diplomática.

Artigo 12.º
Revisão

1 — O presente Acordo pode ser objecto de revisão a 
pedido de qualquer das Partes.

2 — As emendas entrarão em vigor nos termos previstos 
no artigo 14.º do presente Acordo.

Artigo 13.º
Vigência e denúncia

1 — O presente Acordo permanecerá em vigor por um 
período de tempo ilimitado.

2 — Qualquer das Partes poderá, a qualquer momento, 
denunciar o presente Acordo mediante notificação prévia, 
por escrito e por via diplomática.

3 — O presente Acordo cessa a sua vigência seis meses 
após a data da recepção da respectiva notificação.

Artigo 14.º
Entrada em vigor

O presente Acordo entrará em vigor 30 dias após a 
data da recepção da última notificação, por escrito e por 
via diplomática, de que foram cumpridos os requisitos de 
Direito interno das Partes necessários para o efeito.

Artigo 15.º
Registo

A Parte em cujo território o presente Acordo for assi-
nado, no mais breve prazo possível após a sua entrada em 
vigor, submetê -lo -á para registo junto do Secretariado das 
Nações Unidas, nos termos do artigo 102.º da Carta das 
Nações Unidas, devendo, igualmente, notificar a outra 
Parte da conclusão deste procedimento e indicar -lhe o 
número de registo atribuído.

Feito em Lisboa, a 22 de Abril de 2008, em dois originais, 
na língua portuguesa, fazendo ambos igualmente fé.

Pela República Portuguesa:

Mário Lino, Ministro das Obras Públicas, Transportes 
e Comunicações.

Pela República de São Tomé e Príncipe:

Arzemiro dos Prazeres, Ministro das Obras Públicas, 
Infra -Estruturas e Urbanismo. 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Decreto-Lei n.º 52/2009
de 2 de Março

A Lei Orgânica n.º 1/2008, de 6 de Maio, alterou a Lei 
do Serviço Militar aprovada pela Lei n.º 174/99, de 21 de 
Setembro, definindo um novo modelo de recenseamento 
militar, em obediência ao princípio de «só solicitar ao ci-
dadão a informação estritamente necessária ou que ainda 
não esteja na posse de nenhum serviço do Estado».

O novo modelo isenta o cidadão do dever de se apresen-
tar ao recenseamento militar, o qual passa a processar -se 
entre os organismos e serviços do Estado competentes em 
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razão da matéria, incumbindo ao Ministério da Defesa 
Nacional assegurar o recenseamento militar, bem como de 
obter e tratar a informação necessária relativa aos cidadãos 
durante o período em que se encontram sujeitos aos deveres 
militares previstos na lei.

Para assegurar o sucesso do novo modelo, tem especial 
destaque o papel do Instituto dos Registos e Notariado, I. P.
(IRN, I. P.), e dos seus serviços centrais e de registo, pois 
o fornecimento da informação relevante para o recensea-
mento militar processar -se -á entre este Instituto e o órgão 
competente do Ministério da Defesa Nacional, que sucede 
o órgão do Exército ao qual as competências em matéria de 
recenseamento militar estavam anteriormente atribuídas.

Nesta conformidade, eliminando -se a obrigação de os 
cidadãos se apresentarem ao recenseamento militar durante 
o mês de Janeiro do ano em que completam 18 anos de 
idade, o presente decreto -lei vem introduzir as alterações 
necessárias ao Regulamento da Lei do Serviço Militar, 
identificando os organismos do Estado que intervêm no 
novo modelo e o papel que cada um deve assumir para o 
concretizar.

Atendendo, ainda, a que a defesa da Pátria é um di-
reito e um dever de todos os portugueses e reafirmando 
o papel das Forças Armadas no contexto da defesa na-
cional, consolida -se com esta alteração ao regulamento, 
um aspecto essencial no domínio da igualdade de género, 
de colocar os homens e as mulheres perante os mesmos 
direitos e deveres militares.

Foram ouvidas a Comissão Nacional de Protecção de 
Dados, a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 
Género e a Associação Nacional de Municípios Portu-
gueses.

Assim:
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 198.º da Cons-

tituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º
Alteração ao Decreto -Lei n.º 289/2000, de 14 de Novembro

Os artigos 1.º, 2.º, 5.º, 8.º, 9.º, 13.º, 16.º, 19.º, 20.º e 77.º 
do Regulamento da Lei do Serviço Militar, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 289/2000, de 14 de Novembro, passam a 
ter a seguinte redacção:

«Artigo 1.º
Objecto

1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — Os cidadãos de ambos os sexos têm os mesmos 

deveres militares.

Artigo 2.º
Entidades intervenientes no recrutamento militar

1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 — São ainda chamadas a participar no processo de 
recrutamento militar as entidades públicas cuja inter-
venção se revele necessária, nomeadamente:

a) Instituto dos Registos e Notariado. I. P. (IRN, I. P.),
através dos seus serviços centrais e de registo;

b) (Revogada.)
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) (Revogada.)
f) Gabinete de Apoio aos Objectores de Consciên-

cia;
g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 5.º
Intervenção de entidades públicas

1 — Incumbe, em geral, às entidades referidas no 
n.º 2 do artigo 2.º proceder à divulgação de quaisquer 
actos ou matérias no âmbito do recrutamento militar, 
bem como apoiar a realização de outras acções para as 
quais seja solicitada colaboração.

2 — O IRN, I. P., através dos seus serviços centrais e 
de registo assegura o fornecimento à Direcção -Geral de 
Pessoal e Recrutamento Militar, entidade responsável 
pelo tratamento e gestão dos dados pessoais, da infor-
mação de identificação civil e registo civil relevante ao 
recenseamento militar, com a finalidade de assegurar 
a execução deste, bem como de proceder à sua actua-
lização durante o período de sujeição dos cidadãos aos 
deveres militares.

3 — Os estabelecimentos prisionais e de interna-
mento fornecem a informação relativa aos cidadãos 
que cumpram, a qualquer título, medida restritiva de 
liberdade, para os efeitos do previsto na alínea h) do 
artigo 29.º e de recrutamento excepcional.

Artigo 8.º
Municípios

Compete aos municípios distribuir pelas freguesias 
dos respectivos concelhos, para afixação, os avisos e 
editais para comparência dos cidadãos ao recrutamento 
excepcional e ao Dia da Defesa Nacional.

Artigo 9.º
Postos consulares

Compete aos postos consulares proceder à afixação 
de editais, avisos e outros documentos referentes ao 
recrutamento excepcional e ao Dia da Defesa Nacional.

Artigo 13.º
Estabelecimentos de ensino

Os estabelecimentos de ensino, públicos e privados, 
podem celebrar protocolos com os três ramos das Forças 
Armadas, com a finalidade de sensibilizar os jovens para 
a temática da defesa nacional e de divulgar o papel das 
Forças Armadas.

Artigo 16.º
Bases do recenseamento

1 — O recenseamento militar baseia -se nos dados 
de identificação civil e de registo civil de cada cida-
dão fornecidos pelo IRN, I. P., ao órgão competente do 
Ministério da Defesa Nacional (MDN), com vista à sua 
migração para a respectiva base de dados.
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2 — Os dados pessoais relevantes para assegurar o 
recenseamento militar sãos os seguintes:

a) Nome completo;
b) Naturalidade, freguesia e concelho para os nasci-

dos em Portugal e país e posto consular para os nascidos 
no estrangeiro;

c) Data de nascimento;
d) Sexo;
e) Filiação;
f) Estado civil;
g) Morada completa;
h) Número, data e entidade emissora do documento 

de identificação civil;
i) Indicação de óbito.

3 — Os dados pessoais dos cidadãos são comunica-
dos pelo IRN, I. P.:

a) Mensalmente, a partir do ano civil em que os ci-
dadãos completam os 17 anos de idade;

b) Anualmente, para efeitos de actualização ou con-
solidação de dados, desde o ano civil em que os cida-
dãos completam os 19 anos de idade até ao dia 31 de 
Dezembro do ano em que cessam as suas obrigações 
militares.

4 — Os dados pessoais dos cidadãos recenseados 
constam em base de dados cujo tratamento e gestão é da 
responsabilidade do MDN e são conservados até 31 de
Dezembro do ano seguinte àquele em que o cidadão 
deixe de estar sujeito às obrigações militares.

5 — Os cidadãos têm, a todo o tempo, a faculdade de 
conhecer junto da Direcção -Geral de Pessoal e Recruta-
mento Militar os dados pessoais constantes da base de 
dados, bem como de solicitar a correcção de eventuais 
inexactidões ou de indicar dados actualizados.

6 — É atribuído, aleatória e automaticamente, a cada 
um dos cidadãos que integram a base de dados a que 
se refere o presente artigo um número de identificação 
militar (NIM), que, para efeitos militares, o identifica.

7 — O NIM é constituído por oito dígitos numéricos, 
sendo os primeiros seis a contar da esquerda atribuídos 
aleatoriamente e os dois últimos correspondentes ao ano 
em que o cidadão complete 20 anos de idade.

Artigo 19.º
Cédula militar

1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — A cédula militar é entregue ao cidadão no dia 

da sua comparência ao Dia da Defesa Nacional, sendo 
recolhida na unidade de incorporação e posteriormente 
devolvida ao respectivo titular finda a prestação do 
serviço militar ou concretizado o ingresso nos quadros 
permanentes (QP).

3 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 20.º
Dia da Defesa Nacional

1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — A convocatória para comparência ao Dia da 

Defesa Nacional é efectuada por edital, a afixar até ao 
final do mês de Novembro, nas câmaras municipais, 
juntas de freguesia, estabelecimentos de ensino, órgãos 

de recrutamento dos ramos e postos consulares, nele 
devendo constar os cidadãos abrangidos, os locais, dia 
e hora em que estes se devem apresentar.

3 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 — Os cidadãos convocados para comparecer ao Dia 

da Defesa Nacional devem ser portadores de documento 
de identificação civil.

5 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 77.º
Alteração de dados pessoais

1 — Os cidadãos na reserva de recrutamento ou de 
disponibilidade comunicam ao órgão competente do 
Ministério da Defesa Nacional, pessoalmente ou através 
de carta registada, as habilitações literárias.

2 — (Revogado.)»

Artigo 2.º
Aditamento ao Decreto -Lei n.º 289/2000, de 14 de Novembro

São aditados os artigos 16.º -A e 22.º -A ao Decreto -Lei 
n.º 289/2000, de 14 de Novembro, com a seguinte redac-
ção:

«Artigo 16.º -A
Segurança e confidencialidade

1 — Sem prejuízo do previsto no artigo 22.º -A, é 
proibida a transmissão a terceiros dos dados pessoais 
obtidos para efeitos do recenseamento militar.

2 — O acesso por parte de entidades ou pessoas 
aos dados pessoais recolhidos nos termos do presente 
decreto -lei vincula aquelas ao dever de sigilo profissio-
nal, mesmo após a cessação das suas funções.

3 — A entidade autorizada a tratar os dados pessoais 
assegura a adopção das medidas de segurança previstas 
no artigo 14.º da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro.

Artigo 22.º -A
Transmissão de dados pessoais

Incumbe à Direcção -Geral de Pessoal e Recrutamento 
Militar fornecer os dados pessoais relativos aos cida-
dãos colocados na reserva de recrutamento, a pedido 
do Exército, e na reserva de disponibilidade, a pedido 
dos ramos.»

Artigo 3.º
Regime transitório

1 — A extensão do dever de comparência ao Dia da 
Defesa Nacional às cidadãs é implementada, gradualmente, 
num prazo limite de dois anos a contar da data da en-
trada em vigor da Lei Orgânica n.º 1/2008, de 6 de Maio.

2 — Durante o período transitório, as cidadãs podem, a 
título voluntário, cumprir o dever de comparência ao Dia da 
Defesa Nacional sem necessidade de pedido de inscrição 
no recenseamento militar.

Artigo 4.º
Norma revogatória

São revogadas as alíneas b) e e) do n.º 2 do artigo 2.º, os 
artigos 6.º, 7.º, 10.º, 11.º, 12.º, 17.º, 18.º e 75.º e o n.º 2 do 
artigo 77.º do Regulamento da Lei do Serviço Militar, apro-
vado pelo Decreto -Lei n.º 289/2000, de 14 de Novembro.
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Artigo 5.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 8 de 
Janeiro de 2009. — José Sócrates Carvalho Pinto de 
Sousa — João Titterington Gomes Cravinho — João 
António da Costa Mira Gomes — José Manuel Vieira 
Conde Rodrigues.

Promulgado em 11 de Fevereiro de 2009.

Publique-se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 13 de Fevereiro de 2009.

O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 
de Sousa. 

 MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Decreto n.º 9/2009
de 2 de Março

A área da Baixa -Chiado, em Lisboa, apresenta uma 
estrutura habitacional e social com sintomas sérios de 
degradação no que se refere, concretamente, a condições 
de solidez, segurança e salubridade dos edifícios e a falta 
ou insuficiência de infra -estruturas urbanísticas, de equi-
pamento social, de áreas livres e espaços verdes, situação 
que tem contribuído para o abandono generalizado da 
população residente, o que, por seu turno, implica uma 
maior degradação do parque edificado.

A gravidade da situação existente impõe uma interven-
ção expedita da Câmara Municipal de Lisboa com vista 
à execução de um projecto de recuperação e reconversão 
urbanística da referida área.

Com este enquadramento, a Assembleia Municipal de 
Lisboa aprovou, em 27 de Maio de 2008, sob proposta 
da Câmara Municipal, a delimitação da área crítica de 
recuperação e reconversão urbanística (ACRRU) da Baixa-
-Chiado, e o pedido de atribuição ao município do direito 
de preferência nas transmissões a título oneroso, entre 
particulares, dos edifícios situados na mesma área.

A ACRRU, que se delimita através do presente decreto, 
é contígua às áreas críticas de recuperação e reconversão 
urbanística de Alfama e Mouraria (a nascente), delimitadas 
pelos Decretos Regulamentares n.os 60/86, de 31 de Outu-
bro, e 61/86, de 3 de Novembro, alterados pelos Decretos 
Regulamentares n.os 6/92, de 18 de Abril, e 35/97, de 24 
de Setembro, e do Bairro Alto (a poente), delimitada pelo 
Decreto Regulamentar n.º 32/91, de 6 de Junho, alterado 
pelo Decreto Regulamentar n.º 48/97, de 18 de Novem-
bro, permitindo uma lógica coerente de intervenção da 
autarquia nas diferentes áreas históricas da cidade, não 
deixando áreas intersticiais susceptíveis de criar situações 
diferenciadas.

O processo de recuperação e reconversão urbanística da 
ACRRU deve processar -se de acordo com o previsto nos 
instrumentos de gestão territorial em vigor. A área em causa 

encontra -se parcialmente abrangida pelo Plano Director 
Municipal (PDM) de Lisboa, ratificado pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 94/94, de 29 de Setembro, 
alterado através das Resoluções do Conselho de Ministros 

n.os 104/2003, de 8 de Agosto, e 20/2004, de 3 de Março, 
pelo Plano de Pormenor de Artilharia Um, ratificado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 69/2005, de 17 
de Março, pela deliberação da Assembleia Municipal de 
Lisboa de 4 de Fevereiro do 2003, publicitada através da 
declaração n.º 257/2003 (2.ª série), de 19 de Agosto, e 
pela deliberação da Assembleia Municipal de Lisboa de 2 
de Dezembro de 2003, publicitada através da declaração 
n.º 51/2004 (2.ª série), de 16 de Março.

Ainda neste âmbito, importa referir que a ACRRU 
abrange, também, as quatro áreas da área histórica da 
Baixa, objecto de suspensão do PDM de Lisboa, ratificada 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 153/2008, de 
14 de Outubro, e que se encontram, actualmente, subme-
tidas a medidas preventivas.

Na área em causa converge, também, a suspensão do 
PDM com vista à implementação do Plano de Pormenor da 
Baixa Pombalina, ratificada pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 192/2008, de 11 de Dezembro, a qual se 
fundamentou, precisamente, na necessidade de permitir 
a realização de operações de requalificação e reabilita-
ção urbanas urgentes, vigorando, actualmente, nas áreas 
objecto de suspensão medidas preventivas estabelecidas 
pelo município.

Refira -se, ainda, que o PDM de Lisboa determina a 
elaboração de um plano de pormenor ou regulamento 
administrativo que tenha por fim a preservação e revita-
lização do conjunto arquitectónico e urbanístico da zona 
histórica da Baixa, tendo sido neste contexto que a Câmara 
Municipal de Lisboa, por deliberação de 19 de Março de 
2008, determinou a elaboração do Plano de Pormenor da 
Baixa Pombalina e a aprovação dos respectivos termos 
de referência.

Será no âmbito deste instrumento de gestão territorial, 
actualmente em elaboração, que se assegurará uma inter-
venção integrada e concertada de requalificação e valori-
zação do património edificado da Baixa -Chiado.

Importa, ainda, referir que as operações de reabilitação 
e requalificação urbana da frente ribeirinha de Lisboa, de 
iniciativa do Governo, cujos objectivos e principais linhas 
de orientação constam do documento estratégico «Frente 
Tejo» aprovado em anexo à Resolução do Conselho de Mi-
nistros n.º 78/2008, de 15 de Maio, se encontram, na zona 
de intervenção da frente ribeirinha da Baixa Pombalina, 
parcialmente abrangidas pela ACRRU agora aprovada.

Verifica -se que a delimitação da ACRRU e a atribuição 
de direito de preferência ao município nas transmissões 
a título oneroso, entre particulares, dos edifícios situados 
na mesma área, não impedem a realização das operações 
de reabilitação e requalificação urbana da iniciativa do 
Governo previstas para a área em causa.

Nestes termos, é delimitada a ACRRU da Baixa -Chiado, 
de acordo com a proposta aprovada pela Assembleia Mu-
nicipal de Lisboa, em 27 de Maio de 2008. É também con-
cedido ao município de Lisboa, a seu pedido, o direito de 
preferência previsto no n.º 1 do artigo 27.º do Decreto -Lei 
n.º 794/76, de 5 de Novembro, até à extinção da referida 
ACRRU, face ao eventual interesse do município na aqui-
sição dos imóveis que possam vir a ser alienados, a título 
oneroso, naquela área, por forma a viabilizar a necessária 
recuperação e reconversão da mesma.
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Assim:
Ao abrigo do n.º 1 no artigo 27.º e dos n.os 1 e 2 do ar-

tigo 41.º do Decreto -Lei n.º 794/76, de 5 de Novembro, e 
nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o 
Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º
Âmbito territorial

É delimitada a área crítica de recuperação e reconversão 
urbanística (ACRRU) da Baixa-Chiado, no concelho de 
Lisboa, identificada na planta anexa ao presente decreto 
e que dele faz parte integrante, por um prazo de 10 anos, 
renovável por mais 5 anos.

Artigo 2.º
Acções de recuperação e reconversão urbanística

Compete à Câmara Municipal de Lisboa promover, em 
colaboração com as demais entidades interessadas, as ac-
ções e o processo de recuperação e reconversão urbanística 
da área referida no artigo anterior, de acordo com o previsto 
nos instrumentos de gestão territorial em vigor.

Artigo 3.º
Direito de preferência

1 — É concedido ao município de Lisboa, nos termos 
do disposto no n.º 1 do artigo 27.º e no artigo 28.º do 

Decreto -Lei n.º 794/76, de 5 de Novembro, e legislação 
complementar, o direito de preferência nas transmissões 
a título oneroso, entre particulares, dos edifícios situados 
na ACRRU da Baixa -Chiado, no concelho de Lisboa, até 
à extinção da mesma.

2 — A comunicação a que se refere o artigo 3.º do De-
creto n.º 862/76, de 22 de Dezembro, deve ser dirigida ao 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

3 — A comunicação destinada ao exercício do direito 
de preferência pode ser feita electronicamente, nos termos 
do Decreto -Lei n.º 263 -A/2007, de 23 de Julho.

Artigo 4.º
Entrada em vigor

O presente decreto entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 8 de 
Janeiro de 2009. — José Sócrates Carvalho Pinto de 
Sousa — Francisco Carlos da Graça Nunes Correia.

Assinado em 13 de Fevereiro de 2009.

Publique -se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 17 de Fevereiro de 2009.

O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 
de Sousa.

  

ANEXO

Planta de delimitação da ACRRU da Baixa -Chiado 



1408  Diário da República, 1.ª série — N.º 42 — 2 de Março de 2009 

 Portaria n.º 231/2009

de 2 de Março

Foi apresentada pela Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional do Alentejo, nos termos do n.º 2 
do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 93/90, de 19 de Março, com 
as alterações introduzidas pelos Decretos -Leis n.os 213/92, 
de 12 de Outubro, e 79/95, de 20 de Abril, e pelo Decreto-
-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro, uma nova proposta 
de delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) 
para a área do município de Sines, tendente a substituir, 
parcialmente, a constante da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 115/2008, de 21 de Julho.

Tal proposta enquadra -se na proposta de ordenamento 
constante no Plano de Urbanização da Zona Industrial e 
Logística de Sines.

A Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional 
pronunciou -se favoravelmente à delimitação proposta, 
nos termos do disposto no artigo 3.º do diploma atrás 
mencionado, parecer consubstanciado em acta de reunião 
daquela Comissão, subscrita pelos representantes que a 
compõem.

Sobre a referida delimitação foi ouvida a Câmara Mu-
nicipal de Sines.

Salienta -se que no que concerne à mancha identificada 
com o número 8, a exclusão apenas incide sobre a área de 
máxima infiltração que não coincide com a zona ameaçada 
pelas cheias.

Considerando o Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de 
Agosto, e no exercício das competências delegadas pelo 
Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e 
do Desenvolvimento Regional, nos termos do despacho 
n.º 16 162/2005 (2.ª série), publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 141, de 25 de Julho de 2005:

Manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Orde-
namento do Território e das Cidades, o seguinte:

1 — Aprovar a alteração da delimitação da Reserva 
Ecológica Nacional do município de Sines, constante da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/2008, de 21 
de Julho, com as áreas a integrar e a excluir identificadas 
na planta e no quadro anexos à presente portaria, que dela 
fazem parte integrante.

2 — A referida planta, o quadro anexo e a memória 
descritiva podem ser consultados na Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e na 
Direcção -Geral do Ordenamento do Território e Desen-
volvimento Urbano.

3 — A presente portaria entra em vigor na data da en-
trada em vigor do Plano de Urbanização da Zona Industrial 
e Logística de Sines.

O Secretário de Estado do Ordenamento do Território 
e das Cidades, João Manuel Machado Ferrão, em 4 de 
Fevereiro de 2009. 
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 QUADRO ANEXO

Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do concelho de Sines

Proposta de exclusões 

Áreas a excluir 
(número

de
ordem)

Áreas da REN afectadas

Fim a que se destina
—

Categorias de uso do solo defi nidas
no PDM de Silves

Fundamentação

1 Leitos dos cursos de água  . . . . . . . Industrial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Correcção de erros de delimitação. Áreas incorrec-
tamente classificadas como leitos dos cursos de 
água, porque são linhas de drenagem incipientes 
e não foram aí detectados quaisquer vestígios de 
flora ou faunas naturais das condições edafohi-
grófilas.

2 Leitos dos cursos de água  . . . . . . . Industrial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Áreas de risco de erosão  . . . . . . . . Corredor de enquadramento. . . . . . . . Área de pequena dimensão integrada na área indus-
trial.

4 Áreas de risco de erosão  . . . . . . . . Industrial e comunicações  . . . . . . . . . Área que se destina à instalação de unidades indus-
triais e infra -estruturas de comunicações.

5 Áreas de risco de erosão  . . . . . . . . Canal de infra -estruturas (P 38) . . . . . Correcção de lapso de delimitação, por se tratar de 
área ocupada pela linha de comboio existente, 
anterior à aprovação da delimitação da REN para 
o concelho de Sines.

6 Áreas de risco de erosão  . . . . . . . . Canal de infra -estruturas (IP 8)  . . . . . Correcção de lapso de delimitação por se tratar de 
área ocupada pelo IP 8, anterior à aprovação da 
delimitação da REN para o concelho de Sines.7 Áreas de risco de erosão  . . . . . . . . Canal de infra -estruturas (IP 8)  . . . . .

8 Áreas de máxima infiltração  . . . . . Infra -estruturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . Área que se pretende recuperar para aí se instalar um 
sistema de tratamento de águas residuais através de 
lagoas designadas por leitos de macrófitas.

9 Áreas de máxima infiltração  . . . . . Interface de transportes terrestres, in-
dustrial e comunicações.

Área destinada à instalação de unidades industriais, 
serviços e logística.

 Portaria n.º 232/2009
de 2 de Março

Foi apresentada pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro, nos termos do 
n.º 2 do artigo 41.º do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de 
Agosto, uma proposta de alteração da delimitação da 
Reserva Ecológica Nacional (REN) do município de Mi-
randa do Corvo, aprovada pela Portaria n.º 261/93, de 
8 de Março.

A Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional 
pronunciou -se favoravelmente à delimitação proposta, 
nos termos do disposto no artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 93/90, de 19 de Março, aplicável via n.º 2 do artigo 41.º 
do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, parecer 
consubstanciado em acta de reunião daquela Comissão, 
subscrita pelos representantes que a compõem.

Sobre a referida delimitação foi ouvida a Câmara 
Municipal de Miranda do Corvo.

Considerando o Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de 
Agosto, e no exercício das competências delegadas pelo 

Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e 
do Desenvolvimento Regional, nos termos do despacho 
n.º 16 162/2005 (2.ª série), publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 141, de 25 de Julho de 2005;

Manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Orde-
namento do Território e das Cidades, o seguinte:

1.º Aprovar a alteração à delimitação da Reserva Ecoló-
gica Nacional do município de Miranda do Corvo, a qual 
substitui a delimitação constante da Portaria n.º 261/93, de 
8 de Março, com as áreas a integrar e a excluir identificadas 
na planta e no quadro anexos à presente portaria, que dela 
fazem parte integrante.

2.º A referida planta, o quadro anexo e a memória descri-
tiva podem ser consultados na Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro e na Direcção-
-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento 
Urbano.

O Secretário de Estado do Ordenamento do Território 
e das Cidades, João Manuel Machado Ferrão, em 5 de 
Fevereiro de 2009.
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ANEXO 

  

 QUADRO

Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do concelho de Miranda do Corvo

Proposta de exclusão 

Áreas a excluir 
(número

 de ordem)
Áreas da REN afectadas Fim a que se destina Fundamentação 

1 Áreas de máxima infiltração  . . . . . Empreendimento turístico e equipa-
mento recreativo.

Pequena alteração na delimitação da REN, de modo a 
permitir a localização, nesta área, de um empreen-
dimento turístico (hotel de 4 estrelas). Esta alteração 
fica condicionada à salvaguarda de um afastamento 
mínimo de 25 m de quaisquer edificações à linha de 
água (rio Dueça), bem como ao recurso a materiais 
permeáveis ou semipermeáveis no tratamento dos es-
paços exteriores e na pavimentação de acessos/áreas 
de estacionamento e à dotação, do empreendimento, 
de um sistema de saneamento eficaz. 

2 Áreas de máxima infiltração  . . . . . Equipamentos culturais e despor-
tivos.

Necessidade de colmatar uma malha urbana semipreen-
chida e infra -estruturada, de modo a fechar a malha 
urbana, dando assim maior coerência aos seus limi-
tes. Pretende -se igualmente aproveitar esta área para 
a instalação de equipamentos culturais e desportivos 
de apoio a todo o núcleo urbano. 
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Áreas a incluir 
(número de 

ordem) 
Áreas da REN a incluir Fundamentação 

A Área de máxima infiltração  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trata -se de uma área que, na carta da REN em vigor, está inserida 
numa mancha de «Áreas de máxima infiltração» Uma vez que a 
jusante desta área irá ocorrer alguma impermeabilização do solo, 
com a construção de um empreendimento turístico, considera -se 
importante manter a montante uma faixa de terreno que favoreça 
a infiltração, evitando, assim escoamento superficial das águas, 
razões pelas quais é proposta a integração desta área na REN. 

 Portaria n.º 233/2009
de 2 de Março

Foi apresentada pela Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, nos 
termos do n.º 2 do artigo 41.º do Decreto -Lei n.º 166/2008, 
de 22 de Agosto, uma proposta de alteração da delimitação 
da Reserva Ecológica Nacional (REN) para a área do mu-
nicípio de Cascais, constante da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 155/95, de 25 de Novembro.

Esta proposta insere -se no âmbito do procedimento 
de elaboração do Plano de Pormenor da Quinta do 
Barão.

A Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional 
pronunciou -se favoravelmente à delimitação proposta, 
nos termos do disposto no artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 93/90, de 19 de Março, aplicável via n.º 2 do artigo 41.º 
do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, parecer 
consubstanciado em acta de reunião daquela Comissão, 
subscrita pelos representantes que a compõem.

Sobre a referida delimitação foi ouvida a Câmara Mu-
nicipal de Cascais.

Considerando o Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de 
Agosto, e no exercício das competências delegadas pelo 
Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e 
do Desenvolvimento Regional, nos termos do despacho 
n.º 16 162/2005 (2.ª série), publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 141, de 25 de Julho de 2005:

Manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Orde-
namento do Território e das Cidades, o seguinte:

1.º Aprovar a alteração da delimitação da Reserva Eco-
lógica Nacional do município de Cascais, com as áreas a 
integrar e a excluir identificadas na planta e no quadro 
anexos à presente portaria, que dela fazem parte integrante.

2.º A referida planta, o quadro anexo e a memória des-
critiva podem ser consultados na Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo e na Direcção -Geral do Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano.

3.º A presente delimitação opera os seus efeitos com a 
entrada em vigor do Plano de Pormenor da Quinta da Paiva.

O Secretário de Estado do Ordenamento do Território 
e das Cidades, João Manuel Machado Ferrão, em 16 de 
Fevereiro de 2009.

  

 Proposta de inclusão 

ANEXO 
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 QUADRO

Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do concelho de Cascais para a área de intervenção do Plano de Pormenor 
do Espaço de Reestruturação Urbanística da Quinta do Barão

Proposta de exclusão 

Áreas da REN afectadas Fim a que se destina Fundamentação

Zonas ameaçadas pelas cheias . . . . . Infra -estrutura rodoviária . . . . . . . . Corresponde à área onde se desenvolve o traçado da via variante à 
EN 6 -7.

 Proposta de inclusão 

Áreas da REN a incluir Fundamentação

Zonas ameaçadas pelas cheias . . . . . . . . . . . . . . . Área necessária à coerência técnica da delimitação e preservação do sistema.

 MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, 
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Decreto-Lei n.º 53/2009
de 2 de Março

A aplicação prática do Decreto -Lei n.º 5/95, de 17 de 
Janeiro, que fixa o regime de utilização do serviço de 
amador de radiocomunicações, tem vindo a demonstrar 

a necessidade de actualização e simplificação daquele 
regime, quer do ponto de vista técnico, quer dos proce-
dimentos administrativos a observar para o exercício da 
actividade de amador.

O decreto -lei que agora se publica traduz esse esforço 
de simplificação ao mesmo tempo que procura acolher 
algumas preocupações das associações de amadores trazi-
das ao conhecimento do Governo pelo ICP — Autoridade 
Nacional das Comunicações (ICP -ANACOM).
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Especial destaque merece, pelo seu carácter inovador, 
a dispensa de licenciamento para a utilização do espectro 
radioeléctrico pelas estações do serviço de amador de 
titulares individuais.

Em contrapartida, reforçam -se os mecanismos de res-
ponsabilização dos amadores e das suas associações, em 
caso de deficiente ou incorrecta utilização das respecti-
vas estações de radiocomunicações e na ocorrência de 
interferências em que tenham intervenção estações de 
amador, bem como os poderes de fiscalização cometidos 
ao ICP -ANACOM enquanto entidade gestora do espectro 
radioeléctrico.

Reconhece -se, também, a importância dos serviços de 
amador e de amador por satélite como meio de divulgação 
científica e tecnológica no âmbito das comunicações elec-
trónicas em geral e das radiocomunicações em particular, 
dada a inserção dos amadores e das suas associações nas 
comunidades e fomenta -se o acesso da população em ge-
ral, designadamente dos mais jovens, ao contacto com as 
radiocomunicações por intermédio do radioamadorismo.

Deste novo decreto -lei resulta igualmente, com maior 
clareza, a aplicabilidade do Decreto -Lei n.º 151 -A/2000, 
de 20 de Julho, enquanto regime geral das radiocomuni-
cações, ao serviço de amador, em tudo o que não esteja 
previsto nesta legislação especial. Designadamente, é o 
que sucede com as taxas administrativas e de utilização de 
espectro radioeléctrico, matéria em que se remete para o 
Decreto -Lei n.º 151/2000 — as referidas taxas são fixadas 
pela portaria do membro do Governo responsável pela área 
das comunicações a que se refere o n.º 7 do artigo 19.º 
daquele decreto -lei.

Ao abrigo do presente decreto -lei e no prazo máximo 
de 90 dias após a sua publicação, são definidas pelo ICP-
-ANACOM diversas matérias como os procedimentos a 
observar relativamente aos exames de amador e documen-
tos a emitir em caso de aproveitamento, bem como outras 
matérias mais dependentes da evolução tecnológica ou 
de orientações internacionais, designadamente o modo de 
fixação das condições técnicas de exploração dos meios 
utilizados, a consignação de indicativos de chamada às 
estações de amador e os procedimentos técnicos para a 
sua colocação em funcionamento.

A fixação e publicitação das faixas de frequências atri-
buídas ao serviço de amador e de amador por satélite, 
bem como as respectivas condições de utilização são, de 
igual modo, da responsabilidade do regulador das comu-
nicações electrónicas no âmbito do Quadro Nacional de 
Atribuição de Frequências (QNAF), dentro do mesmo 
prazo de 90 dias.

O presente decreto -lei prevê uma vacatio legis de 90 
dias, o que permite a entrada em vigor do regime completo 
do serviço de amador e do serviço de amador por satélite 
no fim desse prazo.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Cons-

tituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais e definições

Artigo 1.º
Objecto e âmbito

O presente decreto -lei tem por objecto a definição das 
regras aplicáveis aos serviços de amador e de amador por 

satélite, bem como a definição do regime de atribuição de 
certificados e autorizações especiais aos amadores e de 
licenciamento das estações de uso comum.

Artigo 2.º
Definições

1 — Para efeitos do presente decreto -lei entende -se por:

a) «Serviço de amador», serviço de radiocomunicações 
que tem por objectivo a instrução individual, a intercomu-
nicação e os estudos técnicos efectuados por amadores;

b) «Serviço de amador por satélite», serviço de radioco-
municações que utiliza estações espaciais em satélites da 
Terra, para o mesmo objectivo do serviço de amador;

c) «Amador ou radioamador», toda a pessoa habilitada 
de acordo com o presente decreto -lei;

d) «Estação de amador», estação de radiocomunicações 
do serviço de amador ou do serviço de amador por satélite, 
que pode ter carácter fixo, móvel ou portátil;

e) «Estação fixa de amador», estação de amador des-
tinada a ser utilizada em permanência em local fixo de-
terminado;

f) «Estação móvel de amador», estação de amador des-
tinada a ser utilizada em movimento ou em locais não 
determinados e que necessita de alimentação externa;

g) «Estação portátil de amador», estação de amador 
destinada a ser utilizada em movimento ou em locais não 
determinados e que é autónoma ao nível da alimentação;

h) «Estação individual de amador», estação de amador 
que está associada a um certificado de amador nacional 
ou a uma licença emitida nos termos das recomendações 
aplicáveis da Conferência Europeia de Correios e Teleco-
municações (CEPT) ou da União Internacional das Tele-
comunicações (UIT);

i) «Estação de amador de uso comum», estação de ama-
dor que funciona ao abrigo de uma licença de estação e que 
pode ser utilizada por um conjunto de amadores;

j) «Certificado de amador nacional (CAN)», documento 
habilitante atribuído pelo ICP -ANACOM que possibilita 
ao seu titular utilizar estações de amador;

l) «HAREC (Harmonised Amateur Radio Examination 
Certificate)», certificado harmonizado de exame de aptidão 
de amador, conforme com a recomendação aplicável da 
CEPT;

m) «Licença de estação de amador», título adminis-
trativo atribuído pelo ICP -ANACOM que confere ao 
respectivo titular o direito de colocar em funcionamento 
uma estação de amador de uso comum nas condições e 
limitações nele fixadas.

2 — Devem ainda ser consideradas aplicáveis as defini-
ções constantes do Regulamento das Radiocomunicações, 
publicado ao abrigo da Constituição e da Convenção da 
União Internacional das Telecomunicações.

CAPÍTULO II

Acesso e exercício da actividade de amador

Artigo 3.º
Acesso à actividade de amador

1 — A prática do radioamadorismo e a utilização de 
qualquer estação de amador pressupõe a obtenção de um 
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CAN ou a titularidade de um documento habilitante válido, 
emitido nos termos das recomendações aplicáveis da CEPT 
ou da UIT ou emitido por país com o qual Portugal tenha 
um acordo de reciprocidade.

2 — O CAN pode obter -se:
a) Pela realização com aproveitamento do exame de 

aptidão de amador;
b) Através de requerimento dirigido ao ICP -ANACOM, 

nos casos de detentor de certificado HAREC emitido por 
país signatário da recomendação aplicável da CEPT, de 
certificado UIT ou de documento habilitante válido emi-
tido por país com o qual Portugal tenha um acordo de 
reciprocidade.

3 — A decisão sobre a atribuição do CAN nos termos 
da alínea b) do número anterior deve ser comunicada ao 
interessado no prazo máximo de 10 dias a contar da re-
cepção do pedido.

4 — O titular de um CAN fica habilitado a utilizar 
qualquer estação de amador, de acordo com os critérios 
estabelecidos para a respectiva categoria.

5 — O CAN é intransmissível.

Artigo 4.º
Exame de aptidão de amador

1 — Podem requerer ao ICP -ANACOM a realização de 
exame de aptidão de amador os indivíduos:

a) Maiores de 12 anos, nacionais de Estados membros 
da União Europeia;

b) Maiores de 12 anos, nacionais de outros estados, 
desde que possuam autorização de residência em território 
nacional.

2 — Para a realização do exame a que se refere o nú-
mero anterior, os menores carecem da autorização escrita 
de quem exerça a respectiva responsabilidade parental ou 
tutela, nos termos da lei civil.

3 — Podem ser concedidos apoios relativos à forma de 
realização do exame de aptidão a indivíduo que sofra de 
incapacidade física ou sensorial não inibidora do exercício 
da actividade de amador, desde que comprove o seu estado 
de incapacidade perante o ICP -ANACOM.

4 — O ICP -ANACOM define e publicita os procedi-
mentos a observar relativamente aos exames de aptidão 
de amador e os documentos a emitir em caso de aprovei-
tamento, bem como as matérias dos referidos exames para 
cada categoria de amador e as respectivas condições de 
aprovação.

Artigo 5.º
Categorias de amador

1 — Existem seis categorias de amador: 1, 2, 3, A, B e 
C, correspondendo as três primeiras — 1, 2 e 3 — à clas-
sificação dos amadores após exame de aptidão realizado 
ao abrigo do presente decreto -lei e dos procedimentos nele 
previstos e as outras três — A, B e C — às categorias já 
existentes, que se mantêm.

2 — O acesso à categoria 3 é feito mediante a aprovação 
no exame respectivo.

3 — Sem prejuízo do disposto nos n.os 8 e 9 do artigo 6.º, 
o acesso à categoria 2 é feito mediante:

a) Aprovação no exame respectivo, ao qual podem 
candidatar -se os amadores maiores de 16 anos com pelo 

menos dois anos de permanência na categoria 3 e os ama-
dores da categoria C;

b) Solicitação dos titulares de documentos habilitantes 
válidos emitidos pela CEPT, UIT ou por país com o qual 
Portugal tenha um acordo de reciprocidade.

4 — Sem prejuízo do disposto nos n.os 8 e 9 do artigo 6.º, 
o acesso à categoria 1 é feito mediante:

a) Aprovação no exame respectivo, ao qual podem 
candidatar -se os amadores com pelo menos um ano de per-
manência na categoria 2 e os amadores das categorias A e B;

b) Solicitação dos titulares de documentos habilitantes 
válidos emitidos pela CEPT, UIT ou por país com o qual 
Portugal tenha um acordo de reciprocidade.

5 — Os amadores aos quais tenha sido aplicada, nos 
dois anos anteriores, qualquer sanção por violação das 
obrigações previstas no presente decreto -lei não podem 
candidatar -se a qualquer exame.

6 — O ICP -ANACOM define e publicita os procedi-
mentos e as regras a observar relativamente ao acesso às 
categorias de amador de titulares de documentos habili-
tantes válidos emitidos pela CEPT, UIT ou por país com 
o qual Portugal tenha um acordo de reciprocidade.

Artigo 6.º
Certificado de amador nacional

1 — A categoria de amador é averbada ao CAN do 
respectivo titular.

2 — Os CAN são atribuídos, pelo ICP -ANACOM aos 
amadores das categorias 1, 2, e 3, nos termos do n.º 2 do 
artigo 3.º e aos amadores das categorias A, B e C, nos 
termos do n.º 2 do artigo 25.º

3 — Os CAN são válidos por um período de 10 anos, 
independentemente da alteração de categoria durante esse 
período, e são renováveis automaticamente por igual perí-
odo, salvo comunicação escrita do respectivo titular, efec-
tuada até 30 dias antes do termo da respectiva validade, ou 
o titular se encontre em falta de pagamento da taxa anual 
nos termos da alínea a) do n.º 7.

4 — O CAN deve ser alterado nos seguintes casos:
a) Por iniciativa do ICP -ANACOM, sempre que se 

verifique uma alteração na categoria de amador;
b) Por iniciativa do amador, mediante comunicação ao 

ICP -ANACOM da alteração dos dados pessoais constantes 
no CAN.

5 — O CAN pode ser suspenso pelo ICP -ANACOM, 
nos seguintes casos:

a) Por solicitação do amador, por um período superior 
a 12 meses e igual ou inferior a 5 anos;

b) Por falta de pagamento durante dois anos conse-
cutivos da taxa anual prevista na alínea h) do n.º 1 do 
artigo 19.º, após notificação pelo ICP -ANACOM, até que 
o titular efectue o respectivo pagamento ou ocorra a cadu-
cidade do CAN, nos termos da alínea a) do n.º 7.

6 — O CAN pode ser revogado pelo ICP -ANACOM 
nos seguintes casos:

a) A pedido do titular;
b) Decorrido o prazo de cinco anos previsto na alínea a) 

do n.º 5 no caso de, após notificação pelo ICP -ANACOM 
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com uma antecedência de 30 dias em relação ao término 
do prazo, o amador não informar da sua pretensão de ac-
tivar o CAN.

7 — O CAN caduca quando se verifique algum dos 
seguintes factos:

a) Termo do prazo, quando seja comunicada pelo titular 
a opção pela não renovação automática ou quando o titular 
se encontre em falta de pagamento da taxa anual prevista 
na alínea h) do n.º 1 do artigo 19.º, após notificação do 
ICP -ANACOM com uma antecedência mínima de 30 dias 
em relação ao termo do prazo;

b) Ao fim de cinco anos, quando o amador se mantenha 
na categoria 3;

c) Comunicação da cessação da actividade pelo amador;
d) Comunicação do falecimento do titular.

8 — Após revogação de um CAN ao abrigo do n.º 6 ou 
da caducidade por aplicação do disposto nas alíneas a), 
b) e c) do número anterior, o seu titular apenas pode ace-
der à categoria averbada no seu anterior CAN mediante 
exame.

9 — Nos casos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 7, o 
seu titular fica impedido de realizar novo exame de aptidão 
de amador por um período dois anos, a contar da data em 
que ocorreu o facto que determinou a caducidade.

10 — Nos casos de suspensão, revogação e caducidade 
do CAN previstos nos números anteriores, o titular é obri-
gado a cessar de imediato a sua actividade no âmbito do 
serviço de amador e do serviço de amador por satélite e 
a devolver o título à ANACOM num prazo de 40 dias a 
contar da data de notificação da suspensão ou revogação 
ou da data em que ocorreu o facto que determinou a ca-
ducidade.

11 — No caso de alteração do CAN, o título alterado 
deve ser devolvido ao ICP -ANACOM no prazo de 40 dias 
a partir da data da emissão do novo título.

12 — Os elementos que constituem o CAN, bem como 
os procedimentos para a sua emissão, alteração, suspen-
são e revogação são definidos e publicitados pelo ICP-
-ANACOM.

Artigo 7.º
Certificados internacionais

1 — Após aproveitamento em exame de aptidão de 
amador para a categoria 1, o ICP -ANACOM atribui o 
respectivo certificado HAREC, em conformidade com a 
recomendação aplicável da CEPT, sem quaisquer encargos 
para os amadores.

2 — O ICP -ANACOM pode ainda emitir outros certi-
ficados ao abrigo de recomendações da CEPT ou da UIT.

3 — Os certificados HAREC -A e HAREC -B, emitidos 
ao abrigo da legislação revogada pelo presente decreto -lei, 
mantêm -se em vigor.

4 — Compete ao ICP -ANACOM indicar e publicitar as 
recomendações da CEPT e da UIT aplicáveis.

Artigo 8.º
Utilização de estações

1 — Sem prejuízo das limitações fixadas na lei, os titu-
lares de CAN, com excepção dos da categoria 3, podem:

a) Utilizar as suas estações individuais de amador, tanto 
fixas, com o limite de uma estação principal e uma adi-

cional, como móveis ou portáteis, nos termos do presente 
decreto -lei, bem como de todas as regras de execução e pro-
cedimentos aprovados e publicitados pelo ICP -ANACOM 
ao abrigo do mesmo;

b) Utilizar estações de uso comum;
c) Utilizar, de acordo com a sua categoria, estações in-

dividuais de outros amadores, com excepção das estações 
dos amadores da categoria 3;

d) Partilhar a utilização das suas estações individuais 
com outros amadores, de acordo com a sua categoria.

2 — Sem prejuízo das limitações fixadas na lei, os ti-
tulares de CAN da categoria 3, podem:

a) Utilizar as suas estações individuais de amador, tanto 
fixas, com o limite de uma estação principal e uma adi-
cional, como móveis ou portáteis, apenas em modo de 
recepção, nos termos do presente decreto -lei, bem como 
de todas as regras de execução e procedimentos aprovados 
e publicitados pelo ICP -ANACOM ao abrigo do mesmo;

b) Utilizar estações individuais de qualquer amador de 
categoria superior, sob a sua supervisão, nos modos de 
emissão e recepção, utilizando as faixas de frequências 
que a este forem permitidas;

c) Utilizar as estações de amador de uso comum, nos 
modos de emissão e recepção, sob a supervisão de um 
amador da categoria 1, A ou B, nas faixas de frequências 
com estatuto primário que a este forem permitidas.

3 — Aos titulares de documento habilitante válido emi-
tido pela CEPT, UIT ou por país com o qual Portugal 
tenha um acordo de reciprocidade aplicam -se as regras 
previstas no n.º 1.

4 — Compete ao ICP -ANACOM publicitar quais os 
documentos habilitantes válidos referidos no número an-
terior, bem como os procedimentos específicos a que se 
encontra sujeita a utilização das estações por parte dos 
respectivos titulares.

CAPÍTULO III

Regime geral de licenciamento e responsabilidade 
pelo funcionamento das estações de amador

Artigo 9.º
Licenciamento de estações e responsabilidade 

pelo seu funcionamento

1 — O funcionamento de estações individuais de ama-
dor não carece de licença.

2 — O funcionamento de estação de uso comum está 
sujeito a licença emitida pelo ICP -ANACOM:

a) Às associações de amadores legalmente constituídas, 
desde que todos os titulares dos órgãos da associação sejam 
titulares de CAN;

b) Às entidades competentes no âmbito dos sistemas 
nacional e regionais de planeamento civil de emergência.

3 — A atribuição de uma licença de estação de uso 
comum dá ao seu titular o direito de colocar em funcio-
namento a sua estação fixa e, nos termos da respectiva 
licença, as suas estações móveis ou portáteis.

4 — A responsabilidade pelo funcionamento das esta-
ções referidas no n.º 1 é do titular do CAN ou do titular de 
licença emitida nos termos das recomendações aplicáveis 
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da CEPT ou UIT ou ainda do titular de documento habi-
litante válido emitido por país com o qual Portugal tenha 
um acordo de reciprocidade.

5 — A responsabilidade pelo funcionamento das es-
tações referidas no n.º 2 é dos titulares das respectivas 
licenças.

Artigo 10.º
Licenças de estação de uso comum

1 — Para efeitos de atribuição de licença de estação de 
amador de uso comum, os interessados devem apresentar 
ao ICP -ANACOM um requerimento instruído, designa-
damente, com os seguintes elementos:

a) Identificação do requerente, bem como indicação 
dos titulares dos órgãos sociais no caso de se tratar de uma 
associação de amadores;

b) Características da estação objecto da licença preten-
dida e respectivo local de instalação.

2 — A decisão sobre a atribuição da licença deve ser 
adoptada, comunicada ao interessado e publicitada no prazo 
máximo de 20 dias a contar da recepção do pedido.

3 — O indeferimento do pedido pelo ICP -ANACOM 
deve ser devidamente fundamentado de acordo com o 
princípio da prossecução do interesse público no âmbito 
da gestão do espectro radioeléctrico e ou por razões de 
ordem técnica.

4 — As licenças devem conter, designadamente:

a) Identificação do titular;
b) Número da licença;
c) Data de emissão;
d) Prazo de validade da licença;
e) Características da estação (tipo de estação, indicativo 

de chamada e local de instalação);
f) Condições genéricas e específicas aplicáveis à es-

tação.

5 — As licenças de estação de amador de uso comum 
são válidas por um período de 10 anos, renováveis automa-
ticamente por igual período, salvo comunicação escrita do 
ICP -ANACOM ao titular ou do titular ao ICP -ANACOM, 
efectuada com uma antecedência mínima de 30 dias sobre 
o termo do respectivo prazo de vigência.

6 — As licenças de amador de uso comum são intrans-
missíveis.

7 — A licença pode ser alterada pelo ICP -ANACOM:

a) Sempre que necessário, por motivos de gestão do 
espectro, de acordo com os princípios da prossecução do 
interesse público e da proporcionalidade;

b) A pedido do titular, mediante comunicação da alte-
ração dos dados constantes da licença.

8 — A licença pode ser revogada pelo ICP -ANACOM:

a) Sempre que necessário, por motivos de gestão do 
espectro devidamente fundamentados, de acordo com os 
princípios da prossecução do interesse público e da pro-
porcionalidade;

b) A pedido do titular.

9 — A licença caduca pelo decurso do prazo quando seja 
comunicada pelo titular a opção pela sua não renovação 
automática.

10 — Nos casos de revogação e caducidade da licença 
previstos nos números anteriores, o titular da licença é 
obrigado a retirar a respectiva estação de funcionamento 
e a devolver o documento ao ICP -ANACOM num prazo 
de 40 dias a partir da data de notificação da revogação ou 
da caducidade.

11 — No caso de alteração da licença, a anterior deve 
ser devolvida ao ICP -ANACOM num prazo de 40 dias a 
partir da data de emissão do novo documento.

12 — A emissão de segunda via da licença pode ser 
solicitada pelo titular ao ICP -ANACOM sem necessidade 
de apresentação de quaisquer elementos.

13 — Compete ao ICP -ANACOM definir e publicitar os 
elementos que devem instruir os requerimentos de licenças 
de amador de uso comum, bem como os procedimentos 
para a sua emissão.

Artigo 11.º
Licenças emitidas ao abrigo de recomendações

da CEPT e da UIT

1 — A licença adequada CEPT ou UIT é emitida pelo 
ICP -ANACOM, quando aplicável, no mesmo documento 
que contém o CAN, de acordo com as recomendações 
aplicáveis da CEPT ou UIT.

2 — A alteração, a suspensão, a revogação e a caduci-
dade do CAN previstas no artigo 6.º têm o mesmo efeito 
na licença CEPT ou UIT correspondente.

3 — Compete ao ICP -ANACOM a indicação e publi-
citação das recomendações da CEPT ou UIT aplicáveis, 
bem como a definição dos procedimentos para a emissão, 
alteração, suspensão e revogação das licenças a que se 
refere o n.º 1.

Artigo 12.º
Obrigações dos utilizadores das estações de amador

1 — Constituem obrigações do utilizador de estações 
de amador:

a) Utilizar as estações dentro dos limites estabelecidos 
no artigo 15.º;

b) Utilizar as faixas de frequências e os indicativos de 
chamada de estação apenas de acordo com o estipulado 
no artigo 16.º;

c) Utilizar as estações de amador exclusivamente para o 
fim definido nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º;

d) Não utilizar estações de amador a bordo de aeronaves 
e de embarcações, excepto com autorização expressa das 
autoridades competentes;

e) Não utilizar, salvo nos casos autorizados pelo ICP-
-ANACOM, códigos, abreviaturas ou mensagens codifi-
cadas, com o intuito de obscurecer o significado ou tornar 
a comunicação pouco clara ou imperceptível, nem emitir 
falsos indicativos de chamada e falsos sinais de identifi-
cação ou de alarme;

f) Não interferir nas comunicações de outras estações 
de amador ou de outros serviços de radiocomunicações, 
nem utilizar uma frequência do serviço de amador ou do 
serviço de amador por satélite de forma a impedir o acesso 
à mesma por outros amadores;

g) Utilizar as estações de amador de acordo com o dis-
posto no CAN;

h) Estabelecer comunicações exclusivamente com ou-
tras estações de amador;

i) Abster -se de transmitir mensagens de terceiros ou des-
tinadas a terceiros, obtidas por intercepção, excepto quando 
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as transmissões sejam relativas a casos de emergência, 
designadamente quando esteja em causa a segurança da 
vida humana ou quando tal for expressamente autorizado 
pelo ICP -ANACOM;

j) Abster -se de retransmitir emissões de estações de 
quaisquer outros serviços de radiocomunicações;

l) Apresentar o CAN ou o documento habilitante equi-
valente às entidades de fiscalização sempre que estas o 
solicitem.

2 — As associações de amadores titulares de licenças 
de estação de uso comum podem estabelecer emissões, 
com carácter de regularidade, a partir das suas estações, 
não ficando sujeitas à limitação de utilização de frequência 
constante da segunda parte da alínea f) do número anterior, 
devendo comunicar ao ICP -ANACOM quais as estações 
envolvidas e o horário das emissões.

3 — Os titulares de CAN ou de outro documento habili-
tante válido emitido ao abrigo de recomendação aplicável 
da CEPT, da UIT ou de país com o qual Portugal tenha um 
acordo de reciprocidade, são considerados utilizadores de 
estações de amador, presumindo -se, até prova em contrário, 
a utilização efectiva de uma estação sempre que se verifi-
que a existência de uma antena exterior no local.

Artigo 13.º
Obrigações dos responsáveis pelo funcionamento das estações

1 — Constituem obrigações dos responsáveis pelo fun-
cionamento das estações, sem prejuízo de outras decorren-
tes do presente decreto -lei e demais legislação aplicável:

a) Manter as estações em bom estado de funcionamento;
b) Assegurar que as estações respeitam os limites defi-

nidos para as radiações não essenciais expressas nas reco-
mendações da CEPT ou UIT aplicáveis, cujas referências 
são publicitadas pelo ICP -ANACOM;

c) Assegurar que as estações respeitam a legislação 
e regulamentação relativas à exposição da população a 
campos electromagnéticos com origem em estações de 
radiocomunicações;

d) Garantir a afixação da identificação da estação e da 
sinalização informativa que alerte sobre os riscos da insta-
lação da estação fixa de amador e respectivos acessórios, 
quando necessária, conforme legislação e regulamentação 
aplicáveis;

e) Assegurar que as estações respeitam todas as condi-
cionantes definidas no Regulamento das Radiocomuni-
cações que não colidam com o estabelecido no presente 
decreto -lei, que prevalece;

f) Colaborar com o ICP -ANACOM na resolução de 
interferências;

g) Não permitir a utilização das suas estações de amador 
a indivíduo não habilitado de acordo com o definido no 
presente decreto -lei, salvo nos casos previstos no n.º 2 do 
artigo 14.º;

h) Permitir a fiscalização das estações, possibilitando 
o acesso ao local da respectiva instalação, exclusiva ou 
partilhada, pelos agentes de fiscalização competentes, 
prestando -lhes todas as informações necessárias ao de-
sempenho das suas funções, incluindo o fornecimento da 
documentação técnica associada às estações.

2 — Constituem obrigações específicas dos responsá-
veis pelo funcionamento das estações de amador de uso 
comum:

a) Garantir as condições de funcionamento das estações 
de acordo com o disposto na respectiva licença;

b) Apresentar a licença às entidades de fiscalização 
sempre que estas o solicitem;

c) Supervisionar a utilização das referidas estações por 
amadores menores de 16 anos;

d) Remeter ao ICP -ANACOM, até 30 de Abril de cada 
ano, cópia da acta da assembleia geral de onde conste a 
eleição dos titulares dos órgãos da associação titular da 
licença, bem como qualquer alteração dos estatutos que 
haja ocorrido, no caso de o responsável ser uma associação 
de amadores, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 9.º

Artigo 14.º
Autorizações especiais

1 — O ICP -ANACOM pode conceder autorizações 
temporárias para o funcionamento de estações, com loca-
lizações definidas, nos termos do n.º 1 do artigo 15.º, que 
não cumpram no todo ou em parte as disposições técni-
cas definidas no presente decreto -lei, a titulares de CAN, 
com excepção dos da categoria 3, bem como a titulares 
de licenças de estação de uso comum ou de documento 
habilitante válido emitido pela CEPT, UIT ou país com o 
qual Portugal tenha um acordo de reciprocidade.

2 — O ICP -ANACOM pode autorizar, em determinados 
eventos ou iniciativas, que indivíduos não habilitados para 
o efeito utilizem estações de amador, sob a supervisão de 
amadores das categorias 1, A ou B.

3 — As autorizações referidas nos n.os 1 e 2 são atri-
buídas mediante requerimento dirigido à ANACOM que 
invoque o objectivo exclusivamente de promoção e di-
vulgação do conhecimento tecnológico e científico ou de 
desenvolvimento de actividades experimentais no âmbito 
das comunicações electrónicas em geral e das radiocomu-
nicações em particular.

4 — No caso a que se refere o número anterior, os reque-
rimentos devem ser apresentados ao ICP -ANACOM com 
uma antecedência mínima de 10 dias úteis relativamente à 
data pretendida para o início de vigência da autorização.

5 — Em casos excepcionais, devidamente justificados, 
o ICP -ANACOM pode dispensar o cumprimento do prazo 
a que se refere o número anterior.

CAPÍTULO IV

Utilização de frequências e de indicativos
de chamada

Artigo 15.º
Utilização de frequências

1 — As faixas de frequências atribuídas ao serviço de 
amador e ao serviço de amador por satélite, bem como as 
condições de utilização para cada uma das categorias a 
que se refere o n.º 1 do artigo 5.º, incluindo as respectivas 
potências de emissão são fixadas e publicitadas no Quadro 
Nacional de Atribuição de Frequências (QNAF).

2 — Todas as estações de amador podem funcionar 
nas faixas referidas no número anterior e as respectivas 
emissões não podem exceder:

a) Os limites das faixas definidas nos termos do n.º 1;
b) A largura de faixa necessária à respectiva utilização.
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3 — O ICP -ANACOM pode definir planos de frequên-
cias particulares para determinadas subfaixas.

4 — O ICP -ANACOM pode consignar frequências ou 
subfaixas de frequências específicas a estações de uso co-
mum que, pelas suas características, requeiram uma gestão 
de frequências coordenada com outras estações do serviço 
de amador e do serviço de amador por satélite, ficando o 
funcionamento daquelas estações limitado às frequências 
ou subfaixas de frequências consignadas.

5 — Os utilizadores e os responsáveis pelo funciona-
mento das estações de amador devem seguir as recomen-
dações da UIT e da CEPT, no que respeita à gestão de 
frequências, em tudo o que não prejudique a legislação 
aplicável.

Artigo 16.º
Indicativos de chamada de estação

1 — O ICP -ANACOM consigna um indicativo de cha-
mada (IC) à estação fixa principal que opere ao abrigo de 
um CAN ou de uma licença de uso comum.

2 — O IC consignado à estação fixa principal é comum 
às estações móveis e portáteis.

3 — Mediante solicitação do amador habilitado, o ICP-
-ANACOM pode consignar:

a) Um IC para a estação fixa adicional;
b) Indicativos de chamada ocasionais (ICO);
c) Indicativos de chamada ocasionais anuais (ICOA).

4 — O ICOA é concedido pelo período de um ano, 
renovando -se automaticamente por iguais períodos, ex-
cepto se houver comunicação em contrário do amador até 
à data limite da sua validade.

5 — Compete ao ICP -ANACOM definir e publicitar 
as regras para a consignação e para a utilização de IC, 
ICO e ICOA.

CAPÍTULO V

Interferências e situações de emergência

Artigo 17.º
Interferências

1 — As faixas de frequências com direito a protecção 
contra interferências são definidas no QNAF.

2 — Nas demais faixas de frequências, verificando -se 
uma interferência sobre uma estação de outro serviço de 
radiocomunicações, as emissões da estação de amador 
interferente devem cessar de imediato só podendo ser 
reactivadas após a adopção, por parte do responsável da 
estação, das medidas necessárias para impedir nova situ-
ação de interferência.

3 — Compete ao ICP -ANACOM fixar e publicitar os 
procedimentos associados à comunicação de situações de 
interferência sobre estações de amador que funcionem nas 
frequências referidas no n.º 1.

Artigo 18.º
Situações de emergência

1 — As entidades competentes podem recorrer às suas 
próprias estações de amador, bem como aos amadores e 
às respectivas estações se e nos termos em que tal esteja 
definido nos sistemas nacional e regionais de planeamento 
civil de emergência.

2 — Nas situações de emergência, se tal for considerado 
necessário pelas entidades competentes, as estações de 
amador podem estabelecer ligação a estações de outros 
serviços de radiocomunicações, com recurso à transmis-
são em frequências distintas das destinadas ao serviço de 
amador e ao serviço de amador por satélite.

3 — Nas situações mencionadas no número anterior o 
ICP -ANACOM pode, a pedido das entidades competen-
tes no âmbito do sistema nacional de planeamento civil 
de emergência, determinar a suspensão, no todo ou em 
parte, da utilização das faixas de frequências atribuídas 
aos serviços de amador e de amador por satélite.

4 — Em situações de emergência, bem como no caso 
de ocorrência ou perigo de ocorrência de acidente grave, 
catástrofe ou calamidade, as estações de amador podem 
ser utilizadas para o envio de pedidos de socorro, desig-
nadamente para a transmissão de mensagens relativas à 
salvaguarda da vida humana, devendo ser utilizadas as 
faixas de frequências dos serviços de amador e de amador 
por satélite.

CAPÍTULO VI

Regime de taxas

Artigo 19.º
Taxas

1 — Estão sujeitas ao pagamento de taxas:
a) A realização de exame de aptidão de amador, nos 

termos do artigo 4.º;
b) A emissão de CAN de acordo com os procedimentos 

a que se refere o n.º 12 do artigo 6.º;
c) A emissão de segunda via, a alteração de CAN com 

excepção da situação prevista na alínea a) do n.º 4 do 
artigo 6.º e a alteração de licença emitida ao abrigo de 
recomendação aplicável da CEPT ou da UIT, nos termos 
do artigo 11.º;

d) A emissão, a emissão de segunda via e a alteração de 
licença de estação de uso comum, com excepção do caso 
previsto na alínea a) do n.º 7 do artigo 10.º;

e) A emissão de segunda via de certificados internacio-
nais ao abrigo do artigo 7.º;

f) A consignação de indicativos de chamada, nos termos 
do n.º 3 do artigo 16.º;

g) A utilização de ICOA;
h) A utilização do espectro radioeléctrico pelos titulares 

de CAN.

2 — A taxa prevista na alínea a) do número anterior 
inclui, em caso de aproveitamento, a emissão ou alteração 
do CAN, bem como da adequada licença emitida ao abrigo 
de recomendação aplicável da CEPT ou da UIT e dos 
respectivos certificados internacionais, se aplicável.

3 — As taxas previstas nas alíneas g) e h) do n.º 1 são 
anuais.

4 — A taxa prevista na alínea h) do n.º 1 é objecto de 
uma redução para os titulares de CAN:

a) Menores de 25 anos, devendo a primeira taxa integral 
ser paga no ano em que completem a idade referida;

b) Maiores de 65 anos, devendo a última taxa integral 
ser paga no ano em que completem a idade referida;

c) Portadores de uma incapacidade de carácter per-
manente de grau igual ou superior a 60 %, calculada nos 
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termos do Decreto -Lei n.º 352/2007, de 23 de Outubro, 
devidamente comprovada.

5 — As reduções previstas no número anterior são con-
cedidas automaticamente excepto nos seguintes casos, em 
que o titular de CAN deve apresentar ao ICP -ANACOM 
requerimento para o efeito:

a) No caso previsto nas alíneas a) e b), quando os 
amadores tenham obtido as suas categorias ao abrigo da 
legislação revogada pelo presente decreto -lei, devendo o 
requerimento ser apresentado no 1.º semestre do ano em 
que tenha direito à redução prevista;

b) No caso previsto na alínea c), quando os amadores 
tenham feito o respectivo exame de aptidão ao abrigo do 
quadro regulamentar aprovado pelo presente decreto -lei.

6 — Os montantes e periodicidade de liquidação das 
taxas referidas no n.º 1, bem como as percentagens das 
reduções a que se refere o n.º 4 são fixados na portaria do 
membro do Governo responsável pela área das comunica-
ções a que se refere o n.º 7 do artigo 19.º do Decreto -Lei 
n.º 151 -A/2000, de 20 de Julho, constituindo receita do 
ICP -ANACOM.

CAPÍTULO VII

Fiscalização e regime sancionatório

Artigo 20.º
Fiscalização

1 — Compete ao ICP -ANACOM a fiscalização do cum-
primento do disposto no presente decreto -lei através dos 
seus agentes de fiscalização ou de mandatários devida-
mente credenciados pelo conselho de administração.

2 — O ICP -ANACOM pode proceder à vistoria das 
estações de amador a fim de verificar se o funcionamento 
das mesmas obedece às condições aplicáveis.

Artigo 21.º
Contra -ordenações e coimas

1 — Sem prejuízo de outras sanções aplicáveis, consti-
tuem contra -ordenações as seguintes infracções:

a) A utilização de qualquer estação de amador sem a 
prévia obtenção de um CAN ou de outro documento ha-
bilitante emitido ao abrigo do presente decreto -lei, em 
violação do n.º 1 do artigo 3.º;

b) A utilização de uma estação por quem não tenha o 
direito de a utilizar, nos termos estabelecidos nos n.os 1, 2 
e 3 do artigo 8.º;

c) A utilização de qualquer estação, por titular de CAN 
de categoria 3, em modo de emissão, contrariando o esta-
belecido na alínea a) do n.º 2 do artigo 8.º;

d) A utilização de uma estação sem a necessária super-
visão, nos casos previstos nas alíneas b) e c) do n.º 2 do 
artigo 8.º;

e) A utilização, por titular de CAN, de uma estação, 
própria ou alheia, fora das faixas definidas para o efeito, 
em violação do artigo 15.º, bem como a utilização de in-
dicativos de chamada em violação do artigo 16.º;

f) A não cessação imediata da actividade pelos titulares 
de CAN, em caso de suspensão, revogação ou caducidade 
do CAN, em violação do n.º 10 do artigo 6.º;

g) A não cessação imediata do funcionamento de uma 
estação de uso comum, em caso de revogação ou cadu-
cidade da respectiva licença, em violação do n.º 10 do 
artigo 10.º;

h) A não devolução do CAN, em violação dos n.os 10 e 
11 do artigo 6.º;

i) A não devolução da licença de uso comum, em vio-
lação dos n.os 10 e 11 do artigo 10.º;

j) A não comunicação ao ICP -ANACOM, pelo titu-
lar de CAN, das alterações relativas aos dados do titular 
expressos no CAN, em violação da alínea b) do n.º 4 do 
artigo 6.º;

l) A colocação em funcionamento e a utilização de es-
tações de uso comum, sem a licença prevista no n.º 2 do 
artigo 9.º;

m) A não comunicação ao ICP -ANACOM, pelo res-
pectivo titular, das alterações dos dados da licença, em 
violação da alínea b) do n.º 7 do artigo 10.º;

n) A utilização de estações de amador para fim diverso 
do referido nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º, em 
violação da alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º;

o) A utilização de estações de amador a bordo de ae-
ronaves ou embarcações sem autorização expressa das 
autoridades competentes, em violação da alínea d) do n.º 1 
do artigo 12.º;

p) A utilização de códigos, abreviaturas ou mensagens 
codificadas, com o intuito de obscurecer o seu significado 
ou tornar a comunicação pouco clara ou imperceptível, 
bem como a emissão de falsos indicativos de chamada e 
falsos sinais de identificação ou de alarme, em violação 
da alínea e) do n.º 1 do artigo 12.º;

q) A interferência nas comunicações de outras estações 
de amador ou de outros serviços de radiocomunicações, 
ou a utilização de uma frequência do serviço de amador 
ou do serviço de amador por satélite de forma a impedir 
o acesso à mesma por outros amadores, em violação da 
alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º;

r) A utilização de estações de amador em desacordo 
com o disposto no CAN ou na licença de estação de uso 
comum, em violação da alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º, 
da alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º, ou ainda da alínea a) 
do n.º 2 do artigo 13.º;

s) O estabelecimento de comunicações em violação da 
alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º;

t) A transmissão de mensagens de terceiros ou destina-
das a terceiros, obtidas por intercepção, em violação da 
alínea i) do n.º 1 do artigo 12.º;

u) A retransmissão de emissões de estações de quais-
quer outros serviços de radiocomunicações em violação 
da alínea j) do n.º 1 do artigo 12.º;

v) O incumprimento pelas associações de amador do de-
ver de comunicação previsto no n.º 2 in fine do artigo 12.º;

x) O incumprimento dos limites definidos, contrariando 
o preceituado na alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º;

z) O desrespeito das condicionantes definidas no Re-
gulamento das Radiocomunicações conforme estipulado 
na alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º;

aa) A permissão de utilização de estação a indivíduo 
não habilitado, em violação da alínea g) do n.º 1 do ar-
tigo 13.º;

bb) A não permissão da fiscalização das estações, em 
violação de qualquer dos deveres estabelecidos na alínea h) 
do n.º 1 do artigo 13.º, bem como a não apresentação de 
licença, CAN, ou outro documento habilitante às entidades 
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de fiscalização contrariando o disposto na alínea l) do n.º 1 
do artigo 12.º e na alínea b) do n.º 2 do artigo 13.º;

cc) A permissão de utilização de uma estação de uso 
comum por um amador menor de 16 anos sem a adequada 
supervisão por parte do amador ou amadores responsáveis 
pelo seu funcionamento, em violação da alínea c) do n.º 2 
do artigo 13.º;

dd) A omissão da obrigação de remessa ao ICP-
-ANACOM dos documentos referidos na alínea d) do n.º 2 
do artigo 13.º, em incumprimento dessa alínea;

ee) O incumprimento das condições fixadas nas autori-
zações especiais, em violação dos n.os 1, 2 e 3 do artigo 14.º;

ff) O incumprimento da determinação do ICP -ANACOM 
de suspensão da utilização das faixas de frequência autori-
zadas em caso de ocorrência de interferências, nos termos 
do n.º 2 do artigo 17.º;

gg) A omissão do dever de colaboração com o ICP-
-ANACOM na resolução de interferências, contrariando 
o preceituado na alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º

2 — As contra -ordenações previstas nas alíneas b), d), 
h), i), j), m), v), cc) e dd) do número anterior são puníveis 
com coima de € 50 a € 2500 para pessoas singulares e de 
€ 100 a € 5000 para pessoas colectivas.

3 — As contra -ordenações previstas nas alíneas a), c), 
e), f), g), l), n), o), p), q), r), s), t), u), x), z), aa), bb), ee), 
ff) e gg) do n.º 1 são puníveis com coima de € 250 a € 3740 
para pessoas singulares e de € 500 a € 25 000 para pessoas 
colectivas.

4 — A tentativa e a negligência são puníveis, sendo os 
limites mínimos e máximos das coimas aplicáveis redu-
zidos a metade.

Artigo 22.º
Sanções acessórias

1 — Para além das coimas fixadas no artigo anterior, 
podem ainda ser aplicadas, sempre que a gravidade da 
infracção e a culpa do agente o justifique, as seguintes 
sanções acessórias:

a) Suspensão do CAN, até um máximo de dois anos, 
nas contra -ordenações previstas nas alíneas b), e), p), q), 
s), t), u), x), bb) e ff) do n.º 1 do artigo anterior;

b) Suspensão da licença de estação de uso comum, até 
um máximo de dois anos, nas contra -ordenações previstas 
nas alíneas q), t), u), x), bb) e ff) do n.º 1 do artigo ante-
rior;

c) Perda a favor do Estado das estações, nas contra-
-ordenações previstas nas alíneas a), f), g), l), n) e o) do 
n.º 1 do artigo anterior quando, no prazo de 20 dias úteis a 
contar da data da recepção da notificação da decisão, não 
seja requerida, em alternativa, a selagem ou desmantela-
mento das estações.

2 — Quando seja declarada a perda de estações a favor 
do Estado, nos termos da alínea c) do número anterior, o 
respectivo proprietário fica obrigado a proceder à entrega 
das mesmas junto do ICP -ANACOM, no prazo de 30 dias 
úteis a contar da data da recepção da notificação da decisão 
que a determine.

Artigo 23.º
Apreensão e restituição de estações

1 — Podem ser apreendidas provisoriamente, no todo 
ou em parte, as estações que serviram, ou estavam desti-

nadas a servir, para a prática de uma contra -ordenação ou 
e, bem assim, quaisquer outras que forem susceptíveis de 
servir de prova.

2 — As estações apreendidas são confiadas à guarda do 
ICP -ANACOM ou de um depositário indicado por esta 
Autoridade, de tudo se fazendo menção em auto, devendo, 
sempre que possível, ser seladas, total ou parcialmente.

3 — As estações apreendidas são restituídas logo que 
se tornar desnecessário manter a apreensão para efeitos de 
prova, a menos que a autoridade administrativa pretenda 
declará -las perdidas.

4 — Em qualquer caso, as estações são restituídas logo 
que a decisão condenatória se torne definitiva, salvo se 
tiverem sido declaradas perdidas.

5 — Ao levantamento dos selos assistem, sendo pos-
sível, as mesmas pessoas que tiverem estado presentes 
na sua aposição, as quais verificam se os selos não foram 
violados, nem foi feita qualquer alteração nas estações 
apreendidas.

Artigo 24.º
Processamento das contra -ordenações

1 — A instauração e decisão dos processos de contra-
-ordenação são da competência do conselho de administra-
ção do ICP -ANACOM, cabendo a instrução dos mesmos 
aos respectivos serviços.

2 — As competências previstas no número anterior po-
dem ser delegadas.

3 — Aos processos de contra -ordenações previstos no 
presente decreto -lei aplica -se subsidiariamente o disposto 
no regime geral das contra -ordenações.

4 — Para os efeitos de imputação de contra -ordenações 
e aplicação das respectivas sanções previstas no presente 
decreto -lei, consideram -se inimputáveis os menores de 
16 anos.

5 — O montante das coimas reverte para o Estado em 
60 % e para o ICP -ANACOM em 40 %.

6 — O ICP -ANACOM pode dar adequada publicidade 
às sanções aplicadas em processo de contra -ordenação.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais

Artigo 25.º
Regularização de títulos

1 — As licenças que, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º 
do Decreto -Lei n.º 5/95, de 17 de Janeiro, tenham sido 
atribuídas pelo ICP -ANACOM a associações de amado-
res, manter -se -ão válidas até à emissão das novas licenças 
de estação de uso comum, sem quaisquer custos para os 
respectivos titulares.

2 — Os CAN das categorias A, B e C previstos no pre-
sente decreto -lei são atribuídos, no prazo de um ano a 
contar da data da sua entrada em vigor e sem quaisquer 
encargos para os respectivos titulares, aos amadores titula-
res de CAN ou de licenças de estação de amador nacional 
válidas, emitidos ao abrigo da legislação agora revogada, 
que mantêm a respectiva categoria.

3 — As licenças referidas no n.º 1 do artigo 11.º são 
emitidas no mesmo documento do CAN, quando aplicá-
vel, sem quaisquer encargos para os respectivos titulares, 
mantendo -se válidas, até à conclusão desse processo, as 
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licenças CEPT emitidas ao abrigo da legislação que agora 
se revoga.

Artigo 26.º
Utilização de meios electrónicos

Em todos os procedimentos que envolvam a comuni-
cação entre o ICP -ANACOM e os titulares de CAN e ou 
licenças de estação de uso comum, bem como em todos os 
requerimentos a submeter àquela autoridade, são sempre 
utilizados meios electrónicos a definir e publicitar para 
cada situação pelo ICP -ANACOM.

Artigo 27.º
Norma revogatória

São revogados:
a) O Decreto -Lei n.º 5/95, de 17 de Janeiro;
b) A Portaria n.º 322/95, de 17 de Abril;
c) A Portaria n.º 358/95, de 24 de Abril;
d) A Portaria n.º 394/98, de 11 de Julho.

Artigo 28.º
Entrada em vigor

1 — O presente decreto -lei entra em vigor 90 dias após 
a data da sua publicação.

2 — Compete ao ICP -ANACOM publicitar por meio 
adequado, nomeadamente mediante disponibilização no 
seu sítio na Internet, no prazo máximo de 90 dias após a 
publicação do presente decreto -lei, as matérias a que se 
referem o n.º 4 do artigo 4.º, o n.º 6 do artigo 5.º, o n.º 12 do 
artigo 6.º, o n.º 4 do artigo 7.º, o n.º 4 do artigo 8.º, o n.º 13 
do artigo 10.º, o n.º 3 do artigo 11.º, a alínea b) do n.º 1 
do artigo 13.º, o n.º 1 do artigo 15.º, o n.º 5 do artigo 16.º 
e o n.º 3 do artigo 17.º

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 17 de 
Dezembro de 2008. — José Sócrates Carvalho Pinto de 
Sousa — Emanuel Augusto dos Santos — Alberto Bernar-
des Costa — Mário Lino Soares Correia.

Promulgado em 18 de Fevereiro de 2009.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 20 de Fevereiro de 2009.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa. 

 MINISTÉRIO DO TRABALHO 
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Decreto-Lei n.º 54/2009
de 2 de Março

A Constituição da República Portuguesa consagra, no 
capítulo dedicado aos «Direitos, liberdades e garantias 
dos trabalhadores», o direito de contratação colectiva, 
garantido, nos termos da lei, e cometido às associações 
sindicais. Consagra ainda, inserido no capítulo dedicado 
aos «Direitos e deveres sociais», e consequentemente 
como direito de natureza social e não já um direito de 

liberdade e garantia, que todos têm direito à segurança 
social. No que diz respeito a este direito, o legislador 
constituinte consagrou -o numa norma programática 
sob reserva de lei. Assim, a Constituição da República 
Portuguesa deixou, em matéria de segurança social, ao 
legislador a responsabilidade de concretizar o direito à 
segurança social, consoante as opções técnicas adequadas 
e possíveis.

As Bases da Segurança Social, aprovadas pela Lei 
n.º 4/2007, de 16 de Janeiro, logo no seu artigo 2.º, de-
terminam que «todos têm direito à segurança social.» e 
«o direito à segurança social é efectivado pelo sistema e 
exercido nos termos estabelecidos na Constituição, nos 
instrumentos internacionais aplicáveis e na presente lei.» 
No entanto, as mesmas bases, como não poderia deixar de 
ser, no respeito designadamente de direitos adquiridos e 
do princípio da segurança jurídica, salvaguardaram, nos 
artigos 102.º e 103.º, remetendo para legislação própria, 
as situações referentes aos grupos socioprofissionais par-
cialmente abrangidos pelo sistema de segurança social e 
os regimes especiais vigentes à data da sua entrada em 
vigor.

Ora, a protecção social dos trabalhadores do sector ban-
cário teve a sua origem num acordo colectivo de trabalho 
para o sector celebrado em 1944. Este direito de segurança 
social privado convergiu, mais tarde, para um regime misto 
de protecção social. No entanto, existem há largos anos 
instituições bancárias às quais este regime misto se não 
aplica, e existem outras que, mais recentemente, têm vindo 
a optar por inscrever os novos trabalhadores no regime 
público de segurança social.

Assim, na senda da harmonização do sistema de protec-
ção social já introduzido para a função pública, foi dado um 
novo e recente impulso que tornou possível a obtenção de 
um consenso, no sentido da inscrição obrigatória de todos 
os novos trabalhadores no sistema de segurança social e 
da manutenção do regime de segurança social vigente para 
os actuais trabalhadores bancários.

De facto, o simples alargamento a todos os trabalhadores 
bancários do regime geral de segurança social seria sus-
ceptível de afectar, negativamente, o valor das respectivas 
remunerações líquidas e, eventualmente, no futuro, o valor 
das respectivas pensões de reforma.

Foram ouvidos os órgãos de Governo próprio das Re-
giões Autónomas.

Foram ouvidas as confederações sindicais e patronais 
com assento no Conselho Permanente de Concertação 
Social.

Assim:
No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido 

pela Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro, e nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Go-
verno decreta o seguinte:

Artigo 1.º
Âmbito

1 — Os trabalhadores contratados pelas instituições 
bancárias após a entrada em vigor do presente decreto -lei 
são obrigatoriamente abrangidos pelo sistema de segurança 
social no âmbito do respectivo regime geral.

2 — Para os efeitos previstos no número anterior, as ins-
tituições bancárias assumem a qualidade de contribuintes, 
ficando sujeitas às obrigações decorrentes da respectiva 
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vinculação ao sistema de segurança social nos termos 
legalmente estabelecidos.

Artigo 2.º

Regime substitutivo em grupo fechado

Aos trabalhadores do sector bancário contratados até 
ao dia anterior ao da entrada em vigor do presente decreto-
-lei e aos quais seja aplicável regime de segurança social 
substitutivo constante de instrumento de regulamentação 
colectiva de trabalho vigente no sector, enquanto prestarem 
serviço em instituição em que vigore regime substitutivo, é 
aplicável o regime substitutivo vigente nessa instituição.

Artigo 3.º

Caixa de Abono de Família dos Empregados Bancários

A Caixa de Abono de Família dos Empregados Bancá-
rios deixa, a partir da entrada em vigor do presente decreto-
-lei, de proceder à inscrição de novos beneficiários.

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 8 de 
Janeiro de 2009. — José Sócrates Carvalho Pinto de 
Sousa — José António Fonseca Vieira da Silva.

Promulgado em 12 de Fevereiro de 2009.

Publique -se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 13 de Fevereiro de 2009.

O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 
de Sousa. 

 Portaria n.º 234/2009
de 2 de Março

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-
-Lei n.º 326 -B/2007, de 28 de Setembro, a Autoridade 
para as Condições do Trabalho (ACT) é um serviço de 
promoção da melhoria das condições de trabalho, preven-
ção, controlo, auditoria e fiscalização, que desenvolve a 
sua acção inspectiva no âmbito de poderes de autoridade 
pública.

Os dirigentes com competência inspectiva e o pes-
soal das carreiras de inspecção da ACT têm direito, por 
força do disposto no n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei 
n.º 276/2007, de 31 de Julho, e no artigo 23.º do Decreto-
-Lei n.º 102/2000, de 2 de Junho, a cartão de identifica-
ção profissional e de livre trânsito próprio, de modelo a 
aprovar por portaria do ministro responsável pelo serviço 
de inspecção respectivo, que devem exibir no exercício 
das suas funções.

O modelo do cartão de identificação do restante pessoal 
da ACT deve, igualmente, ser aprovado por portaria do 
ministro responsável, nos termos do n.º 2 do artigo 17.º 
do Decreto -Lei n.º 276/2007, de 31 de Julho.

Assim:
Ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 17.º do Decreto -Lei 

n.º 276/2007, de 31 de Julho, manda o Governo, pelo Mi-
nistro do Trabalho e da Solidariedade Social, o seguinte:

Artigo 1.º
Objecto

1 — É aprovado o modelo de cartão de identificação 
profissional e de livre trânsito para uso do pessoal dirigente 
com competência inspectiva e do pessoal das carreiras de 
inspecção da Autoridade para as Condições do Trabalho 
(ACT), nos termos do anexo I da presente portaria, de que 
faz parte integrante.

2 — É ainda aprovado o modelo de cartão de identifi-
cação profissional do restante pessoal da ACT, nos termos 
do anexo II da presente portaria.

Artigo 2.º
Cores e dimensões

Os cartões referidos no artigo anterior são de cor branca, 
em PVC, com dimensões de acordo com a norma ISO/7810 
(86 mm × 54 mm × 0,82 mm).

Artigo 3.º
Elementos impressos

1 — O cartão a que se refere o n.º 1 do artigo 1.º é 
impresso em ambas as faces e incorpora os seguintes ele-
mentos:

a) No anverso contém:
i) Na parte superior ao centro, o escudo nacional, ladeado 

pela expressão «República Portuguesa»;
ii) Na parte superior esquerda, uma faixa diagonal com 

as cores verde e vermelha;
iii) Ao centro, de forma sobreposta, a designação do 

Ministério, o conjunto símbolo/logótipo da ACT e a men-
ção «LIVRE -TRÂNSITO», em letras maiúsculas e de cor 
vermelha;

iv) No lado esquerdo, o nome do portador do cartão, a 
designação do seu cargo ou função, o número do cartão e 
a respectiva data de emissão;

v) No lado direito, a fotografia, tipo passe, a cores, do 
respectivo titular;

vi) No canto inferior direito, a assinatura digitalizada 
do inspector -geral do Trabalho, da ACT;

vii) No canto inferior direito do cartão do inspector -geral 
do Trabalho consta a assinatura do Ministro do Trabalho 
e da Solidariedade Social;

b) No verso contém:
i) Os principais direitos e prerrogativas que a lei confere 

ao titular;
ii) A referência à intransmissibilidade; e
iii) A forma de devolução do cartão, em caso de extravio.

2 — O cartão a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º é 
impresso em ambas as faces e incorpora os seguintes ele-
mentos:

a) No anverso contém:
i) Na parte superior ao centro, o escudo nacional, ladeado 

pela expressão «República Portuguesa»;
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ii) Na parte superior esquerda, uma faixa diagonal com 
as cores verde e vermelha;

iii) Ao centro, de forma sobreposta, a designação do 
Ministério e o conjunto símbolo/logótipo da ACT;

iv) No lado esquerdo, o nome do portador do cartão, a 
designação do seu cargo ou função, o número do cartão e 
a respectiva data de emissão;

v) No lado direito, a fotografia, tipo passe, a cores, do 
portador;

vi) No canto inferior direito, a assinatura digitalizada 
do inspector -geral do trabalho, da ACT;

b) No verso contém:
i) Os principais direitos do portador;
ii) A referência à intransmissibilidade; e
iii) A forma de devolução do cartão, em caso de ex-

travio.
Artigo 4.º

Emissão e autenticação

Os cartões são emitidos pela ACT, sendo autenticados 
com o holograma do escudo nacional na parte inferior ao 
centro.

Artigo 5.º
Validade, extravio, destruição ou deterioração dos cartões

1 — Os cartões de identificação, cujos modelos são 
aprovados nos anexos I e II, são obrigatoriamente devol-
vidos aos serviços competentes sempre que se verifique 
cessação ou suspensão de funções do respectivo titular.

2 — Os cartões são substituídos sempre que se verifique 
qualquer alteração dos elementos neles inscritos.

3 — Em caso de extravio, destruição ou deterioração 
dos cartões, pode ser emitida uma segunda via, de que se 
fará indicação expressa.

Artigo 6.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação.

O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, José 
António Fonseca Vieira da Silva, em 19 de Fevereiro de 
2009.

ANEXO I

(a que se refere o n.º 1 do artigo 1.º)

Anverso 

  

Verso 

  

 ANEXO II

(a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º)

Anverso 

  
 a) Verde.
b) Vermelho.

Verso 

  

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Decreto-Lei n.º 55/2009
de 2 de Março

A Constituição da República de 2 de Abril de 1976 es-
tabeleceu o princípio da universalidade, obrigatoriedade e 

 a) Verde.
b) Vermelho.
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gratuitidade do ensino básico. Dez anos mais tarde, a Lei de 
Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, 
de 14 de Outubro, determinou o alargamento a nove anos 
da escolaridade obrigatória gratuita, dando expressão a 
uma ambição generalizada na sociedade portuguesa. Do 
mesmo passo, definiu um conjunto de apoios e comple-
mentos educativos, visando contribuir para a igualdade de 
oportunidades de acesso e êxito escolar, a serem aplicados 
prioritariamente na escolaridade obrigatória, entre os quais 
assumem particular importância os apoios a conceder no 
âmbito da acção social escolar.

Através da regulamentação da Lei de Bases do Sistema 
Educativo, designadamente pelo Decreto -Lei n.º 35/90, 
de 25 de Janeiro, foi assumida a relação entre o projecto 
de universalizar o ensino básico e de fazer cumprir a es-
colaridade obrigatória de nove anos, assegurando a sua 
gratuitidade, e a prestação dos necessários apoios sócio-
-educativos. Reconhecia -se então que os esforços desen-
volvidos na área educativa e no âmbito da acção social 
escolar eram insuficientes para superar os elevados níveis 
de insucesso escolar, geradores de situações de injustiça 
social e inibidores da realização do princípio constitu-
cional da igualdade de oportunidades. A regulamentação 
conjunta da gratuitidade da escolaridade obrigatória e 
dos apoios e complementos educativos previstos na Lei 
de Bases do Sistema Educativo propunha -se justamente 
reforçar as condições para que fosse cumprido o objec-
tivo de que todos os cidadãos pudessem completar com 
sucesso o ensino básico, entendido como patamar mínimo 
de escolaridade.

Realizaram -se desde então inegáveis progressos. O 
grande investimento realizado na educação, tanto nos 
equipamentos, como no recrutamento, qualificação e va-
lorização do corpo docente, permitiu o alargar a escolari-
zação, reduzir significativamente os níveis de insucesso 
e abandono escolar e promover o carácter universal do 
ensino básico. Porém, sendo importantes os progressos, 
os problemas continuam a resistir às providências adop-
tadas e ao crescimento dos meios mobilizados para a sua 
solução.

Forçoso será admitir que, apesar de todos os esforços, o 
atraso educativo relativo aos padrões europeus está longe 
de ter sido superado e continua a existir um défice de qua-
lificações no conjunto da população activa, mas também 
nas gerações mais jovens, que resulta da persistência do 
insucesso e do abandono escolar. Reconhecendo este défice 
de qualificações, o Programa do XVII Governo Constitu-
cional estabeleceu um conjunto de objectivos estratégicos 
no sentido de o colmatar, entre os quais avultam: a conso-
lidação da universalidade do ensino básico, a redução para 
metade dos índices de insucesso escolar, o alargamento da 
educação pré -escolar, a duplicação da frequência de jovens 
em cursos tecnológicos e profissionais de nível secundário 
e a frequência obrigatória de ensino ou formação profis-
sional para todos os jovens até aos 18 anos.

O Governo adoptou diversas medidas no sentido de 
alcançar esses objectivos, lançando ainda outros programas 
com o propósito de promover a qualificação dos jovens 
e adultos, com destaque para a iniciativa Novas Oportu-
nidades. Além disso, aprovou disposições para colocar 
as escolas ao serviço das aprendizagens dos alunos e de 
fomentar no seu seio uma cultura de responsabilidade pelo 
sucesso escolar e educativo de todos os que a frequentam, 
com vista à criação de oportunidades para esse sucesso e 
ao cumprimento da sua missão enquanto instituições in-

tegradoras e promotoras da inclusão social. Desse modo, 
identificando as deficiências de organização e gestão como 
uma das principais razões para a falta de capacidade de 
resposta das escolas e para a ineficiência do sistema, es-
tabeleceu um novo enquadramento normativo, dotando 
as escolas de melhores condições para o cumprimento da 
sua missão.

Este conjunto de medidas inscreve -se num dos prin-
cipais objectivos da política educativa do XVII Governo 
Constitucional, que é o de valorizar a escola pública como 
instrumento da equidade social. As preocupações com a 
eficiência do sistema e de cada uma das unidades que o 
constituem encontram também fundamento nesse objec-
tivo, considerando que a ineficiência do sistema público 
penaliza sobretudo os agregados familiares com condições 
sócio -económicas menos favoráveis.

Além disso, o Governo adoptou outras medidas com o 
propósito específico de colocar as escolas ao serviço das 
famílias e das respectivas necessidades sócio -educativas 
e de promover a igualdade de acesso às oportunidades 
educativas. Estão neste caso, as medidas relativas à ocu-
pação plena dos tempos escolares, ao funcionamento da 
escola a tempo inteiro, através da oferta de actividades de 
enriquecimento curricular, em particular do ensino precoce 
do inglês, no 1.º ciclo do ensino básico e o programa de 
generalização do fornecimento de refeições escolares aos 
alunos do mesmo ciclo.

No mesmo sentido, foram aprovadas disposições para 
satisfazer o compromisso assumido, através do Decreto-
-Lei n.º 261/2007, de 17 de Julho, de assegurar às famílias 
carenciadas a progressiva gratuitidade dos manuais escola-
res e outros recursos didáctico -pedagógicos formalmente 
adoptados para o ensino básico.

Para completar este conjunto de medidas, promovendo 
a equidade do sistema educativo, impunha -se reforçar e 
alargar a política de apoio às famílias no âmbito sócio-
-educativo. O presente decreto -lei vem justamente dar 
resposta a essa necessidade, estabelecendo um novo en-
quadramento para a acção social escolar, que passa a estar 
integrada no conjunto das políticas sociais, articulando -se 
em particular com as políticas de apoio à família. A adop-
ção dos mesmos critérios usados para atribuição do abono 
de família não só cria mais unidade e transparência na 
concessão dos apoios da acção social escolar como propicia 
um alargamento sem precedentes do universo dos seus 
beneficiários. Ao mesmo tempo, promove -se a uniformi-
zação dos apoios às crianças que frequentam a educação 
pré -escolar e aos alunos do ensino básico, aumentando -se 
significativamente os auxílios aos do ensino secundário, 
em conformidade com o objectivo de generalizar a esco-
larização a este nível de ensino.

Trata -se de um importante esforço de solidariedade, par-
tilhado pela administração central e pelos municípios, com 
o propósito de desenvolver a qualificação dos Portugueses 
e de realizar os princípios da justiça social e da igualdade 
de oportunidades no âmbito do sistema educativo.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Re-
giões Autónomas, a Associação Nacional de Municípios 
Portugueses e a Confederação Nacional das Associações 
de Pais.

Assim:
No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido 

pela Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, na redacção dada pe-
las Leis n.os 115/97, de 19 de Setembro, e 49/2005, de 30 de 



1426  Diário da República, 1.ª série — N.º 42 — 2 de Março de 2009 

Agosto, e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 198.º 
da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objecto

O presente decreto -lei estabelece o regime jurídico apli-
cável à atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito 
da acção social escolar, enquanto modalidade dos apoios 
e complementos educativos previstos nos artigos 27.º e 
seguintes da Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada 
pela Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, na redacção dada 
pelas Leis n.os 115/97, de 19 de Setembro, e 49/2005, de 
30 de Agosto.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

O presente decreto -lei aplica -se às crianças e aos alunos 
que frequentem a educação pré -escolar e os ensinos básico 
e secundário em estabelecimentos de ensino públicos, 
ou particulares e cooperativos em regime de contrato de 
associação.

CAPÍTULO II

Princípios e objectivos

Artigo 3.º
Princípios gerais

A atribuição e o funcionamento dos apoios no âmbito 
da acção social escolar regem -se pelos princípios da equi-
dade, da discriminação positiva e da solidariedade social, 
no sentido de assegurar o exercício efectivo do direito ao 
ensino e a igualdade de oportunidades de acesso e êxito 
escolar.

Artigo 4.º
Objectivos

São objectivos da atribuição dos apoios no âmbito da 
acção social escolar a prevenção da exclusão social e do 
abandono escolar e a promoção do sucesso escolar e edu-
cativo, de modo que todos, independentemente das suas 
condições sociais, económicas, culturais e familiares, cum-
pram a escolaridade obrigatória e tenham a possibilidade 
de concluir com sucesso o ensino secundário, em qualquer 
das suas modalidades.

Artigo 5.º
Universalidade, obrigatoriedade e gratuitidade

1 — O ensino básico é universal, obrigatório e gratuito, 
nos termos da Lei de Bases do Sistema Educativo.

2 — A frequência do ensino básico, com a duração de 
nove anos, é obrigatória para todas as crianças e jovens 
em idade escolar, nos termos do disposto no artigo 6.º da 
Lei de Bases do Sistema Educativo.

3 — Os alunos com necessidades educativas especiais 
de carácter permanente, que resultem em dificuldades 
continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da 
mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal 

e da participação social, estão sujeitos ao cumprimento 
da escolaridade obrigatória, não podendo ser isentos da 
sua frequência.

4 — A gratuitidade da escolaridade obrigatória consiste 
na isenção total de propinas, taxas e emolumentos relacio-
nados com a matrícula, a frequência escolar e a certificação 
de aproveitamento e o seguro escolar.

5 — O disposto nos números anteriores não prejudica a 
eventual existência de taxas ou outro modo de participação 
nos custos de actividades de natureza extracurricular ou 
de actividades extraordinárias, promovidas pelos agrupa-
mentos de escolas e escolas não agrupadas e organizadas 
por estes isoladamente ou em colaboração com associações 
de pais e encarregados de educação ou quaisquer outras 
entidades.

Artigo 6.º
Promoção da frequência do ensino secundário

1 — Com vista à prevenção do abandono escolar pre-
coce e à elevação das qualificações médias dos jovens e 
adultos, podem desenvolver -se acções de promoção da 
frequência do ensino secundário.

2 — As acções a que se refere o número anterior podem 
destinar -se à totalidade das modalidades da oferta educativa 
de nível secundário ou apenas a algumas delas.

3 — No âmbito das acções referidas nos números ante-
riores podem adoptar -se, complementarmente aos apoios 
prestados no âmbito da acção social escolar previstos no 
presente decreto -lei, medidas de apoio à frequência, tais 
como isenções do pagamento de propinas, taxas e emolu-
mentos, a concessão de bolsas de estudo, a subvenção dos 
transportes e do alojamento e ainda o acesso ao crédito em 
condições favoráveis.

Artigo 7.º
Prioridades

1 — A prestação de apoios no âmbito da acção social 
escolar, designadamente na afectação de recursos, deve 
atribuir prioridade ao ensino básico, nos termos do dis-
posto no n.º 2 do artigo 27.º da Lei de Bases do Sistema 
Educativo.

2 — Sem prejuízo do número anterior, a prestação de 
apoios no âmbito da acção social escolar deve tanto quanto 
possível alargar -se ao ensino secundário, com o propósito 
de promover a sua frequência e conclusão.

Artigo 8.º
Responsabilidade e competências

A responsabilidade do Estado pela prestação dos apoios 
no âmbito da acção social escolar é partilhada entre a admi-
nistração central e os municípios, nos termos do presente 
decreto -lei, do Decreto -Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho, 
e da demais legislação que regula as respectivas áreas de 
competência.

CAPÍTULO III

Natureza, extensão e diferenciação dos apoios

Artigo 9.º
Natureza e extensão

1 — Os apoios no âmbito da acção social escolar podem 
ser de aplicação universal e de aplicação diferenciada ou 
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restrita, directos ou indirectos, integrais ou parciais, gra-
tuitos ou comparticipados.

2 — Constituem apoios de aplicação universal os que 
se destinam a todos os alunos, tais como o seguro escolar 
e algumas modalidades de apoio alimentar.

3 — Constituem apoios de aplicação diferenciada ou 
restrita os que se destinam, exclusiva ou preferencialmente, 
a determinadas categorias de alunos, designadamente aos 
alunos de determinados ciclos de ensino, ou pertencentes 
a famílias de mais baixos recursos sócio -económicos, tais 
como os auxílios económicos directos.

4 — Constituem apoios directos os que são prestados 
directamente aos seus beneficiários ou às suas famílias e 
indirectos os que são concedidos às instituições que pres-
tam serviços aos beneficiários.

5 — Sem prejuízo do seu carácter geral, a gestão das 
modalidades a que se refere o n.º 2 orienta -se por crité-
rios de discriminação positiva a favor dos alunos mais 
carenciados.

Artigo 10.º

Escalões de rendimento e apoio

1 — O acesso aos benefícios decorrentes dos apoios 
no âmbito da acção social escolar previstos no presente 
decreto -lei, bem como o seu carácter integral ou parcial, 
gratuito ou comparticipado, são determinados em função 
da situação dos alunos ou dos seus agregados familiares e 
em particular da respectiva condição sócio -económica.

2 — Para efeitos do número anterior, a condição sócio-
-económica dos alunos ou dos seus agregados familiares 
traduz -se pelo respectivo posicionamento num determi-
nado escalão de rendimentos e no correspondente escalão 
de apoio.

3 — Aos diferentes escalões de apoio correspondem o 
acesso a diferentes benefícios, diferentes níveis de bene-
fício ou ainda diferentes graus de comparticipação pelos 
benefícios recebidos, quando seja caso disso.

4 — O escalão de rendimentos e o correspondente es-
calão de apoio a que se refere o n.º 2 são determinados 
pelo posicionamento do agregado familiar nos escalões 
de rendimento para atribuição de abono de família, nos 
termos dos artigos 9.º e 14.º do Decreto -Lei n.º 176/2003, 
de 2 de Agosto, na sua redacção actual.

5 — A correspondência entre os escalões de apoio e os 
escalões de rendimento para atribuição de abono de família, 
assim como os seus efeitos na atribuição diferenciada dos 
apoios a que se refere o presente decreto -lei, são determina-
dos por portaria do membro de Governo responsável pela 
área da educação, após consulta à Associação Nacional de 
Municípios Portugueses.

Artigo 11.º

Referência de fixação e actualização de valores

O indexante de apoios sociais (IAS), instituído pela Lei 
n.º 53 -B/2006, de 29 de Dezembro, constitui referência 
para a fixação e actualização dos valores dos apoios no 
âmbito da acção social escolar, bem como, sendo caso 
disso, das comparticipações suportadas pelos benefícios 
destes decorrentes.

CAPÍTULO IV

Modalidades de apoio

Artigo 12.º
Modalidades dos apoios no âmbito da acção social escolar

1 — Constituem modalidades de apoios no âmbito da 
acção social escolar os apoios alimentares, os transportes 
escolares, o alojamento, os auxílios económicos, a preven-
ção de acidentes e o seguro escolar.

2 — Os critérios e regras para a atribuição dos apoios 
no âmbito da acção social escolar podem também ser utili-
zados para regular e diferenciar o acesso a outros recursos 
educativos.

SECÇÃO I

Apoios alimentares

Artigo 13.º
Natureza dos apoios alimentares

O apoio a prestar em matéria de alimentação compre-
ende as seguintes modalidades:

a) A distribuição diária e gratuita de leite;
b) O fornecimento de refeições gratuitas ou a preços 

comparticipados;
c) A promoção de acções no âmbito da educação e hi-

giene alimentar.

Artigo 14.º
Objectivos

1 — Os apoios alimentares têm por objectivo a promo-
ção do sucesso escolar e educativo, o desenvolvimento 
equilibrado e a promoção da saúde das crianças e jovens 
que frequentam a educação pré -escolar e os ensinos básico 
e secundário.

2 — O fornecimento de refeições em refeitórios escola-
res visa assegurar uma alimentação equilibrada e adequada 
às necessidades da população escolar, considerados os 
hábitos alimentares das regiões.

Artigo 15.º
Educação, higiene e segurança alimentar

1 — As actividades escolares devem promover, com a 
participação activa dos alunos, hábitos alimentares sau-
dáveis.

2 — Os princípios dietéticos de qualidade e variedade 
a que devem obedecer as refeições servidas nos refeitó-
rios escolares são definidos por orientações emanadas da 
Direcção -Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular 
e com observância das normas gerais de higiene e segu-
rança alimentar a que estão sujeitos os géneros alimentí-
cios, de acordo com o disposto nos Regulamentos (CE) 

n.os 178/2002, de 28 de Janeiro, e 852/2004, de 29 de Abril, 
do Parlamento Europeu e do Conselho.

3 — Cabe às direcções regionais de educação apoiar e 
acompanhar a introdução e observância dos princípios e 
normas a que se refere o número anterior.

4 — As ementas das refeições devem ser afixadas nos 
refeitórios antecipadamente, sempre que possível na se-
mana anterior.
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5 — Os refeitórios e bufetes escolares são objecto de 
inspecções sanitárias periódicas, pelo menos uma vez por 
ano, da responsabilidade da autoridade competente, a fim 
de garantir o seu funcionamento em boas condições de 
higiene e de salubridade.

Artigo 16.º
Programa de Leite Escolar

1 — As crianças que frequentam a educação pré -escolar 
e os alunos do 1.º ciclo do ensino básico recebem o leite 
escolar, diária e gratuitamente, ao longo de todo o ano 
lectivo.

2 — Para que seja dada resposta adequada às efectivas 
necessidades alimentares das crianças que frequentam os 
estabelecimentos de educação pré -escolar e dos alunos 
do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública, podem ser 
associados ao leite escolar outros alimentos nutritivos.

3 — Promove -se ainda o consumo de leite e seus deri-
vados junto dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 
e do ensino secundário, mediante a sua venda sem fins 
lucrativos nos respectivos estabelecimentos de ensino.

Artigo 17.º
Execução do Programa de Leite Escolar

1 — A execução do Programa de Leite Escolar é da 
competência dos agrupamentos de escolas, aos quais cabe 
providenciar o fornecimento do leite escolar e outros ali-
mentos nutritivos, tendo em atenção a necessidade de dar 
resposta adequada às efectivas necessidades e ao consumo 
das crianças que frequentam os estabelecimentos de educa-
ção pré -escolar e dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico 
da rede pública.

2 — Os agrupamentos de escolas asseguram todos os 
cuidados necessários em matéria de higiene, conservação e 
garantia das boas condições em que o leite é distribuído.

3 — As verbas necessárias à execução deste Programa 
são atribuídas aos agrupamentos de escolas pelas direcções 
regionais de educação respectivas, no âmbito do financia-
mento das medidas de acção social escolar previstas no 
presente decreto -lei.

4 — As despesas com aquisição de bens e serviços no 
âmbito deste Programa, a efectuar pelos agrupamentos 
de escolas e escolas não agrupadas, podem ser realizadas 
com recurso ao procedimento por ajuste directo, até aos 
limiares comunitários.

Artigo 18.º
Refeições

1 — Nos estabelecimentos de educação pré -escolar e 
dos ensinos básico e secundário são fornecidas refeições 
escolares.

2 — As refeições escolares a fornecer são o almoço e 
quando no estabelecimento de ensino funcionem cursos 
nocturnos e o número de alunos o justifique também o 
jantar.

Artigo 19.º
Refeitórios escolares

1 — Para assegurar o serviço de refeições referido 
no artigo anterior, os estabelecimentos de educação pré-
-escolar e dos ensinos básico e secundário devem dispor 
de refeitórios escolares.

2 — Nos casos em que o número de crianças ou de 
alunos não justifique a sua existência, podem ser utiliza-
dos os refeitórios de estabelecimentos de ensino vizinhos 
ou encontradas soluções alternativas para a prestação do 
serviço de refeições, desde que seja salvaguardada a sua 
segurança e sejam observadas as regras referidas no n.º 2 
do artigo 15.º

3 — O fornecimento de refeições em refeitórios escola-
res pode ser assegurado directamente pelos agrupamentos 
de escolas e escolas não agrupadas ou adjudicado por con-
trato de concessão a empresa de restauração colectiva.

4 — A concessão do fornecimento de refeições esco-
lares assegura a observância das orientações e normas 
sobre a qualidade e variedade a que se refere o n.º 2 do 
artigo 15.º, bem como as regras sobre preços definidas no 
artigo seguinte.

Artigo 20.º
Preços das refeições

1 — O preço das refeições a fornecer às crianças e aos 
alunos nos refeitórios escolares dos estabelecimentos de 
educação pré -escolar e dos ensinos básico e secundário e 
as demais regras sobre o respectivo pagamento são fixados 
por despacho do membro do Governo responsável pela área 
da educação, publicado no Diário da República, após con-
sulta à Associação Nacional de Municípios Portugueses.

2 — Quando o custo médio das refeições fornecidas 
pelos refeitórios seja superior ao preço fixado nos termos 
do despacho referido no número anterior, os respectivos 
agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas re-
cebem uma comparticipação de valor determinado pelo 
mesmo despacho e suportada pelos municípios ou pelas 
direcções regionais de educação, conforme se trate de 
alunos respectivamente do ensino básico ou do ensino 
secundário.

3 — A diferença entre o custo da refeição e o preço pago 
pelos utentes nos estabelecimentos de ensino em que o 
fornecimento de refeições esteja concessionado a empresas 
de restauração colectiva é suportada pelos municípios ou 
pelas direcções regionais de educação, conforme se trate 
de alunos respectivamente do ensino básico ou do ensino 
secundário.

4 — Em qualquer caso, o fornecimento às crianças e 
aos alunos das refeições pelos agrupamentos de escolas e 
escolas não agrupadas não tem fins lucrativos, sem prejuízo 
dos n.os 3 e 4 do artigo anterior.

5 — O preço das refeições a fornecer a docentes e outros 
funcionários das escolas é o estipulado para o fornecimento 
de refeições nos refeitórios dos serviços e organismos 
da Administração Pública, nos termos da legislação pró-
pria.

Artigo 21.º
Programa de Generalização das Refeições Escolares

1 — O Programa de Generalização do Fornecimento 
de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico visa garantir o acesso às refeições escolares de todos 
os alunos que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico.

2 — O regime de acesso ao apoio financeiro a conceder 
aos municípios pelo Ministério da Educação, no âmbito 
do Programa referido no número anterior, consta de regu-
lamento aprovado por despacho do membro do Governo 
responsável pela área da educação, publicado no Diário 
da República.
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3 — O preço a pagar por refeição pelos alunos do 
1.º ciclo do ensino básico abrangidos pelo Programa a 
que se refere o presente artigo é igual ao valor fixado para 
os alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino 
secundário.

4 — O apoio financeiro a conceder pelo Ministério da 
Educação aos municípios no âmbito do Programa a que se 
refere o presente artigo é fixado anualmente pelo despacho 
referido no n.º 1 do artigo 20.º

Artigo 22.º

Bufetes

1 — Para além dos refeitórios, os estabelecimentos de 
ensino podem dispor de um serviço de bufete.

2 — Os bufetes escolares constituem um serviço suple-
mentar do fornecimento de refeições, estando obrigados à 
observância das mesmas regras.

3 — No caso em que o estabelecimento de ensino não 
disponha de refeitório e os respectivos alunos não possam 
frequentar um refeitório localizado a distância razoável e 
não seja possível encontrar outra solução que garanta a 
segurança dos alunos ou o cumprimento das regras sobre a 
qualidade e variedade das refeições, o bufete desempenha 
uma função supletiva, designadamente através do forne-
cimento de refeições ligeiras.

4 — Nos casos previstos no número anterior, o bufete 
é dotado dos meios necessários para assegurar a função 
supletiva, em particular das condições hígio -sanitárias 
exigidas para a confecção dos alimentos.

Artigo 23.º

Regime de preços dos bufetes

1 — O regime de preços a praticar nos bufetes deve 
promover a adopção de hábitos alimentares saudáveis junto 
dos alunos, prosseguindo designadamente as orientações 
emanadas da Direcção -Geral de Inovação e de Desenvol-
vimento Curricular, a que se refere o n.º 2 do artigo 15.º

2 — O preço das refeições ligeiras a fornecer aos alunos, 
de acordo com o n.º 3 do artigo anterior, é fixado anual-
mente pelo despacho referido no n.º 1 do artigo 20.º

3 — Quando o custo médio das refeições ligeiras for-
necidas pelos bufetes seja superior ao preço fixado nos 
termos do despacho a que se refere o número anterior, os 
respectivos agrupamentos de escolas ou escolas não agru-
padas recebem uma comparticipação de valor determinado 
pelo mesmo despacho e suportada pelos municípios ou 
pelas direcções regionais de educação, conforme se trate 
de alunos respectivamente do ensino básico ou do ensino 
secundário.

Artigo 24.º

Apoio alimentar complementar

Os estabelecimentos da educação pré -escolar e dos ensi-
nos básico e secundário, em particular os do 2.º e 3.º ciclos, 
podem fornecer um suplemento alimentar aos alunos com 
menores recursos económicos, mediante utilização das 
verbas decorrentes de proveitos de gestão dos serviços de 
bufete escolar e das papelarias escolares.

SECÇÃO II

Transportes escolares e alojamento

Artigo 25.º
Transportes escolares

1 — Aos alunos que frequentam estabelecimentos dos 
ensinos básico e secundário que não sejam acessíveis a 
pé, a partir do lugar da sua residência, e que não possam 
utilizar transportes públicos colectivos para efeito da des-
locação entre a residência e o estabelecimento de ensino, é 
facultado um serviço adequado de transportes escolares.

2 — A acessibilidade a que se refere o número anterior 
é definida nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto -Lei 
n.º 299/84, de 5 de Setembro, na sua redacção actual.

3 — É assegurado o transporte escolar dentro da área 
de residência aos alunos com dificuldades de locomoção 
ou que necessitem de se deslocar para frequência de mo-
dalidades de educação especial.

4 — O acesso ao serviço de transportes escolares é 
gratuito para os alunos do ensino básico, podendo ser 
comparticipado para os do ensino secundário.

5 — A organização e o controlo do funcionamento dos 
transportes escolares no ensino básico são da competên-
cia dos municípios da área de residência dos alunos, nos 
termos do Decreto -Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, na 
sua redacção actual, e do Decreto -Lei n.º 144/2008, de 
28 de Julho.

6 — As condições em que os alunos do ensino secundá-
rio podem beneficiar do serviço de transportes escolares, e 
em particular as regras sobre a sua eventual comparticipa-
ção, são definidas por despacho do membro do Governo 
responsável pela área da educação, publicado no Diário 
da República.

7 — Podem ainda ser definidos programas de compar-
ticipação do Estado nos custos de utilização dos transpor-
tes colectivos de passageiros pelas crianças e alunos que 
frequentam a educação pré -escolar ou os ensinos básico 
e secundário.

8 — Os programas referidos no número anterior são da 
responsabilidade do departamento governamental respon-
sável pelos transportes.

Artigo 26.º
Alojamento

1 — Com vista a assegurar o cumprimento da escola-
ridade obrigatória e a promover a frequência do ensino 
secundário por parte de alunos forçados a deslocarem -se do 
seu agregado familiar durante o período de frequência da 
escola, organiza -se um serviço de apoio ao alojamento.

2 — O serviço de apoio ao alojamento pode abranger 
as seguintes modalidades:

a) Rede oficial de residências para estudantes;
b) Colocação junto de famílias de acolhimento;
c) Alojamento facultado por entidades privadas, me-

diante estabelecimento de acordos de cooperação.

3 — O apoio ao alojamento é atribuído preferencial-
mente aos alunos pertencentes a famílias com baixos re-
cursos sócio -económicos que frequentem o ensino básico 
ou tenham necessidades educativas especiais de carácter 
permanente.
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4 — Em qualquer das modalidades referidas no n.º 2, o 
custo suportado pelo aluno é comparticipado, sem prejuízo 
do esquema de apoios económicos previsto no presente 
decreto -lei.

Artigo 27.º
Residências escolares

1 — A rede oficial de residências para estudantes, a que 
se refere a alínea a) do n.º 2 do artigo anterior, tem por 
destinatários os alunos que se encontram deslocados do 
seu agregado familiar para frequência da escola, quando 
não seja possível assegurar adequadamente os transpor-
tes escolares, nos termos do artigo 25.º e do Decreto -Lei 
n.º 299/84, de 5 de Setembro, na sua redacção actual.

2 — O valor da mensalidade devida pelos pais ou encar-
regados de educação dos alunos alojados em residências 
escolares é fixado anualmente por despacho do membro 
do Governo responsável pela área da educação, publicado 
no Diário da República.

3 — O valor da mensalidade é definido tendo por re-
ferência o IAS.

4 — Até à transferência das residências escolares para 
a titularidade dos municípios, nos termos do artigo 14.º do 
Decreto -Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho, a sua gestão é as-
segurada pela direcção regional de educação respectiva.

SECÇÃO III

Auxílios económicos

Artigo 28.º
Beneficiários e benefícios

1 — Os auxílios económicos constituem uma modali-
dade de acção social escolar de que beneficiam as crian-
ças que frequentam a educação pré -escolar e os alunos 
dos ensinos básico e secundário pertencentes a agregados 
familiares cuja condição sócio -económica não lhes per-
mita suportar integralmente os encargos decorrentes da 
frequência da educação pré -escolar ou dos ensinos básico 
e secundário.

2 — Para os efeitos da concessão de auxílios económi-
cos, consideram -se encargos decorrentes da frequência da 
educação pré -escolar ou dos ensinos básico e secundário 
os relativos a refeições, livros e outro material escolar, 
actividades de complemento curricular e ainda, na situação 
prevista no n.º 1 do artigo 26.º, alojamento.

3 — Os auxílios económicos podem ser directos ou 
indirectos, permitindo suportar, no todo ou em parte, os 
encargos a que se referem os números anteriores.

4 — O acesso aos auxílios económicos e o carácter 
integral ou parcial dos benefícios correspondentes são de-
terminados pelo posicionamento dos agregados familiares 
nos escalões de apoio, nos termos do artigo 10.º

5 — Os auxílios económicos devem proporcionar às 
crianças e aos alunos pertencentes a famílias mais caren-
ciadas que frequentem a educação pré -escolar e os ensinos 
básico e secundário o acesso, em condições de gratuitidade, 
às refeições fornecidas nas escolas e aos manuais escolares 
de aquisição obrigatória.

6 — Os alunos do ensino secundário que sejam bene-
ficiários de auxílios económicos estão isentos, durante o 
respectivo ano lectivo, do pagamento de propinas, taxas 
e emolumentos devidos por passagem de diplomas e cer-
tidões de habilitações.

Artigo 29.º
Natureza dos auxílios económicos

1 — Os auxílios económicos relativos às refeições esco-
lares e às actividades de complemento curricular consistem 
na assunção ou comparticipação no encargo suportado 
pelos alunos e seus agregados familiares.

2 — Os auxílios económicos relativos aos manuais es-
colares de aquisição obrigatória consistem na cedência 
dos livros respectivos ou no reembolso, total ou parcial, 
das despesas comprovadamente feitas pelos agregados 
familiares com a sua aquisição.

3 — A comparticipação nos encargos com a obtenção 
de manuais escolares de aquisição obrigatória, nos termos 
do n.º 2 do artigo 28.º, não ocorre nos casos de insucesso 
escolar, por disciplina ou grupo disciplinar, desde que o 
estabelecimento de ensino, no ano lectivo imediato, adopte 
os mesmos manuais escolares.

4 — Sempre que um aluno beneficiário de auxílios eco-
nómicos seja transferido de escola tem direito de novo 
ao montante correspondente ao escalão em que estava 
inserido, desde que os manuais escolares adoptados pela 
escola que passa a frequentar não sejam os mesmos da 
escola de origem.

5 — As escolas podem, no âmbito da sua autonomia, 
proceder à afectação da verba destinada a manuais esco-
lares à aquisição de material escolar quando não existam 
manuais adoptados, designadamente quando se trate de 
alunos que frequentem cursos especializados do ensino 
artístico, de cursos profissionais e ou outros que impliquem 
percursos alternativos.

6 — Os auxílios económicos relativos ao material es-
colar consistem na respectiva cedência ou no reembolso, 
até determinado montante, de despesas comprovadamente 
feitas com a sua aquisição.

7 — Os auxílios económicos relativos ao alojamento 
consistem em condições de preço comparticipado ao aco-
lhimento em residências escolares.

Artigo 30.º
Normas para atribuição dos auxílios económicos

Os valores e limites pecuniários dos auxílios econó-
micos referidos no artigo anterior, assim como as restan-
tes normas, condições e procedimentos para a respectiva 
concessão são determinados por despacho do membro do 
Governo responsável pela área da educação, publicado no 
Diário da República, após consulta à Associação Nacional 
de Municípios Portugueses.

Artigo 31.º
Intervenção dos estabelecimentos de ensino

1 — Os agrupamentos de escolas e as escolas não agru-
padas, em caso de dúvida sobre os rendimentos efectiva-
mente auferidos pelos agregados familiares das crianças e 
alunos, devem desenvolver as diligências que considerem 
adequadas ao apuramento da situação sócio -económica 
do agregado familiar da criança ou do aluno e participar a 
situação às entidades competentes no sentido de:

a) Prevenir ou corrigir situações de usufruto indevido do 
direito aos benefícios previstos no presente decreto -lei;

b) Promover administrativamente a atribuição das con-
dições que conferem direito aos benefícios previstos no 
presente decreto -lei.
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2 — Nas situações previstas na alínea b) do número 
anterior podem os agrupamentos de escolas e as escolas não 
agrupadas prestar, a título provisório, os auxílios económi-
cos previstos no presente decreto -lei, até à decisão pelas 
entidades competentes sobre a atribuição das condições 
que conferem direito ao respectivo benefício.

Artigo 32.º
Alunos com necessidades educativas especiais

1 — Os alunos com necessidades educativas especiais 
de carácter permanente com programa educativo indivi-
dual organizado nos termos do Decreto -Lei n.º 3/2008, 
de 7 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pela Lei 
n.º 21/2008, de 12 de Maio, têm ainda, supletivamente em 
relação às ajudas técnicas a prestar por outras entidades 
de que beneficiem, direito às seguintes comparticipações 
da responsabilidade dos municípios, no âmbito da acção 
social escolar e nos termos do artigo 10.º:

a) Refeições — totalidade do custo;
b) Transportes — totalidade do custo para os alunos 

que residam a menos de 3 km do estabelecimento de en-
sino, bem como para os alunos que frequentam as escolas 
de referência ou as unidades de ensino estruturado e de 
apoio especializado a que se referem as alíneas a) e b) 
dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 
7 de Janeiro;

c) Manuais e material escolar — de acordo com os cri-
térios fixados para a generalidade dos alunos, no escalão 
mais favorável;

d) Tecnologias de apoio — comparticipação na aquisi-
ção das tecnologias de apoio a que se refere o artigo 22.º 
do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro.

2 — No caso de não poderem ser utilizados os trans-
portes regulares ou os transportes escolares, a compartici-
pação do custo dos transportes a que se refere a alínea b) 
do número anterior é da responsabilidade do Ministério 
da Educação.

Artigo 33.º
Situações excepcionais

1 — Têm ainda direito a beneficiar dos apoios previstos 
no presente decreto -lei, nos termos das normas definidas 
pelo despacho a que se refere o artigo 30.º, os alunos per-
tencentes a agregados familiares que não disponham de um 
título válido para a entrada, permanência ou residência em 
território nacional, matriculados condicionalmente, desde 
que possam comprovar junto do respectivo estabelecimento 
de ensino que se encontram nas condições de ser integra-
dos nos escalões de rendimento do abono de família a que 
correspondem os escalões de apoio que conferem direito 
a esse benefício.

2 — No cálculo da capitação dos agregados familiares 
a que se refere o número anterior, aplica -se o modelo uti-
lizado para a determinação do escalão do abono de famí-
lia, designadamente os artigos 9.º e 14.º do Decreto -Lei 
n.º 176/2003, de 2 de Agosto.

Artigo 34.º
Acções complementares

As medidas de acção social escolar previstas no pre-
sente decreto -lei podem ser completadas, por iniciativa 
dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, no 

âmbito da sua autonomia e no quadro dos correspondentes 
projectos educativos, e mediante aplicação de eventuais 
proveitos da gestão dos serviços de bufete escolar e pape-
laria escolar, nomeadamente através de:

a) Aquisição de livros e outro material escolar a dis-
tribuir gratuitamente pelos alunos de menores recursos 
económicos;

b) Aquisição de livros e de software educativo para 
renovação e actualização das bibliotecas e centros de re-
cursos;

c) Aquisição de livros para atribuição de prémios em 
concursos realizados no estabelecimento de ensino;

d) Empréstimo de manuais escolares, nas modalidades 
a aprovar pelos agrupamentos de escolas ou pelas escolas 
não agrupadas, nos termos a definir nos respectivos regu-
lamentos internos.

Artigo 35.º
Apoios à frequência do ensino secundário

1 — Os apoios específicos à frequência do ensino secun-
dário a que se refere o n.º 3 do artigo 6.º, designadamente 
a isenção do pagamento de propinas e outras taxas, e as 
subvenções ao transporte e alojamento, são definidos por 
despacho do membro do Governo responsável pela área 
da educação, publicado no Diário da República.

2 — As condições em que o sistema de empréstimos 
para os estudantes do ensino superior, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 309 -A/2007, de 7 de Setembro, pode ser 
adaptado e alargado aos alunos do ensino secundário ou, 
sendo menores, aos seus encarregados de educação, são 
definidas por portaria conjunta dos membros do Governo 
responsáveis pelas finanças, pela educação e pelo ensino 
superior.

Artigo 36.º
Bolsas de mérito

1 — Os alunos matriculados no ensino secundário em 
estabelecimentos de ensino públicos, bem como em esta-
belecimentos de ensino particulares ou cooperativos em 
regime de contrato de associação, podem candidatar -se à 
atribuição de bolsas de mérito nos termos de regulamento 
aprovado por despacho do membro de Governo responsá-
vel pela educação, publicado no Diário da República.

2 — Para efeitos do presente decreto -lei, entende -se por 
«mérito» a obtenção pelo aluno candidato à atribuição da 
bolsa da seguinte classificação média anual, relativa ao 
ano de escolaridade anterior com aprovação em todas as 
disciplinas do plano curricular do mesmo:

a) 9.º ano de escolaridade — classificação igual ou su-
perior a 4 valores;

b) 10.º ano ou 11.º ano de escolaridade — classificação 
igual ou superior a 14 valores.

3 — A bolsa de mérito é constituída por uma prestação 
pecuniária anual destinada à comparticipação dos encargos 
inerentes à frequência do ensino secundário.

4 — A atribuição da bolsa de mérito implica a isen-
ção, durante o respectivo ano lectivo, do pagamento de 
propinas, taxas e emolumentos devidos por passagem de 
diplomas e certidões de habilitações.

5 — O montante da bolsa de mérito e as respectivas 
regras de processamento são fixados por despacho do 
membro de Governo responsável pela educação, publicado 
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no Diário da República, devendo para o efeito ter em conta 
o valor do IAS em vigor no início do ano lectivo.

6 — A bolsa de mérito é acumulável com a atribuição 
dos auxílios económicos definidos para os alunos caren-
ciados do ensino secundário.

Artigo 37.º
Responsabilidade e competência

1 — A prestação dos auxílios económicos é da res-
ponsabilidade e competência dos municípios, no caso da 
educação pré -escolar e do ensino básico, e do Ministério da 
Educação, no caso dos demais níveis e ciclos de ensino.

2 — As atribuições do Ministério da Educação em ma-
téria de acção social escolar e, em particular, em matéria 
de auxílios económicos são exercidas pelas direcções re-
gionais de educação, sem prejuízo das funções que cabem 
aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, 
nos termos do presente diploma e no âmbito da sua au-
tonomia.

SECÇÃO IV

Organização

Artigo 38.º
Serviços

A acção social escolar, nas suas diferentes modalidades, 
é desenvolvida nos agrupamentos de escolas e escolas 
não agrupadas, sendo o seu enquadramento estabelecido 
pelos respectivos regulamentos internos, no âmbito das 
regras relativas à organização e funcionamento dos ser-
viços técnico -pedagógicos, nos termos do artigo 46.º do 
Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril.

SECÇÃO V

Acesso a recursos pedagógicos

Artigo 39.º
Programas de acesso a recursos pedagógicos

1 — Além das modalidades de apoio e complemento 
educativo previstas no presente decreto -lei, podem definir-
-se programas de acesso em condições favoráveis a outros 
recursos pedagógicos.

2 — A diferenciação das condições de acesso e os ní-
veis de comparticipação na aquisição dos bens e serviços 
processa -se com base no posicionamento dos agregados 
familiares nos escalões de apoio a que se refere o ar-
tigo 10.º

Artigo 40.º
Programas de acesso a computadores portáteis 

e ao serviço de Internet de banda larga

1 — No quadro do programa de acesso aos computado-
res pessoais e ao serviço de Internet de banda larga, os alu-
nos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário in-
tegrados em escalões de apoio, a que se refere o artigo 10.º, 
beneficiam de condições especiais em termos a fixar por 
despacho do membro do Governo responsável pela área 
da educação, publicado no Diário da República.

2 — No quadro do programa de acesso a computadores 
especificamente destinado ao 1.º ciclo do ensino básico, os 
alunos integrados em escalões de apoio, a que se refere o 
artigo 10.º, beneficiam de condições especiais em termos 
a fixar no respectivo regulamento.

SECÇÃO VI

Prevenção e seguro escolar

Artigo 41.º
Prevenção de acidentes e seguro escolar

1 — A prevenção do acidente escolar e o seguro escolar 
constituem modalidades de apoio sócio -educativo, comple-
mentares aos apoios assegurados pelo sistema nacional de 
saúde, de que são beneficiários as crianças que frequentam 
a educação pré -escolar e os alunos dos ensinos básico e 
secundário.

2 — Nos estabelecimentos de educação pré -escolar e 
dos ensinos básico e secundário organiza -se um programa 
de prevenção do acidente escolar, que consiste em acções 
educativas no campo da segurança e prevenção de aciden-
tes nas actividades escolares.

3 — O seguro escolar constitui um serviço de protecção 
destinado a garantir a cobertura dos danos resultantes do 
acidente escolar, designadamente a cobertura financeira 
da assistência a prestar aos sinistrados.

4 — São abrangidos pelo seguro escolar as crianças 
matriculadas e a frequentar estabelecimentos da educação 
pré -escolar da rede pública e os alunos dos ensinos básico e 
secundário públicos a frequentar estabelecimentos públicos 
ou estabelecimentos de ensino particular e cooperativo em 
regime de contrato de associação.

5 — O regulamento do seguro escolar é aprovado por 
portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas das finanças, da saúde e da educação.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

Artigo 42.º
Disposições complementares

1 — O presente decreto -lei aplica -se, ainda, aos alunos 
das escolas profissionais localizadas na região de Lisboa 
e Vale do Tejo e demais regiões sem acesso ao regime de 
financiamento enquadrado no Fundo Social Europeu.

2 — A portaria a que se refere o n.º 5 do artigo 41.º é a 
Portaria n.º 413/99, de 8 de Junho, mantendo -se em vigor 
o Regulamento do Seguro Escolar por esta aprovado.

3 — Para o ano lectivo de 2008 -2009, o despacho a que 
se referem o n.º 5 do artigo 10.º, os n.os 1 e 2 do artigo 20.º, 
os n.os 2 e 4 do artigo 21.º, o n.º 2 do artigo 23.º, o n.º 2 
do artigo 27.º, o artigo 30.º, os n.os 1 e 5 do artigo 36.º e o 
artigo 41.º é o despacho n.º 20 956/2008, de 24 de Julho, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 154, de 
11 de Agosto de 2008.

4 — Até à efectiva transferência de competências do 
Ministério da Educação para os municípios no âmbito 
da implementação de medidas de apoio sócio -educativo, 
gestão de refeitórios, fornecimento de refeições escolares, 
nos termos das alíneas b) e e) do artigo 2.º e do artigo 7.º do 



Diário da República, 1.ª série — N.º 42 — 2 de Março de 2009  1433

Decreto -Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho, as competências 
referidas nos n.os 2 e 3 do artigo 20.º, no n.º 2 do artigo 23.º 
e no n.º 1 do artigo 37.º que sejam da responsabilidade 
do Ministério da Educação são exercidas pelas direcções 
regionais de educação.

Artigo 43.º

Disposição transitória

1 — Os alunos relativamente aos quais resulte, da aplica-
ção do presente decreto -lei e do despacho n.º 20 956/2008, 
de 24 de Julho, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 154, de 11 de Agosto de 2008, no ano lectivo 
de 2008 -2009, situação menos favorável do que aquela 
de que beneficiavam de acordo com as regras em vigor 
no ano lectivo anterior, podem ser integrados no mesmo 
escalão em que se encontravam.

2 — A comprovação da situação referida no número 
anterior faz -se, nomeadamente:

a) Pela confirmação pelo agrupamento de escolas ou 
escola não agrupada onde o aluno se encontra matriculado 
ou por solicitação à escola de origem do documento com-
provativo do escalão atribuído no ano lectivo anterior;

b) Pela apresentação, perante o agrupamento de escolas 
ou escola não agrupada, dos documentos que confirmem 
que o aluno continua a estar nas condições que lhe con-
feriram direito a situação mais favorável no ano lectivo 
anterior.

3 — A situação prevista no n.º 1 pode ser prorrogada por 
despacho do membro do Governo responsável pela área 
da educação, publicado no Diário da República.

Artigo 44.º

Regiões Autónomas

O presente decreto -lei não prejudica os regimes de acção 
social escolar vigentes nas Regiões Autónomas dos Açores 
e da Madeira.

Artigo 45.º

Norma revogatória

São revogados os artigos 2.º, 3.º, 6.º a 8.º e 10.º a 23.º 
do Decreto -Lei n.º 35/90, de 25 de Janeiro.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 30 de 
Outubro de 2008. — José Sócrates Carvalho Pinto de 
Sousa — Gonçalo André Castilho dos Santos — Manuel 
António Gomes de Almeida de Pinho — Mário Lino Soares 
Correia — José António Fonseca Vieira da Silva — Ana 
Maria Teodoro Jorge — Maria de Lurdes Reis Rodri-
gues.

Promulgado em 18 de Fevereiro de 2009.

Publique -se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 20 de Fevereiro de 2009.

O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 
de Sousa. 

 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Assembleia Legislativa

Decreto Legislativo Regional n.º 1/2009/A

Primeira alteração aos Estatutos da Agência para a Promoção 
do Investimento dos Açores, E. P. E. (APIA), aprovados

pelo Decreto Legislativo Regional n.º 24/2006/A, de 28 de Julho

A orgânica do X Governo Regional dos Açores apresenta 
como um dos seus vectores estratégicos, no que respeita 
ao domínio económico, o desenvolvimento das activi-
dades relativas à captação e promoção do investimento 
externo, atribuindo à Secretaria Regional da Economia 
essas competências.

Também de acordo com a orgânica do X Governo, a 
superintendência e a tutela da administração pública re-
gional indirecta, das empresas do sector público regional, 
das sociedades participadas ou a elas equiparadas serão 
exercidas pelo membro do Governo Regional que tenha a 
seu cargo o sector em que se integram.

Ao criar a Agência para a Promoção do Investimento dos 
Açores, E. P. E. (APIA), e ao aprovar, em anexo, os seus 
Estatutos, o Decreto Legislativo Regional n.º 24/2006/A, 
de 28 de Julho, determinou que a respectiva tutela e su-
perintendência, económica e financeira, seriam exercidas 
pelo membro do Governo Regional responsável pela área 
das finanças, enquadramento que, agora, não se compagina 
com a nova filosofia organizativa do Governo Regional.

O presente diploma, procede, assim, à alteração dos 
Estatutos da Agência para a Promoção do Investimento 
dos Açores, E.P. E. (APIA), estabelecendo a sua adequa-
ção à nova estruturação de competências dos membros do 
Governo Regional.

Assim, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma 
dos Açores decreta, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 227.º da Constituição da República e do n.º 1 do 
artigo 37.º do Estatuto Político -Administrativo da Região 
Autónoma dos Açores, o seguinte:

Artigo 1.º
Objecto

O presente diploma procede à alteração dos Estatutos 
da Agência para a Promoção do Investimento dos Açores, 
E. P. E. (APIA), aprovados e publicados em anexo ao De-
creto Legislativo Regional n.º 24/2006/A, de 28 de Julho, 
e doravante, designados por Estatutos.

Artigo 2.º
Alterações

São alteradas as seguintes disposições dos Estatutos 
da APIA:

1 — O n.º 3 do artigo 1.º dos Estatutos, passa a ter a 
seguinte redacção:

«3 — A APIA fica sujeita à superintendência e à tu-
tela económica e financeira do membro do Governo 
Regional responsável pela promoção do investimento 
externo.»

2 — O n.º 1 do artigo 4.º passa a ter a seguinte redacção:
«1 — A APIA tem um capital estatutário de € 50 000, 

detido pela Região ou por outras entidades públicas, a 
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realizar em numerário ou em espécie, nos termos que 
vierem a ser definidos por despacho conjunto dos mem-
bros do Governo Regional responsáveis pelas finanças 
e pela promoção do investimento externo.»

3 — O artigo 5.º passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 5.º
Obrigações

A APIA poderá recorrer ao crédito e emitir obrigações 
ou quaisquer outros títulos negociáveis, nos termos da 
lei e nas condições estabelecidas por despacho conjunto 
dos membros do Governo Regional responsáveis pelas 
finanças e pela promoção do investimento externo.»

4 — O n.º 2 do artigo 13.º passa a ter a seguinte re-
dacção:

«2 — Os membros dos órgãos da APIA são nomeados 
por resolução do Governo Regional, sob proposta do 
membro do Governo Regional responsável pela pro-
moção do investimento externo, por mandatos com a 
duração de três anos.»

5 — O n.º 3 do artigo 15.º passa a ter a seguinte re-
dacção:

«3 — Não se verificando a constituição da mesa da 
assembleia geral nos termos previstos no n.º 1, as res-
pectivas competências serão exercidas mediante despa-
cho do membro do Governo Regional responsável pela 
promoção do investimento externo.»

6 — O artigo 25.º passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 25.º
Superintendência

No âmbito dos respectivos poderes de superinten-
dência, compete ao membro do Governo Regional 
responsável pela promoção do investimento externo 
assegurar a compatibilidade dos objectivos e estratégias 
a desenvolver pela APIA, com as orientações definidas 
pelo Governo Regional, e dirigir recomendações e direc-
tivas ao seu conselho de administração, tendo em vista a 
prossecução do seu objecto e o exercício das respectivas 
atribuições, designadamente no que diz respeito à sua 
organização e funcionamento.»

7 — O artigo 26.º passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 26.º
Tutela

No âmbito dos seus poderes de tutela, compete ao 
membro do Governo Regional responsável pela promo-
ção do investimento externo:

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Artigo 3.º
Republicação

São republicados em anexo os Estatutos da Agência para 
a Promoção do Investimento dos Açores, E. P. E. (APIA), 
com a redacção actual.

Artigo 4.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação.

Aprovado pela Assembleia Legislativa da Região Au-
tónoma dos Açores, na Horta, em 28 de Janeiro de 2009.

O Presidente da Assembleia Legislativa, Francisco Ma-
nuel Coelho Lopes Cabral.

Assinado em Angra do Heroísmo em 18 de Fevereiro 
de 2009.

Publique -se.

O Representante da República para a Região Autónoma 
dos Açores, José António Mesquita.

ANEXO

ESTATUTOS DA AGÊNCIA PARA A PROMOÇÃO
DO INVESTIMENTO DOS AÇORES, E. P. E. (APIA)

CAPÍTULO I

Natureza, regime, sede e capital

Artigo 1.º
Natureza e capacidade

1 — A Agência para a Promoção do Investimento dos 
Açores, E. P. E., adiante abreviadamente designada por 
APIA, é uma pessoa colectiva de direito público com na-
tureza empresarial.

2 — A APIA tem capacidade para praticar todos os actos 
e celebrar todos os contratos necessários ou convenientes 
à prossecução dos seus fins, exceptuando aqueles que lhe 
sejam vedados por lei ou os que sejam inseparáveis da 
personalidade singular.

3 — A APIA fica sujeita à superintendência e à tutela 
económica e financeira do membro do Governo Regional 
responsável pela promoção do investimento externo.

Artigo 2.º
Regime

1 — A APIA rege -se pelos presentes Estatutos, pelos 
seus regulamentos internos e pelo regime jurídico das 
entidades públicas empresariais.

2 — Nas suas relações com terceiros, a APIA rege -se 
pelo direito privado.

Artigo 3.º
Sede e delegações

A APIA tem sede em Ponta Delgada, podendo criar de-
legações ou outras formas de representação no arquipélago 
dos Açores, no território nacional e no estrangeiro.
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Artigo 4.º
Capital estatutário

1 — A APIA tem um capital estatutário de € 50 000, 
detido pela Região ou por outras entidades públicas, a 
realizar em numerário ou em espécie, nos termos que vie-
rem a ser definidos por despacho conjunto dos membros 
do Governo Regional responsáveis pelas finanças e pela 
promoção do investimento externo.

2 — O capital estatutário da APIA pode ser aumentado 
e reduzido mediante resolução do Governo Regional, sob 
proposta do membro do Governo Regional responsável 
pelas finanças.

3 — Às entradas de capital que sejam realizadas em 
espécie são aplicáveis as regras do Código das Sociedades 
Comerciais, nomeadamente no que respeita à sua avaliação 
e verificação.

Artigo 5.º
Obrigações

A APIA poderá recorrer ao crédito e emitir obrigações 
ou quaisquer outros títulos negociáveis, nos termos da lei 
e nas condições estabelecidas por despacho conjunto dos 
membros do Governo Regional responsáveis pelas finanças 
e pela promoção do investimento externo.

CAPÍTULO II

Objecto e atribuições

Artigo 6.º
Objecto

1 — A APIA tem por objecto promover activamente a 
captação de projectos de investimento de capitais externos 
à Região, nacionais ou estrangeiros, apoiar a realização 
desses projectos de investimento e contribuir, junto de 
potenciais investidores, para a identificação e divulgação 
das oportunidades de investimento na Região Autónoma 
dos Açores.

2 — Entende -se como projectos de investimento, nos 
termos e para os efeitos previstos nos presentes Estatutos, 
todos os investimentos cujo valor exceda € 500 000, inde-
pendentemente do sector de actividade, da dimensão ou da 
nacionalidade e natureza jurídica do investidor, a realizar 
de uma só vez ou faseadamente até três anos.

Artigo 7.º
Atribuições

Com vista à realização do seu objecto, são atribuições 
da APIA:

a) Promover, captar e canalizar investimentos de capitais 
externos à Região, nacionais ou estrangeiros;

b) Propor ao Governo Regional os apoios a atribuir e 
sistemas de incentivos a implementar;

c) Apoiar as candidaturas dos investidores a sistemas 
de incentivos ao investimento;

d) Propor e promover políticas e práticas de redução de 
custos de contexto na Região, tendo em vista a simplifica-
ção e agilização dos processos de investimento;

e) Gerir e negociar, caso a caso, apoios de capital de 
risco;

f) Participar, directa ou indirectamente, na gestão de 
parques industriais e áreas de localização empresarial;

g) Acompanhar os projectos de investimento já realiza-
dos ou em curso de realização;

h) Manter relações com instituições análogas, nacionais 
ou estrangeiras, e celebrar parcerias com entidades públicas 
e privadas, nacionais ou estrangeiras.

Artigo 8.º
Incentivos ao investimento

1 — À APIA é atribuído um papel dinamizador na atri-
buição de incentivos específicos para projectos de inves-
timento.

2 — Tais incentivos podem, excepcionalmente, incluir 
específicas contrapartidas, como:

a) Comparticipação em custos de formação profissional;
b) Compensação de custos ocasionados pela escassez 

de especialidades profissionais;
c) Compensações de custos de insularidade devido à 

distância das fontes de saber e inovação;
d) Obrigação de a Região e outras entidades do sec-

tor público realizarem investimentos públicos em infra-
-estruturas.

3 — Os compromissos a que se refere o número anterior 
dependem de previsão e cabimento nos orçamentos das 
entidades envolvidas e do respeito pelas regras aplicáveis 
à contratação pública e em matéria de auxílios públicos.

Artigo 9.º
Capital de risco e de desenvolvimento

1 — A APIA tem como atribuição coordenar e negociar 
a intervenção do capital de risco e de desenvolvimento 
de origem pública vocacionado para financiar projectos 
de investimento.

2 — A APIA pode ser titular de unidades de participação 
de fundos de capital de risco e similares e deter participa-
ções em entidades gestoras desses fundos, em sociedades 
de capital de risco ou similares e em sociedades gestoras 
de participações sociais, ou similares, desde que qualquer 
desses fundos ou sociedades seja instrumental para os fins 
cometidos à APIA.

3 — A APIA pode estabelecer parcerias e alianças com 
quaisquer fundos e sociedades do mesmo tipo que os refe-
ridos no número anterior, nacionais ou estrangeiros, com o 
objectivo de reforçar os seus instrumentos de actuação na 
área do capital de risco e do capital de desenvolvimento.

Artigo 10.º
Localização empresarial

A APIA poderá participar em entidades especializa-
das na gestão de parques empresariais ou em sociedades 
gestoras de áreas de localização empresarial, de modo a 
dispor de instrumentos que facilitem a disponibilização 
de espaços infra -estruturados para a implantação física 
de investimentos.

Artigo 11.º
Participação em outras entidades

Tendo em vista a prossecução do seu objecto e o exercí-
cio das respectivas atribuições a APIA poderá associar -se 
com outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, cons-
tituir sociedades, ainda que com objecto diferente do seu, 
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e sociedades reguladas por leis especiais, agrupamentos 
complementares de empresas, consórcios e associações 
em participação e participar em agrupamentos europeus 
de interesse económico.

Artigo 12.º
Exercício das atribuições da APIA

A APIA exerce as suas atribuições através da celebração 
de contratos de investimento, dos quais constarão, obriga-
toriamente, os seguintes elementos:

a) A explicitação fundamentada do interesse do projecto 
para a economia açoriana;

b) A calendarização dos objectivos e das metas do pro-
jecto, devidamente quantificadas, respeitantes às variáveis 
mais relevantes para o mérito do investimento, quer na 
óptica do investidor quer na óptica da economia açoriana;

c) As eventuais contrapartidas da Região, conforme 
disposto no artigo 8.º;

d) O acompanhamento e verificação pela APIA do cum-
primento contratual, em particular nas fases de investi-
mento e de produção, dos projectos de investimento;

e) As implicações do incumprimento contratual por 
razões imputáveis a cada uma das partes.

CAPÍTULO III

Estrutura orgânica da APIA

Artigo 13.º
Órgãos

1 — São órgãos da APIA:

a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único.

2 — Os membros dos órgãos da APIA são nomeados 
por resolução do Governo Regional, sob proposta do mem-
bro do Governo Regional responsável pela promoção do 
investimento externo, por mandatos com a duração de 
três anos.

Artigo 14.º
Vinculação da APIA

1 — A APIA obriga -se:

a) Pela assinatura do presidente do conselho de admi-
nistração;

b) Pela assinatura de qualquer administrador -delegado 
no âmbito da respectiva delegação;

c) Pela assinatura de dois administradores;
d) Pela assinatura de procurador legalmente constituído, 

nos termos e no âmbito do respectivo mandato.

2 — Os actos de mero expediente que não obriguem 
a APIA podem ser assinados por qualquer membro do 
conselho de administração ou por um director com com-
petência para o efeito.

SECÇÃO I

Assembleia geral

Artigo 15.º
Mesa da assembleia geral

1 — No caso de o capital da APIA ser detido por outras 
entidades públicas para além da Região, será constituída 
uma mesa de assembleia geral, composta por um presidente 
e por um secretário.

2 — Aos aspectos relativos à convocação, ao funciona-
mento e às competências da assembleia geral são aplicá-
veis, com as devidas adaptações, as disposições do Código 
das Sociedades Comerciais.

3 — Não se verificando a constituição da mesa da as-
sembleia geral nos termos previstos no n.º 1, as respecti-
vas competências serão exercidas mediante despacho do 
membro do Governo Regional responsável pela promoção 
do investimento externo.

SECÇÃO II

Conselho de administração

Artigo 16.º
Composição

1 — O conselho de administração é composto pelo 
presidente e por até quatro vogais, devendo a maioria ter 
relevante experiência empresarial e podendo, atentas as 
atribuições da APIA, ser nomeados vogais de nacionali-
dade estrangeira ou com residência no estrangeiro.

2 — Os administradores poderão ser requisitados, nos 
termos da lei, às entidades, públicas ou privadas, a que 
tenham vínculo profissional.

Artigo 17.º
Competências do conselho de administração

1 — Compete ao conselho de administração gerir as 
actividades da empresa, devendo subordinar -se às orien-
tações e intervenções decorrentes do regime de tutela e 
superintendência previsto nos presentes Estatutos.

2 — Em especial, compete ao conselho de adminis-
tração, sem prejuízo dos poderes de tutela e superinten-
dência:

a) Aprovar os objectivos, estratégias e políticas de ges-
tão da empresa;

b) Aprovar os planos de actividade e financeiros anuais 
e plurianuais e os orçamentos anuais;

c) Aprovar os documentos de prestações de contas;
d) Aprovar a aquisição, a oneração e a alienação de 

bens móveis e imóveis e de participações financeiras e a 
realização de investimentos;

e) Aprovar a organização técnico -administrativa da em-
presa e as normas de funcionamento interno;

f) Aprovar as normas relativas ao pessoal e respectivo 
estatuto;

g) Submeter a aprovação ou autorização da tutela os 
actos que nos termos da lei ou do estatuto o devam ser;

h) Gerir e praticar os actos relativos ao objecto da em-
presa;

i) Representar a empresa em juízo e fora dele, activa e 
passivamente;
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j) Constituir mandatários com os poderes que julgar 
convenientes.

3 — O conselho de administração pode delegar os pode-
res a que se referem as alíneas d) a j) do número anterior em 
administradores -delegados ou executivos, até ao máximo 
de dois, um dos quais será o respectivo presidente, com 
expressa indicação dos limites da delegação e das áreas 
funcionais de actuação atribuídas a cada um deles.

4 — Salvo deliberação em contrário do conselho de 
administração, os poderes a que se referem as alíneas g), 
h), i) e j) do n.º 2 consideram -se delegados no presidente 
do conselho de administração.

5 — O conselho de administração pode delegar os po-
deres de aquisição e alienação de bens móveis em direc-
tores, com expressa indicação dos limites da respectiva 
delegação.

Artigo 18.º
Regime

1 — Os membros do conselho de administração estão 
sujeitos ao estatuto do gestor público regional em tudo 
o que não resultar dos presentes Estatutos, sendo a sua 
remuneração fixada pela tutela, a qual distinguirá a remu-
neração do presidente do conselho de administração e a 
remuneração dos administradores -delegados ou executivos 
e dos administradores não executivos.

2 — Os administradores -delegados ou executivos não 
podem exercer qualquer outra função pública ou actividade 
profissional, com excepção de:

a) Funções inerentes às desempenhadas na APIA, desde 
que autorizadas pela tutela;

b) Funções docentes no ensino superior ou funções de 
investigação;

c) Funções não executivas em órgãos de institutos pú-
blicos, empresas públicas, empresas municipais ou inter-
municipais.

Artigo 19.º
Cessação de funções

1 — Os membros do conselho de administração cessam 
o exercício das suas funções:

a) Pelo decurso do prazo por que foram nomeados;
b) Por incapacidade permanente ou por incompatibili-

dade superveniente do titular;
c) Por renúncia;
d) Por exoneração, nos termos do estatuto do gestor 

público regional;
e) Por caducidade do mandato, no caso de dissolução 

da APIA.

2 — Após o termo das suas funções, os membros do 
conselho de administração ficam impedidos, pelo período 
de três anos, de desempenhar qualquer função ou de prestar 
qualquer serviço às empresas, ou aos grupos nos quais estas 
se integrem, que tenham beneficiado de apoios e incenti-
vos, sob qualquer forma, deliberados pela APIA.

Artigo 20.º
Funcionamento do conselho de administração

1 — O conselho de administração reúne ordinariamente 
uma vez por mês ou uma vez por semana, conforme, res-

pectivamente, exista, ou não, delegação da gestão corrente, 
nos termos do artigo 17.º

2 — O conselho de administração reúne extraordina-
riamente sempre que o presidente o convocar, quer por 
iniciativa própria quer por solicitação do fiscal único ou 
de, pelo menos, dois vogais.

3 — Consideram -se validamente convocadas as reuni-
ões que se realizem periodicamente em local, dias e horas 
preestabelecidos e ainda as reuniões cuja realização tenha 
sido deliberada em reunião anterior, na presença ou com 
conhecimento de todos os membros do conselho de admi-
nistração, com a indicação do local, dia e hora.

4 — As reuniões do conselho de administração podem 
ser realizadas por videoconferência ou outros meios aná-
logos, sem prejuízo das formalidades legais e estatutárias 
aplicáveis, incluindo a prévia distribuição dos elementos 
necessários à análise de cada ponto da ordem de trabalhos.

SECÇÃO III

Fiscalização

Artigo 21.º

1 — A fiscalização da APIA cabe a um fiscal único, que 
deve ser um revisor oficial de contas ou uma sociedade de 
revisores oficiais de contas.

2 — O suplente do fiscal único será igualmente um 
revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores 
oficiais de contas.

3 — A APIA poderá, em consonância com o fiscal único 
e sem prejuízo da competência deste, atribuir a auditoria 
das contas a uma entidade externa de reconhecido mérito, 
que coadjuvará aquele órgão no exercício das suas funções 
de verificação e certificação das contas.

Artigo 22.º
Competência

O fiscal único tem os poderes e deveres estabelecidos 
na lei comercial para os fiscais únicos previstos para as 
sociedades anónimas, com as devidas adaptações.

CAPÍTULO IV

Regime patrimonial e financeiro

Artigo 23.º
Gestão patrimonial e financeira

A gestão patrimonial e financeira, incluindo a organi-
zação da contabilidade da APIA, rege -se pelas normas 
aplicáveis às entidades públicas empresariais.

Artigo 24.º
Receitas

São receitas da APIA:

a) As provenientes de serviços prestados e contratos 
celebrados;

b) Os juros activos, dividendos e remunerações de ca-
pital;

c) As transferências orçamentais no âmbito de projectos 
especiais a cargo da APIA;
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d) As comissões de gestão devidas por entidades parti-
cipadas maioritariamente pela APIA;

e) Quaisquer outras receitas que lhe sejam atribuídas 
ou lhe possam advir nos termos da lei ou no exercício do 
seu objecto social.

CAPÍTULO V

Superintendência e tutela

Artigo 25.º
Superintendência

No âmbito dos respectivos poderes de superintendência, 
compete ao membro do Governo Regional responsável pela 
promoção do investimento externo assegurar a compatibili-
dade dos objectivos e estratégias a desenvolver pela APIA, 
com as orientações definidas pelo Governo Regional, e 
dirigir recomendações e directivas ao seu conselho de 
administração, tendo em vista a prossecução do seu objecto 
e o exercício das respectivas atribuições, designadamente 
no que diz respeito à sua organização e funcionamento.

Artigo 26.º
Tutela

No âmbito dos seus poderes de tutela, compete ao mem-
bro do Governo Regional responsável pela promoção do 
investimento externo:

a) Aprovar o relatório anual do conselho de administra-
ção, o balanço, as contas e o relatório e parecer do fiscal 
único;

b) Aprovar a aplicação dos resultados do exercício;
c) Aprovar o orçamento e os planos anuais e plurianuais 

de investimentos;
d) Autorizar a realização de empréstimos ou outras 

operações financeiras, incluindo a prestação de cauções 
e garantias pessoais ou reais, bem como a emissão de 
obrigações ou outros títulos negociáveis;

e) Aprovar as remunerações dos membros dos órgãos 
sociais;

f) Autorizar a aquisição, a oneração e a alienação de 
imóveis e a realização de investimentos que não estejam 
contemplados no orçamento e planos anuais e plurianuais 
de investimentos.

CAPÍTULO VI

Pessoal

Artigo 27.º
Estatuto

1 — O estatuto do pessoal da APIA rege -se, na gene-
ralidade, pelas normas aplicáveis ao contrato individual 
de trabalho e, na especialidade, pelo disposto nos regula-
mentos internos da APIA.

2 — A APIA pode ser parte em instrumentos de regu-
lação colectiva de trabalho.

Artigo 28.º
Mobilidade

1 — Os funcionários do Estado, das Regiões Autóno-
mas, de institutos públicos, de universidades e institutos 

politécnicos e de autarquias locais, bem como os traba-
lhadores de empresas públicas, poderão desempenhar fun-
ções na APIA em regime de requisição, destacamento ou 
comissão, contando esse tempo como tempo de serviço 
prestado no lugar de origem.

2 — Os trabalhadores a que se refere o número anterior 
poderão optar pelo vencimento de origem ou pelo corres-
pondente às funções que vão desempenhar, sendo o encargo 
da responsabilidade da entidade onde se encontrem em 
efectividade de funções.

CAPÍTULO VII

Vicissitudes

Artigo 29.º
Transformação, fusão e cisão

A transformação da APIA bem como a respectiva fusão 
ou cisão operam -se, em cada caso, através de decreto legis-
lativo regional e nos termos especiais nele estabelecidos.

Artigo 30.º
Extinção e liquidação

1 — A extinção da APIA, bem como o subsequente 
processo de liquidação, opera -se nos termos que vierem 
a ser determinados por decreto legislativo regional, não 
lhe sendo aplicáveis as regras gerais sobre dissolução e 
liquidação de sociedades nem as dos processos especiais 
de insolvência e recuperação de empresas.

2 — Em caso de extinção da APIA, sob qualquer forma, 
a Região Autónoma dos Açores assume todos os activos 
e passivos, posições contratuais e responsabilidades in-
dividuais.

CAPÍTULO VIII

Disposições comuns

Artigo 31.º
Segredo profissional

1 — Os membros dos órgãos da APIA, e o respectivo 
pessoal, ficam sujeitos a segredo profissional sobre os 
factos cujo conhecimento lhes advenha do exercício das 
suas funções e, seja qual for a finalidade, não poderão 
divulgar nem utilizar, em proveito próprio ou alheio, di-
rectamente ou por interposta pessoa, o conhecimento que 
tenham desses factos.

2 — O dever de segredo profissional manter -se -á ainda 
que as pessoas ou entidades a ele sujeitas nos termos do 
número anterior deixem de prestar serviço à APIA.

Artigo 32.º
Página electrónica

A APIA divulgará no seu sítio na Internet todos os ele-
mentos relevantes para os investidores, nomeadamente 
diplomas legais, regulamentos e instruções, formulários e 
modelos, e bem assim todos os elementos coadjuvantes, a 
fim de fomentar o uso pelo investidor da via electrónica 
para apresentar exposições, pedidos de informação, pro-
postas ou requerimentos, os quais poderão ser respondidos 
pela mesma via, nos termos legalmente admitidos. 
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 Decreto Legislativo Regional n.º 2/2009/A

Altera o Decreto Legislativo Regional
n.º 19/2007/A, de 23 de Julho

A presente situação financeira nacional e internacio-
nal constitui um desafio à aplicação de respostas céleres 
e adequadas à promoção e facilitação do investimento 
privado, nomeadamente no que conduza a um esforço 
suplementar de agilização do funcionamento dos sistemas 
de incentivos.

O Governo dos Açores, respondendo de forma pronta e 
decidida a este desafio, pretende que o actual sistema de 
incentivos, para além de substantivamente aliciante e ge-
neroso como actualmente é reconhecido, se torne também, 
do ponto de vista dos procedimentos, como um elemento 
em que a celeridade e a desburocratização constituem 
elementos potenciadores do investimento privado.

Assim:
A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Aço-

res decreta, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 227.º 
da Constituição da República e do n.º 1 do artigo 37.º e da 
alínea j) do artigo 67.º do Estatuto Político -Administrativo 
da Região Autónoma dos Açores, o seguinte:

Artigo 1.º
Alteração

Os artigos 3.º e 4.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 19/2007/A, de 23 de Julho, passam a ter a seguinte 
redacção:

«Artigo 3.º
Condições gerais de acesso dos promotores

1 — Os promotores devem cumprir as seguintes con-
dições de acesso, quando aplicável:

a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 — As condições referidas nas alíneas a) a d) são 
exigíveis na data da apresentação da candidatura.

3 — A condição referida na alínea e) apenas é exigí-
vel no momento da assinatura do contrato de concessão 
de incentivos.

4 — (Anterior n.º 2.)
5 — (Anterior n.º 3.)

Artigo 4.º
Condições gerais de acesso dos projectos

1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 — O comprovativo da condição referida na alí-
nea e) do número anterior pode ser feito até à data de en-
cerramento do projecto, devendo à data de apresentação 

da candidatura ser comprovado o início do respectivo 
processo de licenciamento.

3 — A condição referida na alínea f) do n.º 1 apenas 
é exigível no momento da celebração do contrato de 
concessão de incentivo.»

Artigo 2.º
Aditamento

São aditados ao Decreto Legislativo Regional 
n.º 19/2007/A, de 23 de Julho, os seguintes artigos:

«Artigo 9.º -A
Avocação

O departamento do Governo com competência em 
matéria de economia pode, por razões de celeridade 
ou urgência na análise de projectos, avocar projectos 
previstos no n.º 1 do artigo anterior.

Artigo 14.º -A
Antecipação e adiantamento do pagamento

1 — Para além da situação prevista no artigo anterior, 
os promotores podem, igualmente, após a assinatura do 
contrato de concessão, recorrer aos mecanismos de ante-
cipação ou adiantamento do pagamento do incentivo.

2 — No caso de antecipação, o promotor recebe o 
montante de incentivo correspondente à compartici-
pação de um investimento previsto no seu projecto, 
mediante a apresentação da factura respectiva.

3 — No prazo de 15 dias após a transferência para a 
conta do promotor do montante referido no número an-
terior, deve o mesmo apresentar o respectivo recibo.

4 — O não cumprimento do prazo previsto no nú-
mero anterior inibe o promotor de recorrer novamente 
ao mecanismo previsto neste artigo.

5 — O não cumprimento da obrigação de apresentar 
o recibo comprovativo do pagamento inibe o promotor 
de receber qualquer incentivo, a qualquer título, no 
âmbito do respectivo projecto.

6 — O promotor pode ainda recorrer ao adianta-
mento da componente não reembolsável do incentivo, 
até 30 % do valor aprovado, mediante a apresentação 
de garantia bancária de valor idêntico, devendo execu-
tar o investimento correspondente no prazo máximo 
de 180 dias, contado a partir da data de concessão do 
adiantamento.»

Artigo 3.º
Republicação

O Decreto Legislativo Regional n.º 19/2007/A, de 23 de 
Julho, é republicado em anexo com as devidas alterações 
e renumerações.

Artigo 4.º
Retroactividade

As alterações agora introduzidas aplicam -se aos projec-
tos de investimento que já tenham sido apresentados aos 
organismos receptores.
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Artigo 5.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação.

Aprovado pela Assembleia Legislativa da Região Autó-
noma dos Açores, na Horta, em 28 de Janeiro de 2009.

O Presidente da Assembleia Legislativa, Francisco Ma-
nuel Coelho Lopes Cabral.

Assinado em Angra do Heroísmo em 18 de Fevereiro 
de 2009.

Publique -se.

O Representante da República para a Região Autónoma 
dos Açores, José António Mesquita.

ANEXO

Sistema de Incentivos para o Desenvolvimento Regional 
dos Açores (SIDER)

As empresas enfrentam grandes desafios decorrentes da 
globalização, rápida evolução tecnológica e novos modelos 
de produção para além de crescentes exigências ambien-
tais e alterações nos comportamentos dos mercados, que 
exigem um acentuado esforço para a obtenção de ganhos 
em matéria de produtividade e competitividade. Neste 
contexto, os sistemas de incentivos financeiros ao investi-
mento produtivo têm assumido um papel de grande relevo 
na dinamização do investimento privado, favorecendo a 
criação de uma estrutura empresarial mais sólida e fomen-
tando o reforço da base produtiva.

Com efeito, ao longo do 3.º Quadro Comunitário de 
Apoio, os sistemas de incentivos contribuíram para operar 
de uma forma inegável uma importante reestruturação 
nalguns sectores de actividade e induzir um crescente 
protagonismo da iniciativa privada na vida económica 
da Região.

Torna -se, por isso, essencial prosseguir uma estratégia 
de desenvolvimento, alicerçada em três grandes linhas de 
orientação: prosseguir com a modernização das actividades 
tradicionais, baseadas nas vantagens comparativas decor-
rentes da disponibilidade de recursos naturais, apoiar de 
forma inequívoca os sectores que têm conhecido um cresci-
mento assinalável e em que os Açores apresentam grandes 
potencialidades, como é o caso do turismo, e estimular o 
desenvolvimento de sectores emergentes resultantes das 
transformações e alterações do perfil produtivo regional.

Por outro lado, a condição arquipelágica da Região 
impõe que as políticas de desenvolvimento sejam orien-
tadas no sentido do crescimento equilibrado, quer dos 
sectores de actividade que sustentam a base económica 
quer das parcelas que integram a sua estrutura territorial, 
pelo que importa assegurar uma discriminação positiva 
em benefício dos investimentos realizados nas ilhas de 
Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo como 
forma de reforçar a coesão económica e social em todo o 
espaço regional.

Neste enquadramento, torna -se necessário desenvol-
ver, no âmbito do Quadro de Referência Estratégico dos 
Açores 2007 -2013, um novo sistema de incentivos ao 
investimento, envolvendo um vasto conjunto de medi-
das, coerentes e devidamente articuladas, através do qual 
se pretende dar continuidade às alterações estruturais da 

economia açoriana conducentes a melhores níveis de efi-
ciência e produtividade.

O presente diploma, ao criar o Sistema de Incentivos 
para o Desenvolvimento Regional dos Açores (SIDER), 
constitui o quadro legal de referência dos incentivos fi-
nanceiros dirigidos ao sector empresarial com a finalidade 
de conferir à economia regional os adequados índices de 
competitividade, indutores de um crescimento económico 
sustentável.

No sentido de promover a simplificação e eficiência 
dos processos, tendo em vista aproximar os serviços dos 
agentes económicos, introduzem -se, no sistema de in-
centivos agora criado, medidas de desburocratização e 
aligeiramento de procedimentos, salvaguardando, contudo, 
o rigor e a transparência na atribuição dos apoios.

O SIDER apresenta uma estrutura assente em quatro 
vectores de intervenção, que se consubstanciam em linhas 
de apoio dirigidas ao desenvolvimento local, ao sector do 
turismo, à promoção da qualidade e inovação e a projectos 
de carácter estratégico para o desenvolvimento regional.

Procurando incrementar a competitividade externa da 
economia regional, privilegia -se a comparticipação de in-
vestimentos em bens transaccionáveis que contribuam para 
o reforço da base económica de exportação e projectos de 
negócio que valorizem e potenciem recursos endógenos, 
bem como empreendimentos em novas áreas, que respon-
dam a segmentos emergentes do mercado.

Como forma de fomentar a criação de valor acrescen-
tado, é conferida particular atenção aos factores dinâmi-
cos da competitividade, designadamente nos domínios 
da qualidade e inovação, enquanto elementos motores da 
produtividade.

Assim:
A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores decreta, nos termos das alíneas a) do n.º 1 do ar-
tigo 227.º da Constituição da República e c) do n.º 1 do 
artigo 31.º do Estatuto Político -Administrativo da Região 
Autónoma dos Açores, o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objecto

O presente diploma cria o Sistema de Incentivos para o 
Desenvolvimento Regional dos Açores, adiante designado 
por SIDER, que tem como objectivo promover o desenvol-
vimento sustentável da economia regional, através de um 
conjunto de medidas que visam o reforço da produtividade 
e competitividade das empresas.

Artigo 2.º
Âmbito

1 — O SIDER é constituído pelos seguintes subsiste-
mas:

a) Subsistema de Apoio ao Desenvolvimento Local, 
adiante designado por Desenvolvimento Local;

b) Subsistema de Apoio ao Desenvolvimento do Tu-
rismo, adiante designado por Desenvolvimento do Tu-
rismo;
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c) Subsistema de Apoio ao Desenvolvimento Estra-
tégico, adiante designado por Desenvolvimento Estraté-
gico;

d) Subsistema de Apoio ao Desenvolvimento da Quali-
dade e Inovação, adiante designado por Desenvolvimento 
da Qualidade e Inovação.

2 — O SIDER não abrange os projectos de investi-
mento relacionados com a produção primária de produtos 
agrícolas enumerados no anexo I do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia.

Artigo 3.º
Condições gerais de acesso dos promotores

1 — Os promotores devem cumprir as seguintes con-
dições de acesso, quando aplicável:

a) Estar legalmente constituído;
b) Possuir a situação regularizada face à administração 

fiscal e à segurança social e não se encontrarem em dívida 
no que respeita a apoios comunitários ou nacionais, inde-
pendentemente da sua natureza e objectivos;

c) Dispor de contabilidade organizada;
d) Possuir situação financeira equilibrada, verificada 

pelo cumprimento do indicador de autonomia financeira 
igual ou superior a 25 %;

e) Cumprir as condições legais necessárias ao exercício 
da respectiva actividade, nomeadamente ter a situação 
regularizada em matéria de licenciamento.

2 — As condições referidas nas alíneas a) a d) são exi-
gíveis na data da apresentação da candidatura.

3 — A condição referida na alínea e) apenas é exigível 
no momento da assinatura do contrato de concessão de 
incentivos.

4 — No caso de empresas a constituir, o cumprimento 
das condições referidas nas alíneas a) a c) do número an-
terior é exigível até à data da celebração do contrato de 
concessão de incentivos.

5 — Quando os promotores sejam agrupamentos com-
plementares de empresas, os indicadores económicos e 
financeiros mencionados no presente diploma referem -se 
ao conjunto das empresas agrupadas.

Artigo 4.º
Condições gerais de acesso dos projectos

1 — Os projectos devem cumprir as seguintes condições 
de acesso:

a) Demonstrar que se encontram asseguradas as fontes 
de financiamento do projecto;

b) Ser adequadamente financiado por capitais próprios, 
com um mínimo de 25 %;

c) Não ter sido iniciado até à data de verificação das 
condições de acesso do promotor e do projecto, com ex-
cepção da aquisição de terrenos, elaboração de estudos 
directamente associados ao projecto e dos adiantamentos 
para sinalização, até 50 % do custo de cada aquisição, 
realizados há menos de um ano;

d) Ter uma duração máxima de execução de dois anos 
a contar da data da celebração do contrato de concessão 
de incentivos;

e) Cumprir as condições legais necessárias ao exercício 
da respectiva actividade;

f) No que respeita aos projectos de arquitectura ou às 
memórias descritivas do investimento, quando exigíveis 
legalmente, encontrarem -se previamente aprovados.

2 — O comprovativo da condição referida na alínea e) 
do número anterior pode ser feito até à data de encerra-
mento do projecto, devendo à data de apresentação da can-
didatura ser comprovado o início do respectivo processo 
de licenciamento.

3 — A condição referida na alínea f) do n.º 1 apenas é 
exigível no momento da celebração do contrato de con-
cessão de incentivo.

Artigo 5.º
Despesas elegíveis

1 — Sem prejuízo das condições e dos limites que ve-
nham a ser fixados em cada um dos regulamentos dos 
diversos subsistemas, consideram -se elegíveis para efeitos 
de cálculo do incentivo as despesas com:

a) Aquisição de terrenos para campos de golfe, parques 
temáticos ou destinados à extracção de recursos geológicos 
ou para deslocalização de unidades empresariais para zonas 
industriais, parques industriais ou áreas de localização 
empresarial;

b) Aquisição de imóveis para afectação turística;
c) Construção de edifícios, obras de instalação e remo-

delação de instalações e outras construções, desde que 
directamente relacionadas com o processo produtivo e com 
as funções essenciais ao exercício da actividade;

d) Aquisição de máquinas e equipamentos, designa-
damente nas áreas da gestão, produção, comercialização 
e marketing, comunicações, logística, design, qualidade, 
segurança e higiene, controlo laboratorial, eficiência ener-
gética e protecção ambiental;

e) Aquisição dos equipamentos sociais que o promotor 
seja obrigado a possuir por determinação legal;

f) Aquisição de veículos automóveis e outro material 
de transporte, desde que demonstrada a sua imprescindi-
bilidade para o projecto;

g) Aquisição e registo de marcas, patentes, licenças e 
alvarás;

h) Despesas com transportes, seguros e montagem e 
desmontagem dos equipamentos elegíveis;

i) Estudos, diagnósticos, auditorias e projectos de ar-
quitectura e de engenharia associados ao projecto de in-
vestimento;

j) Investimentos de natureza incorpórea nas áreas de 
internacionalização, inovação e tecnologia, eficiência ener-
gética, sistemas da qualidade, da segurança e da gestão 
ambiental e introdução de tecnologias de informação e 
comunicações.

2 — O cálculo das despesas elegíveis é efectuado a 
preços correntes, deduzido o imposto sobre o valor acres-
centado (IVA), sempre que o promotor do projecto seja 
sujeito passivo desse imposto e possa exercer o direito à 
dedução.

3 — O investimento previsto deve contemplar todas as 
rubricas necessárias à completa implementação do pro-
jecto.

4 — Para efeitos do disposto no n.º 1, apenas são con-
siderados os valores declarados pelo promotor do projecto 
que correspondam aos custos médios do mercado, podendo 
a entidade responsável pela análise da candidatura, caso 
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não se verifique essa correspondência, proceder à respec-
tiva adequação.

5 — As despesas elegíveis com investimento incorpóreo 
não podem ultrapassar 25 % das despesas elegíveis com 
investimento corpóreo, no caso de grandes empresas.

Artigo 6.º
Despesas não elegíveis

Não são elegíveis as despesas com:

a) Aquisição de terrenos, com excepção do disposto na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º;

b) Aquisição de imóveis, com excepção do disposto na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º;

c) Aquisição de bens em estado de uso, à excepção 
das situações previstas nos regulamentos dos diversos 
subsistemas;

d) Trespasses e direitos de utilização de espaços;
e) Obras de manutenção ou conservação de infra-

-estruturas e edifícios;
f) Fundo de maneio;
g) Juros durante a construção;
h) Trabalhos para a própria empresa;
i) Custos internos da empresa;
j) Bens que se destinem unicamente a substituição ou 

reposição, com a excepção dos referidos nos projectos 
previstos no n.º 3 do artigo 29.º;

l) Todas as rubricas de investimento que não apresentem 
suficiente justificação ou relevante importância para o 
desenvolvimento do projecto.

Artigo 7.º
Incentivos

1 — Os incentivos a conceder revestem a forma de 
incentivo não reembolsável e reembolsável sem juros.

2 — O incentivo reembolsável pode ser concedido atra-
vés de instituições de crédito, nos termos definidos em 
protocolos a celebrar para o efeito com o departamento 
do Governo Regional com competência em matéria de 
economia.

3 — O valor máximo do incentivo a conceder por pro-
jecto não pode ser superior ao limite máximo de auxílio, 
indicado em equivalente de subvenção bruta (ESB), cons-
tante do mapa nacional dos auxílios estatais com finalidade 
regional para o período de 2007 -2013, publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia, n.º C 68, de 24 de Março de 
2007.

Artigo 8.º
Apresentação das candidaturas

1 — As candidaturas ao Desenvolvimento Local são 
apresentadas nas seguintes entidades:

a) Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, atra-
vés das suas associadas, no caso de investimentos até 
€ 200 000;

b) Departamento do Governo Regional com competência 
em matéria de economia, no caso de projectos com investi-
mentos superiores a € 200 000 e de projectos apresentados 
pelas estruturas associativas e câmaras municipais.

2 — As candidaturas ao Desenvolvimento do Turismo, 
Desenvolvimento Estratégico e Desenvolvimento da Qua-

lidade e Inovação são apresentadas no departamento do 
Governo Regional com competência em matéria de eco-
nomia.

Artigo 9.º
Análise das candidaturas

1 — As candidaturas referidas na alínea a) do n.º 1 do 
artigo anterior são analisadas pela Câmara do Comércio e 
Indústria dos Açores, através das suas associadas, mediante 
protocolos a celebrar com o departamento do Governo 
Regional com competência em matéria de economia, nos 
quais será definido o seu âmbito de intervenção.

2 — As candidaturas referidas na alínea b) do n.º 1 e no 
n.º 2 do artigo anterior são analisadas pelo departamento 
do Governo Regional com competência em matéria de 
economia.

Artigo 10.º
Avocação

O departamento do Governo em matéria de economia 
pode, por razões de celeridade ou urgência na análise de 
projectos, avocar projectos previstos no n.º 1 do artigo an-
terior.

Artigo 11.º
Concessão de incentivos

Os incentivos são concedidos mediante despacho do 
membro do Governo Regional com competência em ma-
téria de economia ou por resolução do Conselho do Go-
verno, de acordo com as competências para autorização 
de despesas.

Artigo 12.º
Contrato de concessão de incentivos

1 — A concessão do incentivo é formalizada mediante 
contrato a celebrar, por documento particular, entre a Re-
gião, através do departamento do Governo Regional com 
competência em matéria de economia, e o promotor, no 
prazo máximo de 40 dias úteis contados da data da noti-
ficação da decisão da concessão.

2 — A não celebração do contrato por razões imputáveis 
aos promotores no prazo de 60 dias úteis contados da data 
da notificação da decisão de aprovação determina a cadu-
cidade da decisão de concessão do incentivo.

3 — Os modelos de contrato são homologados por des-
pacho do membro do Governo Regional com competência 
em matéria de economia, devendo dele constar cláusulas 
relativas aos objectivos do projecto de investimento, à 
forma e montante do incentivo concedido, aos direitos e 
obrigações das partes e, sendo caso disso, às garantias a 
prestar.

Artigo 13.º
Renegociação do contrato e cessão da posição contratual

1 — O contrato de concessão de incentivos pode ser ob-
jecto de renegociação se as condições em que foi celebrado 
tiverem sofrido uma alteração anormal, superveniente, não 
imputável ao promotor, e desde que devidamente funda-
mentada.

2 — A renegociação do contrato de concessão de incen-
tivos nunca pode implicar um acréscimo dos incentivos 
inicialmente contratados.

3 — A posição contratual do promotor no contrato de 
concessão de incentivos pode ser objecto de cessão, por 
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motivos devidamente fundamentados, uma vez verificadas 
as condições de acesso do cessionário.

4 — Compete ao membro do Governo Regional com 
competência em matéria de economia autorizar a renego-
ciação do contrato de concessão de incentivos e a cessão 
da posição contratual do promotor.

Artigo 14.º
Rescisão do contrato

1 — O contrato de concessão de incentivos pode ser 
rescindido, por despacho do membro do Governo Regional 
com competência em matéria de economia, em represen-
tação da Região, com os seguintes fundamentos:

a) Não cumprimento, por facto imputável ao promotor, 
dos objectivos e obrigações estabelecidos no contrato, 
incluindo os prazos relativos ao início da realização do 
investimento e sua conclusão;

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

c) Prestação de informações falsas sobre a situação do 
promotor ou viciação de dados fornecidos na apresentação, 
apreciação e acompanhamento dos investimentos.

2 — A rescisão do contrato implica a restituição dos in-
centivos concedidos, sendo o promotor obrigado a repor as 
importâncias recebidas no prazo de 90 dias a contar da data 
do recibo de notificação, acrescidos de juros calculados à 
taxa indicada no contrato de concessão de incentivos.

3 — Quando a resolução se verificar pelo motivo refe-
rido na alínea c) do n.º 1, o promotor não pode apresentar 
candidaturas a quaisquer apoios pelo período de cinco 
anos.

Artigo 15.º
Pagamento do incentivo

1 — Os pagamentos dos incentivos são efectuados por 
transferência bancária para a conta bancária do promotor 
indicada no contrato de concessão de incentivos.

2 — Os promotores, após assinatura do contrato de 
concessão de incentivos, devem enviar ao organismo res-
ponsável pelo acompanhamento da execução do projecto 
até quatro pedidos de pagamento, cujo valor mínimo terá 
de corresponder a 15 % do investimento elegível do pro-
jecto.

3 — O departamento do Governo Regional com compe-
tência em matéria de economia, em colaboração, conforme 
os casos, com outros departamentos do Governo, promove 
a verificação física dos projectos para efeitos de pagamento 
final do incentivo.

4 — O valor do investimento correspondente ao último 
pedido de pagamento, que deve ser apresentado no prazo 
máximo de 90 dias úteis a partir da data de conclusão do 
projecto, não pode ser inferior a 20 % do investimento 
elegível do projecto.

Artigo 16.º
Antecipação e adiantamento do pagamento

1 — Para além da situação prevista no artigo anterior, 
os promotores podem, igualmente, após a assinatura do 
contrato de concessão, recorrer aos mecanismos de anteci-
pação ou adiantamento do pagamento do incentivo.

2 — No caso de antecipação, o promotor recebe o 
montante de incentivo correspondente à comparticipação 

de um investimento previsto no seu projecto, mediante a 
apresentação da factura respectiva.

3 — No prazo de 15 dias após a transferência para a 
conta do promotor do montante referido no número ante-
rior, deve o mesmo apresentar o respectivo recibo.

4 — O não cumprimento do prazo previsto no número 
anterior inibe o promotor de recorrer novamente ao me-
canismo previsto neste artigo.

5 — O não cumprimento da obrigação de apresentar o 
recibo comprovativo do pagamento inibe o promotor de 
receber qualquer incentivo, a qualquer título, no âmbito 
do respectivo projecto.

6 — O promotor pode ainda recorrer ao adiantamento 
da componente não reembolsável do incentivo, até 30 % do 
valor aprovado, mediante a apresentação de garantia ban-
cária de valor idêntico, devendo executar o investimento 
correspondente no prazo máximo de 180 dias, contado a 
partir da data de concessão do adiantamento.

Artigo 17.º
Obrigações dos promotores

Os promotores ficam sujeitos às seguintes obrigações:

a) Executar o projecto nos termos e prazos fixados no 
contrato;

b) Cumprir as obrigações legais, designadamente as 
fiscais;

c) Entregar, nos prazos estabelecidos, todos os elementos 
que lhe forem solicitados pelas entidades com competência 
para o acompanhamento, controlo e fiscalização;

d) Permitir às entidades com competência para o acom-
panhamento, controlo e fiscalização o acesso aos locais de 
realização do investimento;

e) Comunicar ao organismo avaliador qualquer alteração 
ou ocorrência que ponha em causa os pressupostos relativos 
à aprovação do projecto;

f) Manter as condições legais necessárias ao exercício da 
respectiva actividade, nomeadamente quanto à sua situação 
em matéria de licenciamento;

g) Afectar o projecto à actividade e à localização geo-
gráfica durante um período mínimo de cinco anos ou até 
ao final do prazo de reembolso do incentivo, se este for 
superior, contado a partir da data de conclusão do projecto, 
considerando -se esta a data da factura correspondente à 
última despesa do projecto;

h) Manter a situação regularizada perante as entidades 
pagadoras do incentivo;

i) Manter a contabilidade organizada;
j) Manter o processo devidamente organizado, com 

todos os documentos susceptíveis de comprovar as infor-
mações e declarações;

l) Manter, em matéria de recursos humanos, as obri-
gações estabelecidas no contrato de concessão de incen-
tivos;

m) Publicitar os apoios recebidos nos termos regula-
mentares;

n) Não alienar ou onerar, a qualquer título, o empreendi-
mento ou equipamento a que respeita o projecto nem ceder 
ou cessar a sua exploração ou utilização sem autorização 
do membro do Governo Regional com competência em 
matéria de economia.
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Artigo 18.º
Acompanhamento, fiscalização e avaliação

1 — O acompanhamento e fiscalização dos projectos 
são efectuados pelo departamento do Governo Regional 
com competência em matéria de economia, pela Inspecção 
Administrativa Regional ou por empresas especializa-
das, podendo ser solicitados pelo membro do Governo 
Regional com competência em matéria de economia, em 
colaboração, conforme os casos, com outros departamentos 
do Governo, pelo gestor do Programa Operacional PRO-
CONVERGÊNCIA ou por outras entidades integradas no 
sistema de controlo adoptado para o período de progra-
mação de 2007 -2013.

2 — O acompanhamento e avaliação da execução con-
ferida ao SIDER são efectuados pelo Conselho Regional 
de Incentivos.

CAPÍTULO II

Desenvolvimento Local

Artigo 19.º
Âmbito

1 — São susceptíveis de apoio, no âmbito do Desen-
volvimento Local:

a) Projectos vocacionados essencialmente para a satis-
fação do mercado local com despesas de investimento em 
capital fixo iguais ou superiores a € 15 000, nas seguintes 
áreas, classificadas de acordo com a Classificação Portu-
guesa de Actividades Económicas (CAE -Rev.2.1), revista 
pelo Decreto -Lei n.º 197/2003, de 27 de Agosto:

i) Indústria — divisões 10 a 37 da CAE;
ii) Construção — divisão 45 da CAE;
iii) Comércio — divisões 50 a 52 da CAE, com excep-

ção da classe 5231;
iv) Alojamento e restauração — actividades incluídas 

nas classes 5551 e 5552, direccionadas exclusivamente 
para a satisfação das necessidades das unidades de ensino 
e ou unidades de saúde;

v) Serviços — divisões 72, 73 e 90 e as actividades in-
cluídas nas classes 7430, 9211, 9301, 9302 e nas subclasses 
63122, 74820, 74860, 85321, 85322 e 85323 da CAE;

b) Projectos de investimento, com despesas em capital 
fixo iguais ou superiores a € 15 000 e iguais ou inferiores a 
€ 60 000, destinadas à promoção da segurança e qualidade 
alimentar dos estabelecimentos do comércio e indústria do 
ramo alimentar, existentes há mais de três anos;

c) Projectos de urbanismo comercial, com despesas 
iguais ou superiores a € 15 000, que visem a moderniza-
ção das empresas, a qualificação e a promoção do espaço 
público envolvente ao comércio, em áreas limitadas dos 
centros urbanos das vilas e cidades e que se desenvolvam 
em três fases:

i) Apresentação do estudo prévio, da responsabilidade 
conjunta da estrutura associativa e da câmara municipal, 
do qual devem constar a proposta de definição da área de 
intervenção e os elementos necessários à sua avaliação;

ii) Apresentação do estudo global, da responsabilidade 
da estrutura associativa, que deverá ser realizado por uma 

equipa devidamente qualificada para o efeito e seleccio-
nada através de concurso;

iii) Apresentação de candidaturas dos promotores, de-
signadamente empresas, estrutura associativa e câmara 
municipal, após a apresentação pública do estudo global.

2 — No âmbito da subclasse 85321, apenas são consi-
deradas as creches e jardins -de -infância.

3 — Mediante proposta do organismo gestor, devida-
mente fundamentada, em função do carácter inovador e da 
importância estratégica para o desenvolvimento da Região, 
pode o Governo Regional, por decreto regulamentar regio-
nal, considerar objecto de apoio outras actividades.

Artigo 20.º
Promotores

1 — Podem beneficiar dos incentivos previstos no De-
senvolvimento Local empresários em nome individual, 
estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada, 
sociedades comerciais, cooperativas e agrupamentos com-
plementares de empresas.

2 — Podem beneficiar dos incentivos previstos na alí-
nea c) do n.º 1 do artigo anterior estruturas associativas do 
comércio e câmaras municipais.

Artigo 21.º
Critérios de selecção

1 — Os projectos são pontuados tendo por base desig-
nadamente os seguintes critérios:

a) Autonomia financeira da empresa;
b) Rentabilidade económica da empresa;
c) Produtividade do projecto;
d) Contributo do projecto para a consolidação finan-

ceira;
e) Contributo do projecto para a inovação e diversifi-

cação da oferta;
f) Contributo do projecto para a competitividade;
g) Contributo do projecto para reconversão estrutural;
h) Contributo do projecto para a reconversão funcio-

nal.

2 — A metodologia de cálculo dos critérios menciona-
dos no número anterior é definida no regulamento deste 
subsistema.

3 — Os projectos são considerados elegíveis se obtive-
rem uma pontuação final igual ou superior a 50 pontos.

Artigo 22.º
Natureza e montante do incentivo

1 — O incentivo a conceder ao investimento elegível 
para os projectos a que se refere a alínea a) do n.º 1 do 
artigo 19.º reveste a forma de subsídio não reembolsável 
e reembolsável sem juros, de acordo com os seguintes 
escalões de investimento:

a) Até € 200 000, subsídio não reembolsável, com as 
seguintes taxas de comparticipação:

i) 40 % para as ilhas de São Miguel, Terceira, Faial e 
Pico e 50 % para as restantes ilhas, no caso de projectos de 
investimento incluídos na subalínea i) da alínea a) do n.º 1 
do artigo 19.º, à excepção da classe 1581, e subalíneas iv) 
e v) da alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º;
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ii) 35 % para as ilhas de São Miguel, Terceira, Faial e 
Pico e 45 % para as restantes ilhas, no caso de projectos de 
investimento que visem a modernização e ou ampliação de 
empreendimentos incluídos na classe 1581 da alínea a) do 
n.º 1 do artigo 19.º e nas subalíneas ii) e iii) da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 19.º;

iii) 30 % para as ilhas de São Miguel, Terceira, Faial e 
Pico e 40 % para as restantes ilhas, no caso de projectos 
de investimento que visem a criação de empreendimen-
tos incluídos na classe 1581 da alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 19.º e nas subalíneas ii) e iii) da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 19.º;

b) Superior a € 200 000 e inferior ou igual a € 500 000, 
subsídio não reembolsável, com uma taxa base de 20 % 
para as ilhas de São Miguel, Terceira, Faial e Pico e 30 % 
para as restantes ilhas, e subsídio reembolsável, com uma 
taxa de comparticipação de 25 %;

c) Superior a € 500 000, subsídio não reembolsável, 
com uma taxa base de 15 %, acrescido do montante fixo 
de € 25 000 para as ilhas de São Miguel, Terceira, Faial e 
Pico e 25 %, acrescido do montante fixo de € 25 000, para 
as restantes ilhas, e subsídio reembolsável, com uma taxa 
de comparticipação de 25 %.

2 — Às taxas de incentivo não reembolsável referidas 
no número anterior podem ser acrescidas majorações, a 
definir na regulamentação deste subsistema, relativas à 
certificação da qualidade, eficiência energética, mais -valia 
ambiental, criação de emprego com habilitação adequada 
e localização do projecto.

3 — O prazo de financiamento do incentivo reembolsá-
vel é de 10 anos, dos quais os 3 primeiros são de carência 
de capital, contados a partir da data do primeiro pagamento 
do incentivo.

4 — O incentivo a conceder ao investimento elegível 
para os projectos a que se refere a alínea b) do n.º 1 do 
artigo 19.º reveste a forma de subsídio não reembolsável, 
com uma taxa de 40 % para as ilhas de São Miguel, Ter-
ceira, Faial e Pico e 50 % para as restantes ilhas.

5 — O incentivo a conceder ao investimento elegível 
para os projectos da alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º reveste 
a forma de subsídio não reembolsável, sendo a taxa de 
comparticipação de:

a) 50 % para o estudo global;
b) 40 % para os projectos de investimento das empresas 

nas ilhas de São Miguel, Terceira, Faial e Pico e 50 % para 
as restantes ilhas;

c) 50 % para os projectos de promoção da área de in-
tervenção, da responsabilidade das estruturas associativas 
do comércio;

d) 40 % para os projectos da envolvente comercial, pro-
movidos pelas câmaras municipais.

6 — O valor máximo do apoio a conceder é de 
€ 2 000 000, sob a forma de subsídio não reembolsável, 
e € 2 000 000, sob a forma de subsídio reembolsável, por 
projecto.

7 — Mediante proposta do organismo gestor, devida-
mente fundamentada, em função do carácter inovador e 
da importância estratégica para o desenvolvimento da Re-
gião, pode o Governo Regional, por decreto regulamentar 
regional, alterar as taxas de subsídio reembolsável e não 
reembolsável, bem como os limites máximos dos apoios 
a conceder por projecto.

Artigo 23.º
Entidades gestoras

Na gestão do Desenvolvimento Local intervêm:

a) Organismos receptores — departamento do Governo 
Regional com competência em matéria de economia ou 
Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, através das 
suas associadas;

b) Organismos avaliadores — direcção regional com 
competência em matéria de apoio à coesão económica ou 
Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, através das 
suas associadas;

c) Organismo coordenador — direcção regional com 
competência em matéria de apoio à coesão económica;

d) Organismo de selecção — comissão de selecção.

CAPÍTULO III

Desenvolvimento do Turismo

Artigo 24.º
Âmbito

1 — São susceptíveis de apoio, no âmbito do Desen-
volvimento do Turismo:

a) Projectos de investimento com despesas em capital 
fixo iguais ou superiores a € 15 000, que se desenvolvam 
nas seguintes áreas, classificadas de acordo com a Clas-
sificação Portuguesa de Actividades Económicas (CAE-
-Rev. 2.1), revista pelo Decreto -Lei n.º 197/2003, de 27 de 
Agosto:

i) Alojamento e restauração — divisão 55 da CAE, à 
excepção da classe 5551;

ii) Serviços — grupos 633 e 711 e classe 9304 da 
CAE;

iii) Animação turística — actividades incluídas no 
Decreto -Lei n.º 204/2000, de 1 de Setembro, desde que 
sejam reconhecidas de interesse para o desenvolvimento 
e consolidação da oferta turística regional pela direcção 
regional com competência em matéria de turismo;

b) Projectos de investimento, com despesas em capital 
fixo iguais ou superiores a € 15 000 e iguais ou inferiores a 
€ 60 000, destinados à promoção da segurança e qualidade 
alimentar dos estabelecimentos de restauração e bebidas 
existentes há mais de três anos, inseridos nos grupos 553 e 
554 da Classificação Portuguesa das Actividades Económi-
cas (CAE -Rev.2.1), revista pelo Decreto -Lei n.º 197/2003, 
de 27 de Agosto;

c) Projectos com despesas iguais ou superiores a € 5000 
que visem a realização de acções e eventos de animação 
e promoção turísticas cujo interesse seja previamente re-
conhecido pela direcção regional com competência em 
matéria de turismo.

2 — Mediante proposta do organismo gestor, devida-
mente fundamentada, em função do carácter inovador e da 
importância para o desenvolvimento estratégico da Região, 
pode o Governo Regional, através de decreto regulamentar 
regional, considerar objecto de apoio outras actividades.
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Artigo 25.º
Promotores

Podem beneficiar dos incentivos previstos no Desen-
volvimento do Turismo empresários em nome individual, 
estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada, 
sociedades comerciais, cooperativas e agrupamentos com-
plementares de empresas.

Artigo 26.º
Critérios de selecção

1 — Os projectos são pontuados tendo por base desig-
nadamente os seguintes critérios:

a) Autonomia financeira da empresa;
b) Rentabilidade económica da empresa;
c) Produtividade do projecto;
d) Contributo do projecto para a consolidação finan-

ceira;
e) Contributo do projecto para a inovação e diversifi-

cação da oferta;
f) Contributo do projecto para a competitividade;
g) Contributo do projecto para a reconversão estrutu-

ral;
h) Contributo do projecto para a reconversão funcional.

2 — A metodologia de cálculo dos critérios menciona-
dos no número anterior é definida no regulamento deste 
subsistema.

3 — Os projectos são considerados elegíveis se obtive-
rem uma pontuação final igual ou superior a 50 pontos.

Artigo 27.º
Natureza e montante do incentivo

1 — O incentivo a conceder ao investimento elegível 
para os projectos a que se refere a alínea a) do n.º 1 do 
artigo 24.º reveste a forma de subsídio não reembolsável 
e reembolsável sem juros, de acordo com os seguintes 
escalões de investimento:

a) Até € 200 000, subsídio não reembolsável, com uma 
taxa base de 40 % para as ilhas de São Miguel, Terceira, 
Faial e Pico e 50 % para as restantes ilhas;

b) Superior a € 200 000 e inferior ou igual a € 500 000, 
subsídio não reembolsável, com uma taxa base de 25 % 
para as ilhas de São Miguel, Terceira, Faial e Pico e 35 % 
para as restantes ilhas, e subsídio reembolsável, com uma 
taxa de comparticipação de 25 %;

c) Superior a € 500 000, subsídio não reembolsável, 
com uma taxa base de 20 %, acrescido do montante fixo 
de € 25 000, para as ilhas de São Miguel, Terceira, Faial 
e Pico, e 30 %, acrescido do montante fixo de € 25 000, 
para as restantes ilhas, e subsídio reembolsável, com uma 
taxa de comparticipação de 25 %.

2 — Às taxas de incentivo não reembolsável referidas 
no número anterior podem ser acrescidas majorações, a 
definir na regulamentação deste subsistema, relativas à 
certificação da qualidade, eficiência energética, mais -valia 
ambiental, criação de emprego com habilitação adequada 
e classificação do empreendimento turístico.

3 — O prazo de financiamento do incentivo reembolsá-
vel é de 10 anos, dos quais os 3 primeiros são de carência 
de capital, contados a partir da data do primeiro pagamento 
do incentivo.

4 — O incentivo a conceder ao investimento elegível 
para os projectos a que se refere a alínea b) do n.º 1 do 
artigo 24.º reveste a forma de subsídio não reembolsável, 
com uma taxa de 40 % para as ilhas de São Miguel, Ter-
ceira, Faial e Pico e 50 % para as restantes ilhas.

5 — O incentivo a conceder ao investimento elegível 
para os projectos a que se refere a alínea c) do n.º 1 do 
artigo 24.º reveste a forma de subsídio não reembolsável, a 
atribuir ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da 
Comissão, de 15 de Dezembro (auxílios de minimis), com 
uma taxa de 50 % para as ilhas de São Miguel, Terceira, 
Faial e Pico e 60 % para as restantes ilhas.

6 — O valor máximo do apoio a conceder é de 
€ 3 500 000, sob a forma de subsídio não reembolsável, 
e € 3 500 000, sob a forma de subsídio reembolsável, por 
projecto, à excepção do disposto no número anterior.

7 — Mediante proposta do organismo gestor ou da 
APIA — Agência para a Promoção do Investimento dos 
Açores, E. P. E., devidamente fundamentada, em função do 
carácter inovador e da importância para o desenvolvimento 
da Região, pode o Governo Regional, por decreto regula-
mentar regional, alterar as taxas de subsídio reembolsável 
e não reembolsável, bem como os limites máximos dos 
apoios a conceder por projecto.

Artigo 28.º
Entidades gestoras

As entidades responsáveis pela gestão do Desenvolvi-
mento do Turismo são a direcção regional com competência 
em matéria de apoio à coesão económica, para os projectos 
a que se referem as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 24.
º, e a direcção regional com competência em matéria de 
turismo, para os projectos a que se refere a alínea c) do 
n.º 1 do artigo 24.º, e a comissão de selecção.

CAPÍTULO IV

Desenvolvimento Estratégico

Artigo 29.º
Âmbito

1 — São susceptíveis de apoio, no âmbito do Desen-
volvimento Estratégico, os projectos de investimento que 
assumam um carácter estratégico para o desenvolvimento 
económico e social, que se integrem num dos seguintes 
tipos:

a) Indústrias de base económica de exportação;
b) Campos de golfe;
c) Empreendimentos turísticos que possuam instalações 

termais ou que apresentem serviços de bem -estar baseados 
na utilização de recursos naturais;

d) Empreendimentos turísticos que tenham um efeito 
estruturante na oferta turística da respectiva ilha reconhe-
cido para o efeito por despacho do membro do Governo 
Regional com competência em matéria de turismo;

e) Conjuntos turísticos, de acordo com o preceituado no 
Decreto -Lei n.º 167/97, de 4 de Julho, alterado e republi-
cado pelo Decreto -Lei n.º 55/2002, de 11 de Março;

f) Parques temáticos;
g) Estabelecimentos de ensino pré -escolar, básico e 

secundário, integrados no sistema de ensino privado;
h) Estabelecimentos de saúde com ou sem interna-

mento;
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i) Residências assistidas e lares para idosos;
j) Transporte marítimo interilhas;
l) Operações de gestão de resíduos;
m) Aproveitamento de fontes renováveis de energia para 

a produção de biocombustíveis ou para a substituição do 
consumo de combustíveis fósseis, com excepção da pro-
dução de electricidade para venda ao público.

2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do número 
anterior, consideram -se apenas os projectos que demons-
trem que a relação das vendas ao exterior é, pelo menos, 
30 % das vendas totais da empresa.

3 — Para efeitos do disposto na alínea j) do n.º 1, 
consideram -se apenas os projectos de substituição de equi-
pamentos e embarcações destinados ao transporte marítimo 
regular, que incluam pelo menos uma das seguintes ilhas: 
Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo.

4 — Mediante proposta do organismo gestor ou da 
APIA — Agência para a Promoção do Investimento dos 
Açores, E. P. E., devidamente fundamentada, em função 
do carácter inovador e da importância para o desenvolvi-
mento da Região, pode o Governo Regional, por decreto 
regulamentar regional, considerar objecto de apoio outras 
actividades.

Artigo 30.º
Promotores

1 — Podem beneficiar dos incentivos previstos no De-
senvolvimento Estratégico empresários em nome indivi-
dual, estabelecimentos individuais de responsabilidade 
limitada, sociedades comerciais, cooperativas, agrupa-
mentos complementares de empresas, associações sem fins 
lucrativos de reconhecido interesse público e fundações.

2 — Não podem ser promotores, directa ou indirecta-
mente, as instituições particulares de solidariedade social 
ou misericórdias.

Artigo 31.º
Critérios de selecção

1 — Os projectos são pontuados tendo por base os se-
guintes critérios:

a) Autonomia financeira da empresa;
b) Rentabilidade económica da empresa;
c) Produtividade do projecto;
d) Contributo do projecto para a diversificação e ino-

vação da oferta;
e) Adequação do projecto à estratégia de desenvolvi-

mento regional para o sector de actividade em causa.

2 — A metodologia de cálculo dos critérios menciona-
dos no número anterior é definida no regulamento deste 
subsistema.

3 — Os projectos são considerados elegíveis se obtive-
rem uma pontuação final igual ou superior a 50 pontos.

Artigo 32.º
Natureza e montante do incentivo

1 — O incentivo a conceder ao investimento elegível 
reveste a forma de subsídio não reembolsável e reembol-
sável sem juros, de acordo com a seguinte metodologia:

a) Nos projectos a que se referem as alíneas a), c), d) e 
e) do n.º 1 do artigo 29.º, subsídio não reembolsável com 
uma taxa base de 25 % para as ilhas de São Miguel, Ter-

ceira, Faial e Pico e 35 % para as restantes ilhas, e subsídio 
reembolsável à taxa de 25 %;

b) Nos projectos a que se referem as alíneas b), f), g), 
h), i), j), l) e m) do n.º 1 do artigo 29.º, subsídio não re-
embolsável com uma taxa base de 35 % para as ilhas de 
São Miguel, Terceira, Faial e Pico e 45 % para as restantes 
ilhas, e subsídio reembolsável à taxa de 25 %.

2 — Às taxas de incentivo não reembolsável referidas 
no número anterior podem ser acrescidas majorações, a 
definir na regulamentação deste subsistema, relativas à 
certificação da qualidade, eficiência energética, mais -valia 
ambiental, criação de emprego com habilitação adequada 
e localização do projecto.

3 — Para além do disposto no número anterior, pode 
ser acrescida uma majoração, relativa a projectos que ob-
tenham a classificação de projectos de interesse regional 
(PIR), de acordo com critérios a definir em regulamenta-
ção específica, tendo em atenção o impacte positivo nos 
seguintes domínios:

a) Produção de bens transaccionáveis, de carácter ino-
vador e em mercados com potencial de crescimento;

b) Efeitos de arrastamento em actividades a montante ou 
a jusante, particularmente nas pequenas e médias empresas;

c) Interacção e cooperação com entidades do sistema 
científico e tecnológico;

d) Criação e ou qualificação de emprego;
e) Inserção em estratégias de desenvolvimento regional 

ou contribuição para a dinamização económica em áreas 
com menor grau de desenvolvimento;

f) Balanço económico externo;
g) Eficiência energética e ou favorecimento de fontes 

de energia renováveis.

4 — O prazo de financiamento do incentivo reembolsá-
vel é de 10 anos, dos quais os 3 primeiros são de carência 
de capital, contados a partir da data do primeiro pagamento 
do incentivo.

5 — Pode ser atribuído um prémio, correspondente à 
transformação de 25 % do incentivo reembolsável em in-
centivo não reembolsável, na sequência da avaliação do 
desempenho do projecto, de acordo com critérios estabe-
lecidos no regulamento deste subsistema.

6 — O valor máximo do apoio a conceder é de 
€ 4 000 000, sob a forma de subsídio não reembolsável, 
e € 4 000 000, sob a forma de subsídio reembolsável, por 
projecto, à excepção dos projectos classificados como PIR, 
cujo limite por cada componente de incentivo não pode 
ultrapassar € 5 000 000.

7 — Mediante proposta do organismo gestor ou da 
APIA — Agência para a Promoção do Investimento dos 
Açores, E. P. E., devidamente fundamentada, em função 
do carácter inovador e da importância para o desenvolvi-
mento estratégico da Região, pode o Governo Regional, por 
decreto regulamentar regional, alterar as taxas de subsídio 
reembolsável e não reembolsável, bem como os limites 
máximos dos apoios a conceder por projecto.

Artigo 33.º
Entidades gestoras

As entidades responsáveis pela gestão do Desenvolvi-
mento Estratégico são a direcção regional com competên-
cia em matéria de apoio à coesão económica e a comissão 
de selecção.
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CAPÍTULO V

Desenvolvimento da Qualidade e Inovação

Artigo 34.º
Âmbito

1 — São susceptíveis de apoio, no âmbito do Desenvol-
vimento da Qualidade e Inovação, projectos vocacionados 
para estimular a qualidade e inovação nas empresas, com 
despesas de investimento em capital fixo iguais ou supe-
riores a € 15 000 e iguais ou inferiores a € 200 000, nas se-
guintes áreas, classificados de acordo com a Classificação 
Portuguesa de Actividades Económicas (CAE -Rev. 2.1), 
revista pelo Decreto -Lei n.º 197/2003, de 27 de Agosto:

a) Indústria — divisões 10 a 37 da CAE;
b) Construção — divisão 45 da CAE;
c) Comércio — divisões 50 a 52 da CAE;
d) Turismo — divisão 55 da CAE, à excepção da classe 

5551, grupos 633 e 711 e classe 9304 da CAE, e actividades 
incluídas no Decreto -Lei n.º 204/2000, de 1 de Setembro, 
desde que sejam reconhecidas de interesse para o desen-
volvimento e consolidação da oferta turística regional 
pela direcção regional com competência em matéria de 
turismo;

e) Serviços — divisões 72, 73 e 74 da CAE.

2 — Mediante proposta do organismo gestor, devida-
mente fundamentada, em função do carácter inovador e 
da importância para o desenvolvimento da Região, pode 
o Governo Regional, por decreto regulamentar regional, 
considerar objecto de apoio outras actividades.

Artigo 35.º
Promotores

Podem beneficiar dos incentivos previstos no Desenvol-
vimento da Qualidade e Inovação empresários em nome 
individual, estabelecimentos individuais de responsabi-
lidade limitada, sociedades comerciais, cooperativas e 
agrupamentos complementares de empresas.

Artigo 36.º
Critérios de selecção

1 — Os projectos são pontuados tendo por base os se-
guintes critérios:

a) Autonomia financeira da empresa;
b) Rentabilidade económica da empresa;
c) Contributo do projecto para a qualificação da gestão 

da empresa, dos seus recursos humanos e dos seus pro-
cessos e produtos;

d) Contributo do projecto para a inovação e qualificação 
da oferta.

2 — A metodologia do cálculo dos critérios no número 
anterior é definida no regulamento deste subsistema.

3 — Os projectos são considerados elegíveis se obtive-
rem uma pontuação final igual ou superior a 50 pontos.

Artigo 37.º
Natureza e montante do incentivo

1 — O incentivo a conceder ao investimento elegível 
reveste a forma de subsídio não reembolsável, com uma 

taxa base de 40 % para as ilhas de São Miguel, Terceira, 
Faial e Pico e 50 % para as restantes ilhas.

2 — Às taxas de incentivo mencionadas no número 
anterior podem ser acrescidas majorações, a definir na re-
gulamentação deste subsistema, relativas à implementação 
de parcerias entre empresas ou entre empresas e instituições 
de I&D, projectos piloto demonstradores de soluções tec-
nologicamente inovadoras, eficiência energética e criação 
de emprego com habilitação adequada.

3 — Mediante proposta do organismo gestor, devida-
mente fundamentada, em função do carácter inovador e 
da importância para o desenvolvimento da Região, pode 
o Governo Regional, por decreto regulamentar regional, 
alterar a taxa de subsídio não reembolsável.

Artigo 38.º
Entidades gestoras

As entidades responsáveis pela gestão do Desenvolvi-
mento da Qualidade e Inovação são a direcção regional 
com competência em matéria de apoio à coesão económica 
e a comissão de selecção.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

Artigo 39.º
Proibição de acumulação de incentivos

Os incentivos previstos no presente diploma não são 
cumuláveis com quaisquer outros da mesma natureza.

Artigo 40.º
Disposições transitórias

1 — O Decreto Legislativo Regional n.º 26/2000/A, de 
10 de Agosto, alterado e republicado pelo Decreto Legis-
lativo Regional n.º 13/2005/A, de 1 de Julho, bem como 
a respectiva regulamentação, continua a aplicar -se aos 
projectos de investimento aprovados no âmbito do sistema 
de incentivos por ele criado para efeitos de pagamento do 
incentivo.

2 — As despesas efectuadas posteriormente a 1 de 
Janeiro de 2007, no âmbito de projectos iniciados após 
aquela data e abrangidos pelo presente diploma, podem 
ser comparticipadas desde que as respectivas candidaturas 
sejam apresentadas no prazo de 90 dias úteis contados da 
data de entrada em vigor da respectiva regulamentação 
específica.

Artigo 41.º
Regulamentação

Os regulamentos dos diversos subsistemas do SIDER 
são aprovados por decreto regulamentar regional, no prazo 
de 60 dias a partir da entrada em vigor do presente di-
ploma.

Artigo 42.º
Norma revogatória

Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 40.º, são 
revogados os seguintes diplomas:

a) Decreto Legislativo Regional n.º 26/2000/A, de 
10 de Agosto;
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b) Decreto Legislativo Regional n.º 13/2005/A, de 
1 de Julho;

c) Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2001/A, de 
6 de Junho;

d) Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2001/A, de 
6 de Junho;

e) Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2001/A, de 
6 de Junho;

f) Decreto Regulamentar Regional n.º 27/2002/A, de 
16 de Setembro;

g) Decreto Regulamentar Regional n.º 22/2003/A, de 
27 de Maio;

h) Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2004/A, de 
2 de Março;

i) Decreto Regulamentar Regional n.º 27/2004/A, de 
15 de Julho;

j) Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2005/A, de 
24 de Maio;

l) Decreto Regulamentar Regional n.º 13/2005/A, de 
25 de Maio;

m) Decreto Regulamentar Regional n.º 25/2005/A, de 
6 de Dezembro;

n) Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2006/A, de 
16 de Janeiro.

Artigo 43.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no 1.º dia útil seguinte 
ao da sua publicação. 
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