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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 33/2010

Recomenda ao Governo a adopção de medidas
de incentivo ao Movimento Associativo Popular

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

a) A criação do Observatório do Associativismo, en-
quanto interlocutor do Governo para o associativismo 
popular, entre outras possíveis atribuições;

b) O enquadramento deste movimento no sector da 
economia social, de modo que as colectividades que o 
integram possam beneficiar dos apoios no âmbito do Pro-
grama de Apoio ao Desenvolvimento da Economia Social 
(PADES);

c) Que avance com a agregação da informação relativa 
ao cadastro das colectividades junto do Registo Nacional 
de Pessoas Colectivas (RNPC);

d) Que promova a clarificação do regime legal que 
excepciona os bares, cantinas e refeitórios das associações 
sem fins lucrativos (Regime Geral de Licenciamento).

Aprovada em 19 de Março de 2010.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama. 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2010
O programa de Governo do XVIII Governo Constitucio-

nal estabelece que um dos objectivos para Portugal deve 
ser «liderar a revolução energética» através de diversas 
metas, entre quais «assegurar a posição de Portugal entre os 
cinco líderes europeus ao nível dos objectivos em matéria 
de energias renováveis em 2020 e afirmar Portugal na lide-
rança global na fileira industrial das energias renováveis, 
de forte capacidade exportadora».

O XVII Governo Constitucional desenvolveu, nos últi-
mos quatro anos, uma política de promoção das energias 
renováveis que o posicionou entre os líderes reconhecidos 
no uso dessas energias na produção de electricidade.

Durante a presidência portuguesa da UE foi lançado 
um Plano Tecnológico para a Energia e a Estratégia de 
Lisboa — Novo Ciclo passou a integrar objectivos ambi-
ciosos de desenvolvimento das energias renováveis, pro-
moção da eficiência energética e redução de emissões de 
gases com efeito de estufa.

Tendo em conta os novos objectivos para a política 
energética definidos no Programa do XVIII Governo Cons-
titucional e a necessidade de criar um novo enquadramento 
global para a aprovação até ao final do 1.º semestre de 2010 
do Plano Nacional de Acção para as Energias Renováveis 
e para a revisão do Plano Nacional de Acção para a Efi-
ciência Energética, o governo estabelece uma Estratégia 
Nacional para a Energia com o horizonte de 2020 (ENE 
2020), que tem como principais objectivos:

i) Reduzir a dependência energética do País face ao exte-
rior para 74 % em 2020, produzindo, nesta data, a partir de 
recursos endógenos, o equivalente a 60 milhões de barris 

anuais de petróleo, com vista à progressiva independência 
do País face aos combustíveis fósseis;

ii) Garantir o cumprimento dos compromissos assumi-
dos por Portugal no contexto das políticas europeias de 
combate às alterações climáticas, permitindo que em 2020 
60 % da electricidade produzida e 31 % do consumo de 
energia final tenham origem em fontes renováveis e uma 
redução do 20 % do consumo de energia final nos termos 
do Pacote Energia -Clima 20 -20 -20;

iii) Reduzir em 25 % o saldo importador energético com 
a energia produzida a partir de fontes endógenas gerando 
uma redução de importações de 2000 milhões de euros;

iv) Criar riqueza e consolidar um cluster energético no 
sector das energias renováveis em Portugal, assegurando 
em 2020 um valor acrescentado bruto de 3800 milhões de 
euros e criando mais 100 000 postos de trabalho a acrescer 
aos 35 000 já existentes no sector e que serão consolidados. 
Dos 135 000 postos de trabalho do sector, 45 000 serão 
directos e 90 000 indirectos. O impacto no PIB passará de 
0,8 % para 1,7 % até 2020;

v) Desenvolver um cluster industrial associado à pro-
moção da eficiência energética assegurando a criação de 
21 000 postos de trabalho anuais, gerando um investi-
mento previsível de 13 000 milhões de euros até 2020 e 
proporcionando exportações equivalentes a 400 milhões 
de euros;

vi) Promover o desenvolvimento sustentável criando 
condições para o cumprimento das metas de redução de 
emissões assumidas por Portugal no quadro europeu.

Esta nova estratégia nacional para a energia adapta e 
actualiza a estratégia definida pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 169/2005, de 24 de Outubro, definindo 
uma agenda para a competitividade, o crescimento e a 
independência energética e financeira do País através da 
aposta nas energias renováveis e da promoção integrada 
da eficiência energética, assegurando a segurança de abas-
tecimento e a sustentabilidade económica e ambiental 
do modelo energético preconizado, contribuindo para a 
redução de emissões de CO

2
 e gerando benefícios para a 

sociedade que progressivamente internalizados no preço 
da energia final permitirão assegurar melhores condições 
de competitividade para a economia.

A ENE 2020 compõe -se de 10 medidas que visam 
relançar a economia e promover o emprego, apostar na 
investigação e desenvolvimento tecnológicos e aumentar 
a nossa eficiência energética.

Em primeiro lugar, as opções de política energética 
assumidas na ENE 2020 assumem -se como um factor de 
crescimento de economia, de promoção da concorrência 
nos mercados da energia, de criação de valor e de emprego 
qualificado em sectores com elevada incorporação tecno-
lógica. Pretende -se manter Portugal na fronteira tecnoló-
gica das energias alternativas, potenciando a produção e 
exportação de soluções com elevado valor acrescentado 
que permitam ainda diminuir a dependência energética 
do exterior e reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa.

Em segundo lugar, a ENE 2020 incentiva a que Por-
tugal seja reconhecido como um país líder nas energias 
renováveis no contexto internacional pelo apoio à inves-
tigação e desenvolvimento de tecnologias, a execução de 
projectos de demonstração e a consolidação de clusters 
industriais.
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Finalmente, em terceiro lugar, a utilização de tecnolo-
gias mais eficientes na produção, transmissão e consumo de 
energia, a gestão mais eficaz da procura através do combate 
ao desperdício e da promoção de comportamentos mais 
sustentáveis e responsáveis contribuem para a promoção 
integrada da eficiência energética, que será reforçada e 
aplicada numa perspectiva multi -sectorial de melhoria 
contínua e de redução da intensidade energética da nossa 
economia, potenciando projectos inovadores, como as 
redes inteligentes, os veículos eléctricos e a produção des-
centralizada de energia renovável ou os novos sistemas de 
iluminação pública e optimização energética dos edifícios 
públicos e do parque residencial.

A ENE 2020 está de acordo com as necessidades de 
sustentabilidade das finanças públicas e de crescimento 
sustentado.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, 

o Conselho de Ministros resolve:
1 — Aprovar a Estratégia Nacional para a Energia 2020 

(ENE 2020) que consta do anexo à presente resolução e 
dela faz parte integrante.

2 — Criar, até 2012, um fundo de equilíbrio tarifário 
que contribua para minimizar as variações das tarifas de 
electricidade, beneficiando os consumidores e criando 
um quadro de sustentabilidade económica que suporte 
o crescimento a longo prazo da utilização das energias 
renováveis.

3 — Criar, no 1.º semestre de 2010, o fundo de eficiên-
cia energética (FEE), que será um instrumento fundamental 
para o cumprimento das metas nacionais de eficiência 
energética estabelecidas no Plano Nacional de Acção para 
a Eficiência Energética (PNAEE), permitindo, por exem-
plo, financiar acções para a aquisição de equipamentos 
com melhor desempenho energético ou equipamentos que 
promovam uma utilização mais racional da energia por 
parte de cidadãos e empresas.

4 — Promover o desenvolvimento do mercado ibé-
rico do gás (MIBGAS) como elemento essencial para 
a promoção da concorrência nos mercados de energia, 
implementando as medidas necessárias, até ao final de 
2011, e em articulação com o governo espanhol, para uma 
harmonização regulatória.

5 — Promover o MIBGAS através de medidas concretas 
que reforcem a competitividade do terminal de Sines e a 
utilização das infra -estruturas de armazenamento que pos-
sibilitem que Portugal tenha um papel relevante na criação 
de um hub estratégico ibérico que ajude à integração do 
mercado de gás europeu do Sul da Europa.

6 — Desenvolver, durante o 1.º semestre de 2010, no 
âmbito da aplicação do quadro de referência estratégico 
nacional e dos outros instrumentos de apoio ao desenvol-
vimento económico, linhas de apoio para o investimento 
no domínio das energias renováveis e da promoção da 
eficiência energética, designadamente no apoio ao solar 
térmico, visando também o incremento das exportações 
nesses domínios.

7 — Constituir, até final de 2012, o Centro Ibérico de 
Energias Renováveis e Eficiência Energética (CIEREE) 
de Badajoz, que contribuirá para a afirmação do cluster 
nacional de energias renováveis, para a investigação tec-
nológica e para a cooperação ibérica nestas áreas.

8 — Criação até ao final de 2011 de uma experiência-
-piloto na cidade de Évora como smart city que envolva a 
gestão integrada da produção descentralizada de energia, o 

carregamento inteligente dos veículos eléctricos e a gestão 
inteligente dos consumos, utilizando contadores inteligen-
tes, e a gestão mais eficiente das operações de rede.

9 — Criar, até ao final de 2010, um sistema de planea-
mento e monitorização permanente da procura e da oferta 
potencial de energia de forma a optimizar a gestão inte-
grada dos recursos disponíveis, melhorando a segurança 
do abastecimento de energia e promovendo uma utilização 
mais eficiente das diferentes energias renováveis.

10 — Promover, até 2012, a alteração do quadro 
legislativo, em cumprimento das directivas comunitárias 
dos mercados de energia, liberalizando os mercados de 
electricidade e do gás, protegendo os consumidores e pro-
movendo a concorrência.

11 — Lançar uma campanha de divulgação da Estra-
tégia Nacional de Energia para 2020 (ENE 2020) dinami-
zando um movimento mobilizador para a modernização 
da economia portuguesa em torno do objectivo de con-
solidar a posição de Portugal como país líder na energia 
sustentável e contribuir para promover uma participação 
activa da sociedade portuguesa na elaboração de medidas 
de contingência para as acções da área da energia integra-
das no Programa Nacional para as Alterações Climáticas 
(PNAC), na revisão e actualização do Plano Nacional de 
Acção para a Eficiência Energética (PNAEE) e na formu-
lação do Programa Nacional de Acção para as Energias 
Renováveis (PNAER).

12 — Aprovar a actualização do quadro regulamentar 
para a instalação de sobre -equipamento em centrais eólicas, 
simplificando o procedimento, revendo os respectivos 
regimes remuneratórios e prevendo a obrigação de ins-
talação de equipamentos destinados a suportar cavas de 
tensão.

13 — Criar condições para a introdução e massificação 
da utilização do veículo eléctrico a nível nacional, posicio-
nando Portugal como país de referência ao nível do teste, 
desenvolvimento e produção de soluções de mobilidade 
eléctrica.

14 — Revogar a Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 169/2005, de 24 de Outubro.

Presidência do Conselho de Ministros, 18 de Março 
de 2010. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho 
Pinto de Sousa.

ANEXO

Estratégia Nacional para a Energia 2020 (ENE2020)

Dando sequência às políticas desenvolvidas com 
sucesso pelo XVII Governo Constitucional, o Programa 
do XVIII Governo Constitucional coloca as políticas de 
energia nas suas diversas vertentes como centrais para, 
num cenário internacional turbulento e em mudança ace-
lerada, reconverter e modernizar a economia portuguesa, 
promover o crescimento territorialmente equilibrado e 
criar emprego.

A Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020) 
assenta sobre cinco eixos principais que nela se desen-
volvem e detalham, traduzindo uma visão, um conjunto 
focado de prioridades e um enunciado de medidas que as 
permitem concretizar.

Eixo 1 — A ENE 2020 é uma agenda para a compe-
titividade, o crescimento e a independência energética e 
financeira que dinamiza os diferentes sectores da economia 
criando valor e emprego através da aposta em projectos 
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inovadores nas áreas da eficiência energética, das energias 
renováveis, incluindo a produção descentralizada e da 
mobilidade eléctrica, num quadro de equilíbrio territorial; 
promovendo a concorrência nos mercados através da con-
solidação do mercado ibérico de electricidade (MIBEL), da 
criação do mercado ibérico do gás natural (MIBGAS) e da 
regulamentação do sistema petrolífero nacional e contri-
buindo para a maior independência energética e financeira 
do nosso país face a choques energéticos externos.

Eixo 2 — A ENE 2020 aposta nas energias renováveis 
promovendo o desenvolvimento de uma fileira industrial in-
dutora do crescimento económico e do emprego, que permita 
atingir as metas nacionais de produção de energia renovável, 
intensificando a diversificação das energias renováveis no 
conjunto das fontes de energias que abastecem o País (mix 
energético). Desta forma, é possível reduzir a nossa depen-
dência externa e aumentando a segurança de abastecimento.

Eixo 3 — A ENE 2020 promove a eficiência energética 
consolidando o objectivo de redução de 20 % do consumo 
de energia final em 2020, através da aposta em medidas 
comportamentais e fiscais, assim como em projectos ino-
vadores, designadamente os veículos eléctricos e as redes 
inteligentes, a produção descentralizada de base renovável e 
a optimização dos modelos de iluminação pública e de gestão 
energética dos edifícios públicos, residenciais e de serviços.

Eixo 4 — A ENE 2020 tem por objectivo garantir a 
segurança de abastecimento através da manutenção da 
política de diversificação do mix energético, do ponto 
de vista das fontes e das origens do abastecimento, e do 
reforço das infra -estruturas de transporte e de armazena-
mento que permitam a consolidação do mercado ibérico 
em consonância com as orientações da política energética 
europeia.

Eixo 5 — A ENE 2020 promove a sustentabilidade eco-
nómica e ambiental como condição fundamental para o 
sucesso da política energética, recorrendo a instrumentos 
da política fiscal, parte das verbas geradas no sector da 
energia pelo comércio de licenças de emissão de CO

2
 e a 

outras receitas geradas pelo sector das renováveis, para a 
criação de um fundo de equilíbrio tarifário que permita con-
tinuar o processo de crescimento das energias renováveis.

1 — Agenda para a competitividade, o crescimento 
e a independência energética e financeira

A estratégia nacional para a energia para 2020 constitui 
uma agenda de competitividade para os mercados ener-
géticos e para a economia portuguesa, induzindo cresci-
mento económico e reduzindo a dependência energética 
e financeira do País para que seja possível sair da crise 
global melhor preparado, reforçando o seu estatuto de 
referência no sector das energias renováveis e também da 
eficiência energética.

Esta estratégia afirma a consolidação da aposta nas 
renováveis, com clara definição de áreas de desenvol-
vimento, com base em tecnologias já maduras e novas 
áreas de demonstração, e fomenta a inovação na eficiência 
energética, nomeadamente através do investimento em 
redes inteligentes, na iluminação e nos veículos eléctricos, 
permitindo reforçar o cluster industrial associado às eólicas 
e criar clusters associados às novas tecnologias.

A operacionalização do Plano Tecnológico para a Ener-
gia (SET Plan europeu) constituirá um contexto de exce-
lência e de oportunidade para a afirmação de um pólo de 
competitividade de dimensão nacional e ambição global 
e para o desenvolvimento de redes e parcerias de investi-

gação que contribuirão para posicionar Portugal entre os 
líderes mundiais no desenvolvimento e na produção de 
tecnologias limpas.

Será dado um particular impulso às parcerias para a ex-
celência estabelecidas com o Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) e com outras instituições de investigação 
internacionais e à implementação do Centro Ibérico para as 
Energias Renováveis e a Eficiência Energética (CIEREE).

O fundo de apoio à inovação, criado a partir das con-
trapartidas realizadas pelos consórcios vencedores nos 
concursos das eólicas, é uma das ferramentas chave para a 
concretização destas políticas. Está já aprovado o apoio a 
projectos de referência no desenvolvimento de tecnologias 
inovadoras, como as redes inteligentes, a energia das ondas 
e o roteiro para as tecnologias energéticas.

Ao longo da próxima década os investimentos globais 
previstos no sector da energia em Portugal ultrapassarão os 
31 000 milhões de euros, constituindo uma ferramenta muito 
poderosa de modernização da base competitiva e da pro-
moção de um novo modelo económico, com mais equidade 
territorial, gerador de empregos sustentáveis e qualificados, 
e contribuindo para um maior equilíbrio da balança comer-
cial através do aumento das exportações de bens de equipa-
mento e da redução de importações de combustíveis fósseis.

Os sectores associados à energia (como os moldes e 
ferramentas, os materiais avançados, os sistemas eléctricos, 
os sistemas electrónicos ou os sistemas de informação) têm 
uma intensidade tecnológica elevada, e o seu desenvolvi-
mento contribuirá para a diversificação e para a alteração 
do padrão de especialização da estrutura produtiva nacional.

Os investimentos em energias renováveis promovem um 
desenvolvimento territorial equilibrado criando oportuni-
dades em regiões com um menor grau de desenvolvimento 
socioeconómico.

O investimento em centrais de produção de energia 
eléctrica descentralizadas gera impactos significativos na 
criação de empregos e de riqueza local e dinamiza outras 
fileiras produtivas a nível regional, de que a biomassa e a 
micro -geração são bons exemplos.

Visando dinamizar as zonas mais deprimidas serão 
atribuídas potências para projectos de produção descen-
tralizada, baseadas em critérios de equilíbrio regional, 
existência de recursos endógenos renováveis e disponibi-
lidade de capacidade para injecção na rede.

Esta estratégia para a energia promove também a 
redução da dependência energética e financeira através 
do incremento da produção renovável e da promoção da 
eficiência energética. Dado que o sector dos tranportes 
representa um terço do consumo final de energia, absor-
vendo cerca de metade do crude importado, a introdução 
dos veículos eléctricos é fundamental para a redução da 
dependência externa

No horizonte 2020, a aposta nos veículos eléctricos tem 
a ambição de substituir cerca de 10 % dos combustíveis 
actualmente consumidos no sector dos transportes rodo-
viários por electricidade, o que equivalerá a uma redução 
das importações de aproximadamente 5 milhões de barris 
de petróleo pelo facto de a electricidade que irá substituir 
esses combustíveis fósseis em 2020 ser maioritariamente 
de origem renovável. Estes valores serão mais expressivos 
no futuro quando o mecanismo de carregamento dos veí-
culos na rede for complementado por um mecanismo que 
possibilite aos veículos poderem também injectar na rede 
a energia acumulada nas suas baterias durante os períodos 
de carregamento nocturno.
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A concretização do mercado interno de energia na 
Europa tem privilegiado o aumento de concorrência, sendo 
a liberalização destes mercados um vector estratégico para 
a redução de custos da energia e o aumento da competiti-
vidade da economia.

Neste sentido, serão tomadas as medidas necessárias para 
fomentar uma competição saudável que beneficie a activi-
dade económica e os consumidores, domésticos e industriais.

O processo de liberalização do mercado retalhista de 
electricidade beneficiou do desenvolvimento de iniciativas 
estruturantes ao longo de toda a cadeia de valor do sector 
eléctrico que contribuíram para viabilizar e estimular a 
dinamização do mercado.

A integração dos mercados com a entrada em funcio-
namento do MIBEL em 1 de Julho de 2007, mercado 
funcionando com base em dois operadores de mercado 
distintos: o operador do mercado a prazo de contratos 
futuros (OMIP) e o operador de mercado diário e intra-
-diário (OMEL), foi outro passo importante no estímulo 
à concorrência, a par do reforço das interligações com 
Espanha que correspondem actualmente a 15 % da ponta 
máxima nacional. Para que o MIBEL seja um instrumento 
que potencie a concorrência no mercado novas medidas 
serão implementadas, no âmbito da harmonização regula-
tória: a introdução do conceito de operador dominante e as 
regras para a mudança de comercializador; a definição de 
funções do operador de mercado ibérico; a calendarização 
da eliminação progressiva e gradual das tarifas reguladas, 
acautelando o interesse dos consumidores mais vulneráveis 
e reforçando e consolidando a supervisão nos mercados 
retalhista e grossista, nomeadamente através da atribuição 
de competências ao conselho de reguladores; a introdução 
de um mecanismo harmonizado de garantia de potência 
promovendo o funcionamento eficiente do sistema electro-
produtor; a harmonização dos serviços de sistema, nomea-
damente da definição do mecanismo da interruptibilidade.

Concretizar -se -á o reforço adicional da capacidade de 
interligação através dos investimentos já planeados até 
2014, que permitirão atingir uma capacidade correspon-
dente a 3000 MW.

Adicionalmente, serão apoiados todos os esforços para 
garantir o reforço das interligações entre a península Ibé-
rica e França de modo a acelerar a integração do mercado 
ibérico nas redes europeias.

A reorganização introduzida no sector do gás natural 
pela alteração legislativa e regulamentar de 2006 incen-
tivou a concorrência, através da antecipação das datas 
previstas para a liberalização, em Portugal, da directiva 
comunitária do mercado interno, tornando todos os con-
sumidores elegíveis a partir de 1 de Janeiro de 2010.

A dinamização da concorrência quer no mercado grossista 
quer no mercado retalhista com vista à redução da sua con-
centração necessita ser ainda estimulada. Será implementado 
um processo progressivo de eliminação das tarifas reguladas, 
salvaguardando o interesse dos consumidores mais vulneráveis 
e reforçando a supervisão nos mercados grossista e retalhista.

A criação e desenvolvimento do MIBGAS assumem 
assim, neste contexto, particular relevância para os consu-
midores e comercializadores. A maior dimensão do mer-
cado e do número de participantes aumenta o nível da 
concorrência e a integração e o reforço das interligações 
contribuem para o aumento da segurança de abastecimento.

A construção e o aprofundamento deste mercado passam 
por um processo de harmonização regulatória, designada-
mente pela harmonização das licenças de comercialização a 

nível ibérico, pelas regras de mudança de comercializador 
e pela convergência nas estruturas e sistemas de tarifas 
de acesso, em particular as relacionadas com o trânsito 
de gás natural entre Espanha e Portugal, à semelhança do 
que ocorreu no MIBEL.

O planeamento conjunto do sistema de gás natural 
ibérico no âmbito do MIBGAS viabilizará o reforço das 
interligações e da capacidade de armazenamento de gás 
natural, de forma a garantir um nível satisfatório de oferta 
de capacidade para o mercado.

O reforço das interligações entre a península Ibérica e 
França, no sentido da constituição do mercado do sudoeste 
europeu de gás natural, permitirá a criação de um mercado 
grossista de gás, no âmbito do qual o terminal de Sines 
com a ligação estratégica ao armazenamento do Carriço 
permitirá a criação de um hub estratégico em Portugal.

A participação do petróleo na energia primária tem vindo 
a decrescer, representando actualmente cerca de 52 %, 
sendo que metade desta energia tem utilização final no 
sector dos transportes.

A contribuição do petróleo para a produção de energia eléc-
trica diminuiu drasticamente. Estão em curso em Portugal 
importantes investimentos no aparelho refinador no sentido de 
o tornar mais consentâneo com a actual estrutura de consumo.

A criação da Entidade Gestora das Reservas Estratégi-
cas de Produtos Petrolíferos (EGREP) e a forma definida 
para se assegurar o nível de reservas obrigatórias entre 
a agência e a indústria coloca Portugal em linha com as 
exigências definidas na Directiva n.º 98/93/CE e facilitou 
a entrada de novos comercializadores introduzindo maior 
concorrência no mercado.

Existem, no entanto, ainda barreiras a eliminar e, por 
isso, será regulamentado o Decreto -Lei n.º 31/2006, com a 
definição do regime de acesso de terceiros às instalações de 
armazenamento e de transporte por oleoduto consideradas 
de utilidade pública. Será prosseguido o esforço de pros-
pecção de combustíveis fósseis no território português.

A protecção dos direitos e interesses dos consumidores 
em relação aos preços, à qualidade dos produtos e serviços, 
ao acesso à informação e à segurança de abastecimento 
continuarão a ser privilegiados.

2 — Aposta nas energias renováveis

Os investimentos em energias renováveis nos últimos 
anos fizeram de Portugal uma referência mundial neste 
domínio, nomeadamente no que diz respeito à energia 
eólica. Portugal assumiu para 2020, no quadro dos seus 
compromissos europeus, uma meta de consumo de energia 
final de 31 % a partir de fontes renováveis.

A base da produção renovável nacional está fundamental-
mente assente na combinação da energia hídrica e da energia 
eólica. Porém, a visão nacional para este sector passa pela 
diversificação da carteira de energias renováveis apostando 
em tecnologias já maduras e que possam dar um contributo 
mais imediato para o sistema electroprodutor mas tam-
bém em investigação e desenvolvimento de tecnologias e 
em projectos em fase de teste/demonstração que apresen-
tem potencial de criação de valor na economia nacional.

As metas para cada uma das tecnologias de energia 
renovável serão definidas no âmbito do Plano Nacional de 
Acção para as Energias Renováveis (PNAER), que será 
elaborado em articulação com os ministérios relevantes.

Salienta -se que no âmbito deste Plano desenvolver -se -á 
um procedimento de planeamento e avaliação ambiental 
estratégica das fontes de origem renovável, em estreita co-
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laboração entre os ministérios responsáveis pelas áreas da 
energia e do ambiente, designadamente nas renováveis de 
maior incidência territorial, como a eólica e a mini -hídrica.

No âmbito das metas do Pacote Energia -Clima para 
Portugal e com o objectivo de promover a incorporação 
de energias de fontes renováveis, poderá ser utilizado o 
mercado de garantias de origem.

Serão agilizados os procedimentos para a atribuição de 
potência a projectos de demonstração em novas tecnologias 
visando usar os resultados desses projectos para funda-
mentar as opções de expansão da capacidade ligada a uma 
estratégia de criação de novos clusters industriais.

Energia hídrica

A energia hídrica é uma aposta que tem vindo a ser feita 
desde os anos 40, sendo que a capacidade instalada ronda 
actualmente os 4900 MW. Em 2007 foi lançado o Plano 
Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroeléc-
trico (PNBEPH), que irá permitir a Portugal aproveitar 
melhor o seu potencial hídrico e viabilizar o crescimento 
da energia eólica. Efectivamente, para que a intermitência 
associada ao perfil de produção eólica seja integrada no 
sistema eléctrico, é necessária a introdução de um ele-
mento estabilizador, que será parcialmente garantido pelo 
aumento da potência hídrica associado ao PNBEPH, aos no-
vos empreendimentos em curso e aos reforços de potência 
previstos que permitirão atingir, em 2020, cerca de 8600 
MW. A existência de capacidade reversível nos investi-
mentos previstos é fundamental para aproveitar o excesso 
de energia eólica produzido durante os períodos de vazio.

No que se refere à mini -hídrica, o objectivo de pleno 
aproveitamento do potencial identificado de 250 MW será 
conseguido no quadro dum plano estratégico de análise e 
licenciamento a definir.

Energia eólica

A energia eólica tem tido uma forte progressão nos últi-
mos anos, tendo a potência instalada em Portugal passado 
de 537 MW em 2004 para mais de 3500 MW em 2009. 
Até 2012 serão instalados 2000 MW adicionais resultan-
tes da capacidade atribuída nos últimos dois anos através 
processos concursais. Serão ainda instalados mais 400 MW 
de potência resultantes da exploração do potencial de sobre-
-equipamento dos parques existentes.

A estratégia prevê que até 2020 possam ser instalados, 
também por concurso, outros 3000 MW de potência eólica, 
sendo que a atribuição desta potência dependerá de um con-
junto de factores, designadamente da evolução da procura 
de electricidade, da penetração dos veículos eléctricos, da 
capacidade de transferir consumos de períodos de ponta para 
períodos de vazio e também da viabilidade técnica e dos custos 
das tecnologias eólicas offshore, assim como dos impactos 
ambientais associados aos diferentes tipos de tecnologia.

Energia solar

Após as fortes apostas na energia hídrica e eólica, a 
energia solar posiciona -se como a tecnologia com maior 
potencial de desenvolvimento em Portugal durante a pró-
xima década.

A sua complementaridade com as restantes tecnologias 
renováveis, pelo facto de ser gerada nas horas de maior 
consumo, leva à fixação de um objectivo de 1500 MW 
de potência instalada em 2020, através da concretiza-
ção de diversos programas, devendo o desenvolvimento 

desta capacidade acompanhar os avanços tecnológicos, 
os ganhos de eficiência e a redução dos custos associados 
a estas tecnologias, nomeadamente o solar termoeléctrico 
e o fotovoltaico de concentração.

O sucesso associado à introdução da micro -geração e 
o enorme impacto que teve na sociedade e na indústria 
justifica que se estabeleçam metas mais ambiciosas para 
este segmento e que se agilize também a introdução de um 
programa de mini -geração destinado a projectos com po-
tências até 150 kW ou 250 kW em função da tecnologia.

Será definido um novo modelo de promoção para prosse-
guir a aposta no solar térmico, aproveitando o potencial solar 
do País e o baixo custo associado às tecnologias disponíveis, 
de modo a cumprir os objectivos do PNAEE e do PNAC.

Biomassa

A biomassa apresenta uma elevada importância para o 
País pela sua transversalidade à gestão florestal, produzindo 
energia e calor neutros no que respeita às emissões de CO

2
.

Cumulativamente com as outras fileiras industriais, 
a biomassa promoverá uma gestão profissional das flo-
restas nacionais, contribuindo para a redução dos riscos 
associados, nomeadamente incêndios, bem como para a 
sua sustentabilidade.

A biomassa tem ainda um grande impacto social rele-
vante na criação de emprego estável, directo e indirecto, 
em zonas menos desenvolvidas, contribuindo assim para 
a fixação de população.

A implementação da capacidade já atribuída de 250 MW 
será conciliada com a disponibilização de biomassa florestal 
no mercado, agilizando, sempre que justificável, a concen-
tração de potência para a obtenção de economias de escala.

Serão aprovadas medidas de promoção da produção de 
biomassa florestal, assegurando a satisfação das necessida-
des de consumo já instaladas e a instalar, nomeadamente 
através da agilização e do acesso aos apoios públicos, da 
promoção da certificação da gestão florestável sustentá-
vel e da avaliação da utilização e promoção de culturas 
energéticas, bem como da biomassa residual da actividade 
agrícola e agro -industrial para a produção de energia.

Na criação de condições para a implementação dos 
projectos será considerado e ponderado o impacto da bio-
massa no desenvolvimento do território, tendo em conta a 
conservação da natureza e da biodiversidade.

Será promovido um trabalho conjunto com as autarquias 
locais que pretendam criar parques intermédios de recolha e 
estilhaçamento de biomassa, reduzindo o seu volume e desta 
forma tornando o seu transporte mais económico. Serão tam-
bém instaladas plataformas de armazenamento intermédio da 
biomassa que possibilitem a instalação de indústrias que pro-
duzam derivados de biomassa com maior valor económico.

Será dinamizado o Centro de Biomassa para a Energia 
visando criar um centro de investigação, certificação e 
coordenação global do sector da biomassa, em articulação 
entre o Ministério da Economia, da Inovação e do Desen-
volvimento (MEID), o Ministério da Agricultura, do De-
senvolvimento Rural e das Pescas (MADRP) e o Ministério 
do Ambiente e do Ordenamento do Território (MAOT), 
tendo em conta a capacidade científica e tecnológica já 
instalada em centros de investigação em áreas relevantes.

Será promovida a utilização da biomassa para o aqueci-
mento residencial através de equipamentos mais eficientes 
e com baixas emissões de partículas.
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Biogás e resíduos

Os resíduos constituem uma fonte energética endógena, 
e renovável na sua componente biogénica, pelo que são 
uma fonte energética que importa valorizar. Assim, será 
dado impulso ao aproveitamento do potencial dos com-
bustíveis derivados de resíduos (CDR).

Será dada particular atenção à exploração do potencial 
associado ao biogás, designadamente ao biogás de aterro 
e ao biogás proveniente da digestão anaeróbia de resíduos 
e de efluentes cuja viabilização deverá estar associada à 
internalização dos benefícios ambientais.

Também será dada atenção ao potencial energético da 
valorização de resíduos e efluentes.

Biocombustíveis

Os biocombustíveis continuarão a ser um contributo 
para que Portugal cumpra as suas metas de energias reno-
váveis no consumo final do sector dos transportes. Desta 
forma, o governo acompanhará as directivas europeias 
relativas aos biocombustíveis, designadamente ao nível da 
definição dos critérios de sustentabilidade e assegurando 
a manutenção dos melhores padrões de qualidade no fun-
cionamento do parque automóvel.

Promover -se -á a utilização de recursos endógenos para 
a produção de biocombustíveis estreitando a ligação com 
a agricultura nacional e as soluções ligadas aos biocom-
bustíveis de segunda geração.

Geotermia

É previsível que a geotermia ganhe importância no 
mix energético nacional até 2020, dado o potencial de 
que o nosso país dispõe. Para além da forte aposta em 
energia geotérmica na Região Autónoma dos Açores, estão 
em curso projectos inovadores no território continental. 
A investigação científica e a avaliação do potencial de 
aplicação da geotermia de alta entalpia para geração de 
energia eléctrica e da geotermia de baixa entalpia para o 
aproveitamento da energia associada aos aquíferos (hidro-
geologia energética) ou em formações geológicas serão 
alvo de projectos -piloto.

O Programa do Governo prevê que se avance com uma 
nova fileira na área da geotermia (250 MW) até 2020.

Energia das ondas

O elevado potencial da costa portuguesa e o empenho 
em dinamizar um cluster industrial ligado às actividades do 
mar têm levado este Governo a dedicar particular atenção à 
energia das ondas. O aproveitamento da energia das ondas 
encontra -se ainda numa fase de demonstração, sendo que 
existe grande expectativa em relação à evolução dos seus 
custos de produção. O Governo ao viabilizar uma zona-
-piloto para testes está a contribuir para o desenvolvimento 
desta tecnologia e para que a ambição de ter 250 MW 
de potência instalada possa ser uma realidade em 2020.

O Governo assinará o contrato de concessão da zona -piloto, 
sendo que se espera que num prazo de 18 meses após a assi-
natura do contrato de concessão estejam preparadas as infra-
-estruturas para a instalação de projectos de demonstração.

Hidrogénio

O desenvolvimento das tecnologias de pilhas de com-
bustível a hidrogénio até 2020 tem um considerável poten-
cial de alteração do paradigma energético actual, através 

de sinergias com a produção descentralizada de energia 
através de fontes renováveis e a promoção da eficiência 
energética. O potencial do hidrogénio como vector ener-
gético com capacidade de armazenamento de energia será 
avaliado enquanto forma de viabilizar a utilização de ener-
gias renováveis em larga escala e de promover soluções 
inovadoras no sector dos transportes.

Será preparado um roteiro destas tecnologias, em linha 
com as iniciativas do SET -Plan e as perspectivas de evo-
lução a nível internacional.

3 — Promoção da eficiência energética

O choque petrolífero de 2008, que serviu de catalisador 
da grave crise económica mundial, bem como a percepção 
crescente do problema das alterações climáticas, bem como 
outras exigências ambientais, evidenciam a necessidade 
de o País tornar o seu consumo energético mais racional 
e eficiente, especialmente no que diz respeito ao consumo 
directo de derivados de petróleo.

Uma das mais prometedoras linhas de resposta a esta 
necessidade são os veículos eléctricos que substituirão os 
veículos com motores de combustão interna por veículos 
com motores eléctricos, que, para além de mais eficientes, 
não dependem directamente do consumo de petróleo. A 
transferência de 10 % do consumo de energia final asso-
ciados aos transportes rodoviários de combustíveis fós-
seis para electricidade permitirá, apenas por via da maior 
eficiência do motor eléctrico, reduzir o consumo final de 
energia em cerca de 2 % desse consumo.

O Programa MOBI.E de promoção dos veículos eléctri-
cos criará uma rede de carregamento de âmbito nacional, 
centrada no utilizador, acessível em qualquer ponto do 
País e compatível com todas as marcas de veículos, aberta 
a todos os operadores, permitindo introduzir o veículo 
eléctrico como alternativa aos modos de transporte rodo-
viários que utilizam combustíveis fósseis. Até 2012 será 
desenvolvida uma rede -piloto que engloba 25 municípios.

Para além dos benefícios associados à melhoria da 
eficiência energética, a aposta nos veículos eléctricos e 
na mobilidade eléctrica induz outros impactos positivos, 
integrando o desenvolvimento de capacidades no domínio 
da engenharia e produção de baterias, componentes e inte-
gração de veículos, bem como ao nível das infra -estruturas 
energéticas, com a criação de sistemas avançados e inteli-
gentes de carregamento e de gestão da rede, permitindo no 
futuro a exploração de modelos de negócio em que os utili-
zadores são simultaneamente consumidores e produtores de 
energia e potenciando a utilização das energias renováveis, 
sem custos adicionais. Os veículos funcionarão como um 
armazém da energia renovável produzida durante a noite 
sendo inserida na rede nas alturas de maior procura.

As redes eléctricas inteligentes são uma peça fundamental 
para o sucesso da introdução dos veículos eléctricos e para a 
melhoria da nossa eficiência energética, uma vez que permitirão 
monitorizar, controlar e gerir de forma integrada a produção, 
a distribuição, o armazenamento e o consumo de energia de 
uma multiplicidade de agentes de um modo mais eficiente.

Estão em curso um conjunto de projectos de investi-
gação ao nível da monitorização e da gestão do consumo 
envolvendo empresas e universidades nacionais. Ainda 
nesta área, está prevista para 2010 a instalação de um 
projecto -piloto abrangendo cerca de 50 000 consumidores 
de energia eléctrica, ao qual se seguirão outros, prevendo-
-se a cobertura da maioria dos consumidores nacionais por 
redes inteligentes no horizonte de 2020.
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O PNAEE, aprovado em 2008, contempla um conjunto 
de medidas que visam reduzir o consumo final de energia 
em 10 % até 2015, abrangendo os sectores de transportes, 
residencial e serviços, indústria e Estado e estabelecendo 
como áreas transversais de actuação os comportamentos, a 
fiscalidade, os incentivos e os financiamentos. A adopção 
das metas europeias de eficiência energética para 2020 
obriga, para além da introdução dos veículos eléctricos e 
das redes inteligentes, a uma revisão do PNAEE, alargando 
o seu horizonte temporal, introduzindo novas medidas e 
reforçando os objectivos das medidas existentes.

Neste contexto, serão reforçadas as medidas com maior 
potencial de redução do consumo para o horizonte de 2020. 
No sector dos transportes serão fundamentais as medidas 
relacionadas com o abate de viaturas, a consolidação da 
fiscalidade verde nos transportes e que fomentem a afirma-
ção de um sistema de transportes mais eficiente do ponto 
de vista energético e ambiental, contribuindo para uma 
mobilidade mais sustentável.

Neste domínio será continuado o esforço de promoção de 
medidas que desenvolvam novas soluções de transporte e 
incentivem a transferência modal no transporte de passageiros 
a favor do transporte público e dos modos suaves, com redes 
e serviços mais eficientes e melhor articulados, potenciando 
as vocações de cada modo. Também no transporte de merca-
dorias serão prosseguidas as medidas necessárias à optimiza-
ção das cadeias de transporte, melhorando a sua integração 
e articulação, e que incentivem o aumento da participação 
dos modos potenciadores de uma maior eficiência global do 
sistema, nomeadamente o transporte marítimo e ferroviário.

Ao nível dos edifícios serão reforçadas a penetração 
da produção de energias renováveis (solar térmico, solar 
fotovoltaico, micro -eólicas) e a utilização do processo de 
certificação energética será um instrumento fundamental 
para melhorar o desempenho energético dos edifícios.

Nesta frente, o processo de reabilitação urbana envolve 
um enorme potencial de ganhos de eficiência energética, 
pelo que serão promovidas as sinergias entre os dois 
domínios de acção pública, nomeadamente a nível dos ins-
trumentos e das prioridades em matéria de financiamento.

Também na política de habitação serão reforçadas as 
preocupações com a construção sustentável para melhoria 
do conforto térmico das habitações.

Será promovida a racionalização do uso da energia pela 
indústria e pela agricultura e a utilização da co -geração 
de elevada eficiência visando a redução do consumo de 
energia primária.

O Estado reforçará a redução de consumos nas suas insta-
lações e frotas bem como promoverá a utilização de ilumina-
ção pública mais eficiente. A título de piloto serão apoiadas 
experiências de desenvolvimento de smart cities, começando 
por Évora como cidade -piloto para a implementação de re-
des inteligentes e por Guimarães como cidade -piloto para 
a implementação de novos sistemas de iluminação pública.

O desenvolvimento do sector das energy saving companies 
(ESCO´s) será ainda uma prioridade, dado que o mesmo 
criará um mercado de serviços de energia, com grande re-
levância a prazo. Será implementado o fundo de eficiência 
energética como o principal suporte financeiro do PNAEE.

Será dada particular atenção à alteração de comportamentos, 
promovendo o combate ao desperdício dos usos de energia 
em todas as suas vertentes com o foco na sensibilização dos 
mais jovens e na mudança cultural. Nesse sentido, embora 
com efeitos a prazo mais longo, será decisiva a efectivação das 
opções que no domínio do ordenamento do território condu-
zem a modelos de organização do território indutores de um 
aumento da eficiência energética e ambiental, menos gera-

dos de deslocações de pessoas e bens e menos intensivos em 
transportes motorizados. Ainda neste âmbito será importante 
a criação de estruturas, mecanismos e instrumentos que pro-
movam uma eficaz articulação entre o planeamento dos trans-
portes e gestão da mobilidade e o ordenamento do território.

Serão definidos os incentivos para potenciar as boas prá-
ticas ambientais. As sinergias entre iniciativas públicas e 
privadas ao nível da inovação comportamental serão cata-
lisadoras de uma alteração de hábitos e comportamentos, 
essencial para garantir o bem -estar das populações, a robustez 
e a competitividade da economia e a qualidade do ambiente.

4 — Garantia da segurança de abastecimento

A energia é um factor essencial para o desenvolvimento 
económico, pelo que a segurança de abastecimento é um 
dos pilares básicos de qualquer estratégia de energia.

A diversificação do mix energético, quer das fontes quer 
das origens, é a melhor forma de assegurar elevados padrões 
de segurança. Neste sentido, nos anos 80 foram constru-
ídas centrais eléctricas a carvão e em 1997 introduziu -se 
o gás natural, através da construção do gasoduto com a 
Argélia e das centrais de ciclo combinado que se seguiram.

Nos últimos anos, a aposta nas energias renováveis veio 
permitir não só diversificar ainda mais o mix energético 
como reduzir a dependência externa.

O aumento da potência eólica evitou o recurso a um maior 
número de centrais térmicas de ciclo combinado. A implemen-
tação do Plano Nacional de Barragens com Elevado Potencial 
Hidroeléctrico (PNBEPH) permitirá aproximar o aprovei-
tamento do potencial hídrico português à média europeia, 
bem como aumentar os níveis de reserva de curto prazo ao 
possibilitar uma gestão integrada entre a produção hídrica e 
eólica. No entanto, será necessário conjugar o investimento 
nas energias renováveis com outras formas de energia para que 
o mix energético se mantenha suficientemente diversificado.

É também fundamental garantir a existência de capaci-
dade de geração de electricidade suficiente para responder 
às necessidades das horas de maior consumo, mesmo nos 
cenários meteorológicos mais adversos.

O previsível aumento dos consumos de electricidade 
o descomissionamento previsto das centrais a fuel e da 
central de Sines aconselham à manutenção da reserva de 
800 MW de capacidade em Sines para a construção de 
uma central de carvão limpo.

Para além da diversificação do mix energético, há que 
considerar, como condição necessária para a segurança de 
abastecimento, a existência de infra -estruturas robustas e 
adequadas às necessidades do País nas áreas do transporte 
e da distribuição de energia.

Está previsto, no âmbito do mercado ibérico, o desen-
volvimento de novas interligações com Espanha para o 
transporte de electricidade e gás natural, que permitirá 
uma maior integração dos mercados ibéricos e potenciará 
uma maior ligação ao mercado europeu, nomeadamente 
ao mercado do Sudoeste.

Será promovido o aumento da capacidade de armazena-
mento de gás natural, no sentido de manter uma adequada 
segurança de abastecimento, cumprindo as directivas eu-
ropeias e de dinamizar o MIBGAS, utilizando este arma-
zenamento como ferramenta disponível para flexibilização 
da oferta dos operadores de mercado.

Portugal tem a ambição de contribuir para a segurança de 
abastecimento europeia através da utilização conjugada de 
um terminal de gás natural competitivo em Sines, que sirva 
de hub a nível ibérico, com a armazenagem subterrânea no 
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Carriço e a construção de ligações dedicadas ao transporte 
de gás natural entre a península Ibérica e o centro da Europa.

A criação da EGREP e a forma definida para se assegu-
rar o nível de reservas obrigatórias de produtos petrolíferos 
coloca Portugal em linha com as exigências definidas na 
Directiva n.º 98/93/CE.

5 — Sustentabilidade da estratégia energética

A aposta nas energias renováveis, para além da produção 
de energia, gera um conjunto de externalidades positivas 
ligadas ao ambiente, à criação de riqueza e emprego e ao 
equilíbrio da balança comercial. Estas externalidades serão 
progressivamente internalizadas no cálculo das tarifas de 
forma a manter um custo da energia competitivo.

Será criado um fundo de equilíbrio tarifário que contri-
bua para gerir o impacto da produção renovável nas tarifas. 
As receitas deste fundo advirão, entre outras, de parte das 
receitas da venda das licenças de emissão de CO

2
 a adquirir 

pelo sector eléctrico, de limites à remuneração das centrais 
hídricas nos anos de baixa hidraulicidade e elevados preços 
e outras receitas que lhe sejam legalmente atribuídas.

Outro dos vectores da sustentabilidade económica é a in-
trodução de mais concorrência no sector, que passará também 
pela eliminação das tarifas de venda ao consumidor final, 
em conformidade com as directivas europeias. Este processo 
será concretizado de forma gradual, em articulação com as 
dinâmicas de mercado, acautelando a competitividade da 
indústria nacional e a introdução de uma tarifa social regu-
lada para os consumidores domésticos mais vulneráveis.

O aumento da produção renovável, nomeadamente da 
produção eólica, exige uma gestão pró -activa da sustentabi-
lidade técnica do sistema. Com efeito, a maior concentração 
da produção eólica nos períodos de menor consumo obrigam 
à existência de soluções que alisem o diagrama de consumo.

Numa primeira fase, esse alisamento será conseguido atra-
vés do aumento da potência hídrica com capacidade reversível, 
que ajudará a integrar o aumento da produção eólica. A médio 
prazo, serão os projectos das redes inteligentes e da mobili-
dade eléctrica que contribuirão para a transferência de consu-
mos de períodos de cheia e de ponta para períodos de vazio.

O reforço das interligações continuará a ser uma priori-
dade, uma vez que Portugal, com esta estratégia, passará 
a ser exportador nos períodos de hidraulicidade média e 
alta mas continuará a importar em anos secos.

As alterações climáticas estão identificadas como uma 
das maiores ameaças ambientais, sociais e económicas que 
o planeta e a humanidade enfrentam na actualidade.

Esta estratégia garante a progressiva descarbonificação 
da economia portuguesa. A produção de electricidade a 
partir de energias renováveis implicará, em 2020, uma 
redução adicional das emissões de 10 milhões de toneladas 
de CO

2
. Adicionalmente, as medidas associadas à efici-

ência energética evitarão a emissão, segundo estimativas 
preliminares, de cerca de 10 milhões toneladas de CO

2
. 

Assim, com esta estratégia, Portugal dará passos muito sig-
nificativos para o cumprimento dos objectivos de redução 
de emissões a que está comprometido. 

mais avançadas, com serviços mais inovadores e modali-
dades mais diversificadas que permitam o acesso à socie-
dade da informação por parte das famílias e das empresas.

Nas zonas rurais — com natureza mais remota, com 
mais baixa densidade populacional e com menores índices 
de rendimento per capita — o livre funcionamento do 
mercado revelou grande dificuldade em assegurar uma 
oferta alargada de serviços de comunicações electrónicas, 
não sendo expectável que, relativamente a tais zonas, se 
viesse a verificar um cenário diferente.

Nesse contexto, foram lançados cinco concursos públi-
cos tendo em vista a instalação, a gestão, a exploração e 
a manutenção das redes de comunicações electrónicas de 
alta velocidade nas zonas rurais, a saber:

i) Concurso público para a instalação, gestão, exploração 
e manutenção das redes de comunicações electrónicas de 
alta velocidade na zona Centro;

ii) Concurso público para a instalação, gestão, explora-
ção e manutenção das redes de comunicações electrónicas 
de alta velocidade na zona Norte;

iii) Concurso público para a instalação, gestão, explora-
ção e manutenção das redes de comunicações electrónicas 
de alta velocidade nas zonas do Alentejo e do Algarve;

iv) Concurso público para a instalação, gestão, explora-
ção e manutenção das redes de comunicações electrónicas 
de alta velocidade na Região Autónoma dos Açores; e

v) Concurso público para a instalação, gestão, explora-
ção e manutenção das redes de comunicações electrónicas 
de alta velocidade na Região Autónoma da Madeira.

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, do artigo 137.º do Código 
do Procedimento Administrativo e da alínea g) do ar-
tigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:

1 — Ratificar todos os actos referentes aos procedi-
mentos dos concursos públicos para a instalação, ges-
tão, exploração e manutenção das redes de comunicações 
electrónicas de alta velocidade na zona Centro, na zona 
Norte, nas zonas do Alentejo e do Algarve, na Região 
Autónoma dos Açores e na Região Autónoma da Madeira, 
nomeadamente:

a) O acto de abertura dos cinco procedimentos e a apro-
vação das respectivas peças;

b) A nomeação do júri dos cinco procedimentos, bem 
como a delegação de competências no mesmo;

c) O acto de selecção das propostas para a fase de ne-
gociações relativamente aos concursos públicos para a 
instalação, gestão, exploração e manutenção das redes 
de comunicações electrónicas de alta velocidade na zona 
Centro, na zona Norte, nas zonas do Alentejo e do Algarve 
e na Região Autónoma dos Açores;

d) O acto de adjudicação das propostas relativamente 
aos concursos públicos para a instalação, gestão, explora-
ção e manutenção das redes de comunicações electrónicas 
de alta velocidade na zona Centro, na zona Norte e nas 
zonas do Alentejo e do Algarve;

e) O acto de delegação, no Secretário de Estado Adjunto, 
das Obras Públicas e Comunicações, de todos os poderes e 
competências necessários para a prática de todos os actos 
respeitantes aos procedimentos dos cinco concursos públicos, 
constante dos despachos n.ºs 3036/2010, de 17 de Fevereiro, 
3037/2010, de 17 de Fevereiro, 3038/2010, de 17 de Fevereiro, 
4975/2010, de 19 de Março, e 4976/2010, de 19 de Março.

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2010
O Governo definiu como prioridade estratégica para 

o País, através da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 120/2008, de 30 de Julho, a promoção do investimento em 
redes de nova geração. Para a concretização de tal objectivo, 
revelou -se essencial dotar o País com redes de comunicações 
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2 — Delegar, com a faculdade de subdelegação, ao abrigo 
do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do Código dos Contra-
tos Públicos, no Ministro das Obras Públicas, Transportes 
e Comunicações, a competência para a prática de todos os 
actos a realizar no âmbito dos procedimentos identificados no 
número anterior, designadamente o acto de selecção das pro-
postas para a fase de negociações no procedimento referente 
à Região Autónoma da Madeira e o acto de adjudicação nos 
procedimentos referentes às Regiões Autónomas dos Açores 
e da Madeira, bem como a aprovação das minutas dos con-
tratos a celebrar e a representação da entidade adjudicante na 
correspondente assinatura relativamente aos cinco concursos.

3 — Autorizar a realização da despesa no âmbito da exe-
cução dos contratos referentes aos concursos públicos identi-
ficados no n.º 1, até ao montante máximo de € 115 000 000, 
acrescido do imposto sobre o valor acrescentado.

4 — Determinar que a despesa referida no número an-
terior é financiada com recurso a fundos comunitários.

Presidência do Conselho de Ministros, 1 de Abril de 
2010. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho 
Pinto de Sousa. 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2010
O Decreto n.º 7/2008, de 27 de Março, alterado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2009, de 27 de 
Janeiro, sujeitou a medidas preventivas as áreas abrangidas 
pelos troços Lisboa -Vila Franca de Xira, Alenquer -Pombal 
e Oliveira do Bairro -Porto do empreendimento público 
relativo à ligação ferroviária de alta velocidade entre Lis-
boa e o Porto, com o objectivo de assegurar a manutenção 
das condições necessárias para a programação e execução 
do projecto e de forma a evitar a alteração das circunstân-
cias e condições existentes que tornassem a execução do 
referido empreendimento mais difícil ou onerosa.

O Decreto n.º 7/2008, de 27 de Março, fixou que as 
medidas preventivas tinham uma duração de em dois anos, 
com a possibilidade de prorrogação por mais um ano.

Atendendo que ainda não foi possível proceder à pro-
gramação integral do empreendimento público para cuja 
salvaguarda foram aprovadas as medidas preventivas, dada 
a sua complexidade e, nomeadamente, as limitações decor-
rentes do atravessamento de áreas urbanas consolidadas, 
torna -se necessário prorrogar o seu prazo de vigência.

Porém, no contexto da dinâmica do processo, os traça-
dos preliminares previstos para esta ligação foram entre-
tanto objecto dos respectivos procedimentos de avaliação 
de impacte ambiental, que concluíram com a selecção de 
uma das alternativas de corredor propostas e com a emissão 
das respectivas declarações de impacte ambiental.

Consequentemente, algumas das áreas incluídas nos 
traçados preliminares constantes das plantas anexas ao 
Decreto n.º 7/2008, de 27 de Março, tornaram -se desneces-
sárias para assegurar a manutenção das condições exigidas 
para a programação e execução da ligação ferroviária de 
alta velocidade entre Lisboa e o Porto.

Deste modo, impõe -se a alteração dos traçados prelimi-
nares previstos para os troços Lisboa -Vila Franca de Xira e 
Oliveira do Bairro -Porto, tendo em atenção as respectivas 
declarações de impacte ambiental, e mantendo -se as áreas 
previstas no Decreto n.º 7/2008, de 27 de Março, no troço 
Alenquer -Pombal.

Foram consultados os municípios de Alcobaça, Alenquer, 
Arruda dos Vinhos, Aveiro, Caldas da Rainha, Estarreja, 
Leiria, Lisboa, Loures, Oliveira do Bairro, Ovar, Porto, Rio 
Maior, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Gaia. Foi ainda 
promovida a consulta aos municípios de Albergaria -a -Velha, 
Azambuja, Cadaval, Espinho, Marinha Grande, Oliveira de 
Azeméis, Pombal, Porto de Mós e Santa Maria da Feira.

Assim:
Nos termos do n.º 9 do artigo 107.º, do n.º 2 do artigo 109.º 

e do n.º 1 do artigo 112.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 
de Setembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 53/2000, de 7 
de Abril, pelo Decreto -Lei n.º 310/2002, de 10 de Dezem-
bro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei 
n.º 56/2007, de 31 de Agosto, pelo Decreto -Lei n.º 316/2007, 
de 19 de Setembro, e pelo Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 
de Fevereiro, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, 
o Conselho de Ministros resolve:

1 — Prorrogar por um ano o prazo de vigência das 
medidas preventivas estabelecidas pelo Decreto n.º 7/2008, 
de 27 de Março, alterado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 12/2009, de 27 de Janeiro.

2 — Definir que, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º 
do Decreto n.º 7/2008, de 27 de Março, alterado pela Resolu-
ção do Conselho de Ministros n.º 12/2009, de 27 de Janeiro, 
os traçados dos troços Lisboa -Vila Franca de Xira e Oliveira 
do Bairro -Porto da ligação ferroviária de alta velocidade entre 
Lisboa e o Porto são os que constam das plantas constantes 
do anexo à presente resolução, da qual faz parte integrante.

3 — Determinar, quanto ao troço compreendido entre 
Lisboa e Vila Franca de Xira, que as áreas sujeitas às 
medidas preventivas são as constantes das plantas anexas 
à presente resolução e identificadas pelos desenhos com 
os números de ordem 01 -004 a 04 -004, as quais alteram 
e substituem as plantas anexas ao Decreto n.º 7/2008, de 
27 de Março, alterado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 12/2009, de 27 de Janeiro, e identificadas 
com os números de ordem 01 -004 a 04 -004.

4 — Determinar ainda, no que concerne ao troço com-
preendido entre Oliveira do Bairro e o Porto, que as áreas 
sujeitas às medidas preventivas são as constantes das plantas 
anexas à presente resolução e identificadas pelos desenhos 
com os números de ordem 01 -009 a 09 -009, as quais alte-
ram e substituem as plantas anexas ao Decreto n.º 7/2008, 
de 27 de Março, alterado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 12/2009, de 27 de Janeiro, e identificadas 
com os números de ordem 01 -009 a 09 -009.

5 — Depositar junto da Rede Ferroviária Nacio-
nal — REFER, E. P. E., da Direcção -Geral do Orde-
namento do Território e Desenvolvimento Urbano, das 
comissões de coordenação e desenvolvimento regional 
territorialmente competentes e dos municípios abrangidos 
os elementos cartográficos que permitam a identificação 
das áreas delimitadas nas plantas constantes do anexo à 
presente resolução, incluindo o respectivo levantamento 
aerofotogramétrico do território.

6 — Determinar que o empreendimento público pro-
jectado, que a presente resolução visa salvaguardar, deve 
desde já ser tido em conta na elaboração, alteração ou 
revisão de todos os instrumentos de gestão territorial com 
incidência nas áreas delimitadas.

7 — Estabelecer que a presente resolução entra em vigor 
no dia seguinte ao da sua publicação.

Presidência do Conselho de Ministros, 8 de Abril de 
2010. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho 
Pinto de Sousa.
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ANEXO

(a que se refere o n.º 2)

Plantas 
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 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Decreto-Lei n.º 34/2010
de 15 de Abril

A Directiva n.º 2007/23/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 23 de Maio, que agora se transpõe, 
determina a harmonização das disposições em vigor nos 
diversos Estados membros, relativas à colocação no mer-
cado de artigos de pirotecnia, de forma a garantir a sua livre 
circulação no mercado interno, assegurando simultanea-
mente um elevado nível de protecção da saúde e segurança 
humanas, a defesa dos consumidores e a protecção dos 
utilizadores profissionais finais.

O presente decreto -lei, tendo em vista a defesa dos 
consumidores e a prevenção de acidentes, fixa os requisi-
tos essenciais de segurança para os artigos de pirotecnia, 
limitando a aquisição, utilização ou comércio de certas 
categorias de fogos -de -artifício, por razões de ordem pú-
blica ou de segurança pública, e tendo em consideração 
a existência de costumes e tradições culturais relevantes.

Visando a protecção da saúde, a segurança e o ambiente 
e dados os perigos inerentes ao uso de artigos de pirotecnia, 
o presente decreto -lei fixa os limites de idade mínima dos 
consumidores para a sua aquisição e respectiva utilização 
e garante que a rotulagem apresenta as informações sufi-
cientes e apropriadas para uma utilização segura.

Por outro lado, sem prejuízo do princípio comunitário 
da livre circulação de artigos de pirotecnia, o presente 
decreto -lei não prejudica a legislação nacional sobre a 

concessão de licenças aos fabricantes, aos distribuidores 
e aos importadores.

Deste modo, o presente decreto -lei harmoniza -se com a 
legislação nacional que regula o fabrico, a armazenagem, 
o comércio e o emprego de artigos de pirotecnia, nomea-
damente o Decreto -Lei n.º 376/84, de 30 de Novembro, e 
o Decreto -Lei n.º 521/71, de 24 de Novembro, sem descu-
rar no entanto os objectivos preconizados pela Directiva 
n.º 2007/23/CE, nomeadamente no que se refere à garantia 
da protecção da saúde e segurança humanas, à defesa dos 
consumidores, à protecção do ambiente e à salvaguarda 
dos costumes e tradições culturais existentes, sem nunca 
perder o controle sobre o fabrico, o comércio, a importação 
e o emprego desses artigos.

Foi promovida a audição do Conselho Nacional de 
Consumo.

Foram ouvidas a União Geral dos Consumidores e a 
Federação Nacional das Cooperativas de Consumidores.

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

Artigo 1.º
Objecto

O presente decreto -lei define as regras que estabelecem 
a livre circulação de artigos de pirotecnia bem como os 



Diário da República, 1.ª série — N.º 73 — 15 de Abril de 2010  1305

requisitos essenciais de segurança que os artigos de piro-
tecnia devem satisfazer tendo em vista a sua colocação no 
mercado, de forma a garantir um elevado nível de protecção 
da saúde humana e defesa dos consumidores, transpondo 
para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2007/23/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Maio.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

1 — O presente decreto -lei aplica -se aos artigos de pi-
rotecnia previstos no artigo seguinte.

2 — Excluem -se do âmbito de aplicação do presente 
decreto -lei:

a) Os artigos de pirotecnia destinados a ser utilizados 
para fins não comerciais, em conformidade com a legis-
lação nacional, ou pelas forças armadas, pelas forças e 
serviços de segurança ou pelos bombeiros;

b) Os artifícios pirotécnicos destinados à sinalização, 
abrangidos pelo Decreto -Lei n.º 18/2009, de 15 de Janeiro;

c) Os artigos de pirotecnia destinados a ser utilizados 
na indústria aeroespacial;

d) Os dispositivos de perfuração concebidos espe-
cialmente para brinquedos abrangidos pelo Decreto -Lei 
n.º 237/92, de 27 de Outubro;

e) Os explosivos abrangidos pelo Decreto -Lei n.º 265/94, 
de 25 de Outubro;

f) As munições, na acepção de projécteis, cargas pro-
pulsoras e foguetes de sinalização utilizados em armas de 
fogo portáteis, outras armas e artilharia.

Artigo 3.º
Artigos de pirotecnia

Para efeitos do presente decreto -lei, entende -se por:

a) «Artigo de pirotecnia», qualquer artigo que contenha 
substâncias explosivas ou uma mistura explosiva de substân-
cias concebido para produzir um efeito calorífico, luminoso, 
sonoro, gasoso ou fumígeno ou uma combinação destes efei-
tos, devido a reacções químicas exotérmicas auto -sustentadas;

b) «Fogo -de -artifício», um artigo de pirotecnia desti-
nado a ser utilizado para fins de entretenimento;

c) «Artigo de pirotecnia para teatro», um artigo de pi-
rotecnia concebido para utilização em palco interior ou 
exterior, incluindo produções de cinema ou televisão, ou 
para utilizações idênticas;

d) «Artigo de pirotecnia para veículos», um componente 
de dispositivo de segurança em veículos que contenha 
substâncias pirotécnicas utilizadas para activar este ou 
outros dispositivos.

Artigo 4.º
Colocação no mercado

1 — Os artigos de pirotecnia só podem ser colocados no 
mercado se satisfizerem os requisitos do presente decreto-
-lei, ostentarem a marcação «CE» e respeitarem as obriga-
ções relacionadas com a avaliação de conformidade.

2 — Considera -se colocação no mercado a primeira 
disponibilização no mercado comunitário, a título gratuito 
ou oneroso, de um produto individual tendo em vista a sua 
distribuição ou utilização.

3 — Para efeitos do disposto no número anterior, os 
fogos -de -artifício produzidos por um fabricante para uso 

próprio e que tenham sido aprovados por um Estado mem-
bro da União Europeia para utilização no seu território não 
se consideram colocados no mercado.

Artigo 5.º
Livre circulação

1 — A colocação no mercado de artigos de pirotecnia 
que satisfaçam os requisitos do presente decreto -lei não 
pode ser proibida ou restringida.

2 — O disposto no número anterior não prejudica as dis-
posições legais, justificadas por razões de ordem pública, 
de segurança pública ou de protecção ambiental, destinadas 
a proibir ou restringir a posse, a utilização ou a venda ao 
grande público de fogos -de -artifício das categorias 2 e 3, 
de artigos de pirotecnia para teatro e de outros artigos de 
pirotecnia.

3 — É permitida, por ocasião de feiras, exposições e 
demonstrações para fins de comercialização de artigos de 
pirotecnia, a exibição e a utilização de artigos de pirotec-
nia que não sejam conformes com o presente decreto -lei, 
desde que um sinal visível indique claramente o nome e a 
data da feira, exposição ou demonstração em causa, a não 
conformidade e a não disponibilidade para venda desses 
artigos enquanto não forem postos em conformidade pelo 
fabricante, se o fabricante estiver estabelecido na União 
Europeia, ou pelo importador, e desde que sejam tomadas 
as medidas de segurança adequadas e respeitados todos os 
requisitos estabelecidos pelas autoridades competentes.

4 — É permitida a livre circulação e utilização de ar-
tigos de pirotecnia fabricados para fins de investigação, 
desenvolvimento e ensaio que não sejam conformes com 
as disposições do presente decreto -lei, desde que um sinal 
visível indique claramente a não conformidade e a não 
disponibilidade para venda desses artigos para fins que não 
sejam de investigação, desenvolvimento e ensaio.

5 — Considera -se fabricante a pessoa singular ou colec-
tiva que conceba, fabrique ou mande conceber e fabricar 
um artigo de pirotecnia abrangido pelo presente decreto -lei 
com vista à sua colocação no mercado com o seu próprio 
nome ou marca comercial.

6 — Considera -se importador a pessoa singular ou co-
lectiva estabelecida na União Europeia que disponibilize 
pela primeira vez no mercado comunitário um artigo de 
pirotecnia proveniente de um país terceiro no âmbito da 
sua actividade profissional.

CAPÍTULO II

Classificação e avaliação da conformidade

Artigo 6.º
Classificação

1 — Os artigos de pirotecnia são classificados pelo fa-
bricante de acordo com o tipo de utilização, a finalidade 
e o nível de risco, incluindo o sonoro.

2 — Para efeitos do número anterior, os fogos -de -artifício 
classificam -se de acordo com as seguintes categorias:

a) Categoria 1: fogos -de -artifício que apresentam um 
risco muito baixo e um nível sonoro insignificante e que 
se destinam a ser utilizados em áreas confinadas, incluindo 
os fogos -de -artifício que se destinam a ser utilizados no 
interior de edifícios residenciais;
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b) Categoria 2: fogos -de -artifício que apresentam um 
risco baixo e um nível sonoro baixo e que se destinam a 
ser utilizados em áreas exteriores confinadas;

c) Categoria 3: fogos -de -artifício que apresentam um 
risco médio, que se destinam a ser utilizados em grandes 
áreas exteriores abertas e cujo nível sonoro não é preju-
dicial para a saúde;

d) Categoria 4: fogos -de -artifício que apresentam um 
risco elevado, que se destinam a ser utilizados exclusiva-
mente por pessoas com conhecimentos especializados, 
comummente conhecidos por «fogos -de -artifício para uti-
lização profissional», e cujo nível sonoro não é prejudicial 
para a saúde humana.

3 — Para efeitos do n.º 1, os artigos de pirotecnia para 
teatro classificam -se de acordo com as seguintes categorias:

a) Categoria T1: artigos de pirotecnia para utilização 
em palco que apresentam um risco baixo;

b) Categoria T2: artigos de pirotecnia para utilização 
em palco que se destinam a ser utilizados exclusivamente 
por pessoas com conhecimentos especializados.

4 — Os artigos de pirotecnia que não estejam compre-
endidos nos números anteriores classificam -se de acordo 
com as seguintes categorias:

a) Categoria P1: artigos de pirotecnia, com exclusão dos 
fogos -de -artifício e dos artigos de pirotecnia para teatro, 
que apresentam um risco baixo;

b) Categoria P2: artigos de pirotecnia, com exclusão dos 
fogos -de -artifício e dos artigos de pirotecnia para teatro, 
que se destinam a ser manipulados ou utilizados exclusi-
vamente por pessoas com conhecimentos especializados.

5 — Considera -se pessoa com conhecimentos especia-
lizado a pessoa autorizada a manipular ou utilizar em terri-
tório nacional fogos -de -artifício da categoria 4, artigos de 
pirotecnia para teatro da categoria T2 ou outros artigos de 
pirotecnia da categoria P2.

Artigo 7.º
Procedimentos de avaliação da conformidade

1 — Para a avaliação da conformidade dos artigos de 
pirotecnia, o fabricante adopta um dos seguintes proce-
dimentos:

a) O procedimento relativo ao exame CE de tipo (mó-
dulo B) a que se refere a secção 1 do anexo II do presente 
decreto -lei, de que faz parte integrante;

b) O procedimento relativo à verificação da unidade 
(módulo G) a que se refere a secção 5 do anexo II; ou

c) O procedimento relativo à garantia de qualidade to-
tal do produto (módulo H) a que se refere a secção 6 do 
anexo II, quando se trate de fogos -de -artifício da categoria 4.

2 — Quando o fabricante adopte o procedimento re-
ferido na alínea a) do número anterior, deve ainda, à sua 
escolha, optar por mais um dos seguintes procedimentos:

a) Procedimento relativo à conformidade com o tipo 
(módulo C) a que se refere a secção 2 do anexo II;

b) Procedimento relativo à garantia de qualidade da pro-
dução (módulo D) a que se refere a secção 3 do anexo II; ou

c) Procedimento relativo à garantia de qualidade dos 
produtos (módulo E) a que se refere a secção 4 do anexo II.

Artigo 8.º
Avaliação da conformidade

1 — Compete à Polícia de Segurança Pública, na quali-
dade de organismo notificado, executar os procedimentos 
de avaliação da conformidade, após comunicação do Es-
tado Português à Comissão Europeia, nos termos do n.º 1 
do artigo 10.º da directiva referida no artigo 1.º

2 — O Laboratório Nacional de Energia e Geologia 
colabora com a Polícia de Segurança Pública na execução 
dos procedimentos de avaliação da conformidade.

3 — A Polícia de Segurança Pública pode recorrer ainda 
à colaboração de outros laboratórios competentes na exe-
cução dos procedimentos de avaliação da conformidade.

CAPÍTULO III

Deveres dos operadores económicos

Artigo 9.º
Obrigações dos fabricantes

1 — Compete aos fabricantes assegurar que os artigos de 
pirotecnia colocados no mercado cumprem os requisitos 
essenciais de segurança estabelecidos no anexo I do pre-
sente decreto -lei, do qual faz parte integrante.

2 — Compete aos fabricantes de artigos de pirotecnia:
a) Apresentar o artigo de pirotecnia, para a avaliação 

da conformidade prevista no artigo 7.º, a um organismo 
notificado por um Estado membro à Comissão Europeia, 
nos termos da directiva referida no artigo 1.º; e

b) Após concluída com êxito a avaliação de conformi-
dade, afixar a marcação «CE» e apor o respectivo rótulo 
no artigo de pirotecnia.

3 — Para efeitos da alínea b) do número anterior, os 
fabricantes apõem a marcação «CE» de modo visível, 
legível e indelével, quer nos artigos de pirotecnia quer, 
se tal não for possível, numa placa de identificação sobre 
eles fixada ou na embalagem, concebida de modo a não 
poder ser reutilizada.

4 — O modelo a utilizar para a marcação «CE» cumpre 
o disposto no anexo III do presente decreto -lei, do qual faz 
parte integrante.

5 — Não pode ser aposta nos artigos de pirotecnia 
qualquer marcação ou inscrição susceptível de induzir 
terceiros em erro acerca do significado e da forma da 
marcação «CE».

6 — Pode ser aposta nos artigos de pirotecnia outra 
marcação desde que não reduza a visibilidade e a legibi-
lidade da marcação «CE».

7 — Quando os artigos de pirotecnia sejam objecto de 
outra legislação que se aplique a outros aspectos da mar-
cação «CE» e que preveja a aposição dessa marcação, 
esta indica que os artigos em causa são conformes com as 
disposições da outra legislação que lhe é aplicável.

Artigo 10.º
Rotulagem dos artigos de pirotecnia

1 — Os fabricantes ou os importadores garantem que 
os artigos de pirotecnia, com exclusão dos artigos de piro-
tecnia para veículos, são devidamente rotulados de modo 
visível, legível e indelével em língua portuguesa, caso o 
fabricante não se encontre estabelecido na União Europeia.
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2 — A rotulagem dos artigos de pirotecnia inclui, no mí-
nimo, o nome e o endereço do fabricante ou, se este não es-
tiver estabelecido na União Europeia, o nome do fabricante, 
o nome e o endereço do importador, a designação e o tipo 
do artigo, os limites mínimos de idade, fixados no presente 
decreto -lei, a respectiva categoria, as instruções de utiliza-
ção, o ano de fabrico relativamente aos fogos -de -artifício 
das categorias 3 e 4 e a distância mínima de segurança.

3 — A rotulagem inclui ainda o equivalente da quanti-
dade líquida (NEQ) de material explosivo activo.

4 — Para além do mencionado nos números anteriores, 
a rotulagem dos fogos -de -artifício contêm ainda as seguin-
tes informações mínimas:

a) Categoria 1: se aplicável, «apenas para utilização no 
exterior» e a distância mínima de segurança;

b) Categoria 2: «apenas para utilização no exterior» e 
a(s) distância(s) mínima(s) de segurança;

c) Categoria 3: «apenas para utilização no exterior» e 
a(s) distância(s) mínima(s) de segurança;

d) Categoria 4: «apenas para utilização por pessoas 
com conhecimentos especializados» e a(s) distância(s) 
mínima(s) de segurança.

5 — Para além do mencionado nos n.os 2 e 3, a rotulagem 
dos artigos de pirotecnia para teatro apresentam ainda as 
seguintes informações mínimas:

a) Categoria T1: se aplicável, «apenas para utilização 
no exterior» e a distância mínima de segurança;

b) Categoria T2: «apenas para utilização por pessoas 
com conhecimentos especializados» e a(s) distância(s) 
mínima(s) de segurança.

6 — Se no artigo de pirotecnia não houver espaço sufi-
ciente para satisfazer os requisitos de rotulagem previstos 
nos n.os 2 a 5, as informações são apostas na mais pequena 
unidade de embalagem.

7 — As disposições do presente artigo não se aplicam 
aos artigos de pirotecnia exibidos em feiras, exposições e 
demonstrações para fins de comercialização de artigos de 
pirotecnia, nos termos do n.º 3 do artigo 5.º, ou que tenham 
sido fabricados para fins de investigação, desenvolvimento 
e ensaio, nos termos do n.º 4 do artigo 5.º

Artigo 11.º
Rotulagem dos artigos de pirotecnia para veículos

1 — Na rotulagem dos artigos de pirotecnia para veícu-
los é indicado o nome do fabricante ou, caso este não esteja 
estabelecido na União Europeia, o nome do importador, a 
designação e o tipo do artigo e as indicações de segurança.

2 — Se no artigo de pirotecnia não houver espaço su-
ficiente para satisfazer os requisitos previstos no número 
anterior, estas informações são apostas na embalagem.

3 — É fornecida ao utilizador profissional, na língua 
por este indicada, em papel ou suporte electrónico, desde 
que o destinatário disponha dos meios necessários para 
lhe aceder, uma ficha de segurança elaborada nos termos 
do Decreto -Lei n.º 82/2003, de 23 de Abril, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 63/2008, de 2 de Abril.

Artigo 12.º
Obrigações do importador e do distribuidor

1 — O importador só pode colocar artigos de pirotecnia 
no mercado, em conformidade com o presente decreto -lei.

2 — Se o fabricante não estiver estabelecido na União 
Europeia, compete ao importador dos artigos de pirotéc-
nica assegurar, antes da sua colocação no mercado, que o 
fabricante cumpriu as obrigações que lhe incumbem, nos 
termos do presente decreto -lei, ou assumir ele próprio 
essas obrigações.

3 — Compete aos distribuidores agir com a devida pre-
caução, em conformidade com a lei, verificando, nomea-
damente, se o artigo de pirotecnia ostenta a marcação ou 
marcações de conformidade exigidas e se é acompanhado 
pelos documentos necessários

4 — Considera -se distribuidor a pessoa singular ou 
colectiva da cadeia de oferta que disponibilize um artigo 
de pirotecnia no mercado no âmbito da sua actividade 
profissional.

CAPÍTULO IV

Disponibilização dos produtos no mercado

Artigo 13.º
Limites de idade

1 — Os artigos de pirotecnia não podem ser vendidos 
ou disponibilizados de qualquer outra forma a consumi-
dores com idade inferior aos limites definidos no presente 
decreto -lei.

2 — Para efeitos do número anterior, os limites de idade 
para a venda ou disponibilização de fogos -de -artifício são 
os seguintes:

a) 16 anos para os da categoria 1 e 2;
b) 18 anos para os da categoria 3.

3 — Para efeitos do n.º 1, o limite de idade para a venda 
ou disponibilização de artigos de pirotecnia para teatro da 
categoria T1 ou de outros artigos de pirotecnia da categoria 
P1 é de 18 anos

4 — Os fabricantes, importadores e distribuidores não 
podem vender ou disponibilizar de qualquer outra forma 
os seguintes artigos de pirotecnia, excepto a pessoas com 
conhecimentos especializados:

a) Fogos -de -artifício da categoria 4;
b) artigos de pirotecnia da categoria P2 e artigos de 

pirotecnia para teatro da categoria T2.

CAPÍTULO V

Fiscalização

Artigo 14.º
Competência de fiscalização

1 — A fiscalização do cumprimento do disposto no 
presente decreto -lei compete às seguintes autoridades:

a) Polícia de Segurança Pública (PSP);
b) Guarda Nacional Republicana (GNR);
c) Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 

(ASAE).

2 — As forças de segurança realizam inspecções peri-
ódicas dos artigos de pirotecnia aquando da sua entrada 
na União Europeia e nas instalações de armazenamento 
e fabrico.
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3 — O disposto nos números anteriores não prejudica 
o exercício dos poderes de fiscalização atribuídos por lei 
a outras entidades.

CAPÍTULO VI

Regime sancionatório

Artigo 15.º
Contra -ordenações

1 — Constitui contra -ordenação punível com coima 
no valor de € 1750 a € 3740 a violação do disposto nos 
artigos 9.º a 12.º do presente decreto -lei.

2 — Constitui contra -ordenação punível com coima 
no valor de € 500 a € 2000 a violação do disposto no ar-
tigo 13.º do presente decreto -lei.

3 — A utilização de artigos de pirotecnia com desres-
peito pelas prescrições contidas nos respectivos rótulos 
ou em norma técnica, nomeadamente quanto ao local, 
utilização ou em incumprimento das distâncias mínimas 
de segurança exigíveis, constitui contra -ordenação e é 
punível com coima no valor de:

a) € 100 a € 700 quando se trate de artigo de pirotecnia 
de categoria 1;

b) € 200 a € 1400 quando se trate de artigo de pirotecnia 
de categoria 2;

c) € 400 a € 2800 quando se trate de artigo de pirotecnia 
de categoria 3;

d) € 1000 a € 3740 quando se trate de artigo de piro-
tecnia de categoria 4;

e) € 200 a € 1400 quando se trate de artigo de pirotecnia 
de categoria T1;

f) € 1000 a € 3740 quando se trate de artigo de pirotecnia 
de categoria T2;

g) € 200 a € 1400 quando se trate de artigo de pirotecnia 
de categoria P1;

h) € 1000 a € 3740 quando se trate de artigo de pirotec-
nia de categoria T2.

4 — As coimas previstas nos números anteriores são 
elevadas para o triplo nos seus montantes mínimos e má-
ximos se o agente for pessoa colectiva.

Artigo 16.º
Negligência e tentativa

1 — A negligência e a tentativa são puníveis
2 — No caso de tentativa o montante da coima é redu-

zido a metade no seu valor mínimo e máximo.

Artigo 17.º
Sanções acessórias

Sempre que a gravidade da contra -ordenação e a culpa do 
agente o justifique, pode a autoridade competente, simulta-
neamente com a coima, determinar a aplicação das sanções 
acessórias previstas no regime geral das contra -ordenações.

Artigo 18.º
Apreensão cautelar e alerta rápido

1 — As entidades competentes para fiscalizar o cumpri-
mento do disposto no presente decreto -lei podem, sempre 

que necessário, determinar a apreensão provisória de bens 
e documentos, quando a falta de cumprimento das dispo-
sições legais aplicáveis puser em causa a segurança dos 
utilizadores ou a saúde pública, sem prejuízo das compe-
tências atribuídas por lei a outras entidades.

2 — Podem ainda ser apreendidos e retirados do mer-
cado a título provisório os artigos de pirotecnia que osten-
tem a marcação «CE», acompanhado da declaração «CE» 
de conformidade e utilizados para o fim a que se destinam, 
desde que comprovadamente possam comprometer a saúde 
e a segurança das pessoas.

3 — No caso de destruição dos bens apreendidos, os 
custos decorrentes desta operação são suportados pelo 
operador económico infractor.

4 — Compete à Polícia de Segurança Pública informar 
a Comissão Europeia e os Estados membros sempre que 
tenha motivos suficientes para considerar que um artigo de 
pirotecnia apresenta um risco grave para a saúde ou a 
segurança das pessoas.

5 — No caso previsto no número anterior, a Polícia de 
Segurança Pública efectua uma avaliação adequada do 
artigo de pirotecnia e comunica os resultados dessa ava-
liação à Comissão Europeia e aos Estados membros.

Artigo 19.º
Competência sancionatória

1 — São competentes para a instrução dos processos 
de contra -ordenação a Autoridade de Segurança Alimen-
tar e Económica quando as infracções digam respeito à 
marcação «CE» e a Polícia de Segurança Pública quanto 
às restantes infracções.

2 — A aplicação das coimas e sanções acessórias pre-
vistas no presente decreto -lei compete:

a) À Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria 
Económica e de Publicidade (CACMEP), quando as in-
fracções digam respeito à marcação «CE»;

b) Ao director nacional da Polícia de Segurança Pública 
nas restantes infracções.

3 — A competência referida na alínea b) do número 
anterior pode ser delegada e subdelegada nos termos da lei.

Artigo 20.º
Distribuição do produto das coimas

A afectação do produto das coimas resultante da aplica-
ção das contra -ordenações previstas no presente decreto -lei 
realiza -se da seguinte forma:

a) 60 % para o Estado;
b) 15 % para a entidade decisora;
c) 15 % para a entidade que instrui o processo de contra-

-ordenação;
d) 10 % para a entidade autuante.

CAPÍTULO VII

Disposições finais

Artigo 21.º
Regulamentação

1 — As normas relativas à catalogação dos artifícios 
pirotécnicos, à credenciação de pessoas com conhecimen-



Diário da República, 1.ª série — N.º 73 — 15 de Abril de 2010  1309

tos especializados a que se refere o artigo 6.º e aos limites 
máximos de aquisição são estabelecidas por portaria do 
membro do Governo responsável pela área da adminis-
tração interna.

2 — A regulamentação da utilização dos artigos de piro-
tecnia na via pública é da competência do director nacional 
da Polícia de Segurança Pública.

Artigo 22.º
Aplicação da lei no tempo

O disposto no presente decreto -lei é aplicável aos fogos-
-de -artifício das categorias 1, 2 e 3 a partir de 4 de Julho 
de 2010 e aos restantes artigos de pirotecnia, aos fogos -de-
-artifício da categoria 4 e aos artigos de pirotecnia para o 
teatro a partir de 4 de Julho de 2013.

Artigo 23.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 4 de 
Fevereiro de 2010. — José Sócrates Carvalho Pinto de 
Sousa — Luís Filipe Marques Amado — Rui Carlos Perei-
ra — Alberto de Sousa Martins — José António Fonseca 
Vieira da Silva.

Promulgado em 29 de Março de 2010.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 30 de Março de 2010.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa.

ANEXO I

(a que se refere o n.º 1 do artigo 9.º)

Requisitos essenciais de segurança

1 — Todos os artigos de pirotecnia têm de possuir os 
níveis de desempenho especificados pelo fabricante ao 
organismo notificado, a fim de garantir o máximo de se-
gurança e fiabilidade.

2 — Todos os artigos de pirotecnia são concebidos e fa-
bricados de modo a poderem ser eliminados em segurança 
por um processo adequado com um mínimo de efeitos no 
ambiente.

3 — Todos os artigos de pirotecnia têm de funcionar cor-
rectamente quando utilizados para o fim a que se destinam.

Todos os artigos de pirotecnia são objecto de ensaios em 
condições realistas. Se tal não for possível em laboratório, 
os ensaios são efectuados nas condições em que o artigo de 
pirotecnia se destina a ser utilizado.

Quando aplicável, são tidos em conta ou são objecto de 
ensaio os seguintes dados e propriedades:

a) Concepção, construção e propriedades característi-
cas, incluindo a composição química detalhada (massa e 
percentagem das substâncias usadas) e dimensões;

b) Estabilidade física e química do artigo de pirotecnia 
em todas as condições ambientais normais e previsíveis;

c) Sensibilidade às condições normais e previsíveis de 
manipulação e transporte;

d) Compatibilidade de todos os componentes no que se 
refere à sua estabilidade química;

e) Resistência do artigo de pirotecnia à humidade, sem-
pre que se destine a ser utilizado em ambientes húmidos ou 
em presença de água e que a sua segurança ou fiabilidade 
possa ser afectada pela humidade;

f) Resistência a temperaturas baixas e elevadas, sem-
pre que o artigo de pirotecnia se destine a ser mantido 
ou utilizado a tais temperaturas e que a sua segurança 
ou fiabilidade possa ser afectada pelo arrefecimento ou 
pelo aquecimento de um componente ou do conjunto do 
artigo de pirotecnia;

g) Segurança em matéria de iniciação ou ignição inad-
vertida e extemporânea;

h) Instruções adequadas e, sempre que necessário, mar-
cações relativas às condições seguras de manipulação, 
armazenamento, utilização (incluindo as distâncias de 
segurança) e eliminação, em português;

i) Capacidade de resistência do artigo de pirotecnia, 
do seu revestimento ou de qualquer outro componente à 
deterioração em condições normais e previsíveis de ar-
mazenamento;

j) Indicação de todos os dispositivos e acessórios neces-
sários, bem como instruções de funcionamento, para um 
funcionamento seguro do artigo de pirotecnia.

Durante o transporte e manipulação normais, salvo 
especificação em contrário constante das instruções do 
fabricante, os artigos de pirotecnia têm de conter a com-
posição pirotécnica.

4 — Os artigos de pirotecnia não podem conter:

a) Agentes explosivos comerciais, com excepção da 
pólvora negra ou da composição iluminante;

b) Explosivos militares.

5 — Os diferentes grupos de artigos de pirotecnia sa-
tisfazem, no mínimo, os seguintes requisitos:

A — Fogos -de -artifício

1 — O fabricante classifica os fogos -de -artifício em 
diferentes categorias, de acordo com o artigo 3.º, por teor 
líquido de explosivo, distâncias de segurança, nível sonoro 
ou semelhante. A categoria é claramente marcada no rótulo.

a) Aos fogos -de -artifício da categoria 1 são aplicáveis 
as seguintes condições:

i) A distância de segurança é de pelo menos de 1 m. 
No entanto, sempre que adequado, pode ser fixada uma 
distância de segurança inferior;

ii) O nível sonoro máximo não pode exceder 120 deci-
béis (A, imp), ou um nível sonoro equivalente aferido por 
outro método adequado, à distância de segurança;

iii) A categoria 1 não pode abranger foguetes, baterias 
de foguetes, foguetes iluminantes e baterias de foguetes 
iluminantes;

iv) Os foguetes da categoria 1 podem conter mais de 
2,5 mg de fulminato de prata;

b) Aos fogos -de -artifício da categoria 2 são aplicáveis 
as seguintes condições:

i) A distância de segurança é de pelo menos 8 m. No 
entanto, sempre que adequado, pode ser fixada uma dis-
tância de segurança inferior;
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ii) O nível sonoro máximo não pode exceder 120 deci-
béis (A, imp), ou um nível sonoro equivalente aferido por 
outro método adequado, à distância de segurança;

c) Aos fogos -de -artifício da categoria 3 são aplicáveis 
as seguintes condições:

i) A distância de segurança é de pelo menos 15 m. No 
entanto, sempre que adequado, pode ser fixada uma dis-
tância de segurança inferior;

ii) O nível sonoro máximo não pode exceder 120 deci-
béis (A, imp), ou um nível sonoro equivalente aferido por 
outro método adequado, à distância de segurança.

2 — Os fogos -de -artifício só podem ser fabricados com 
materiais que minimizem o risco dos resíduos para a saúde, 
os bens e o ambiente.

3 — O método de ignição tem de ser claramente visível 
ou indicado no rótulo ou nas instruções.

4 — Os fogos -de -artifício não podem movimentar -se 
de forma errática e imprevisível.

5 — Os fogos -de -artifício das categorias 1, 2 e 3 têm 
de estar protegidos contra ignição inadvertida por meio 
de uma capa protectora, de embalagem ou pelo tipo de 
construção do artigo. Os fogos -de -artifício da categoria 
4 têm de estar protegidos contra ignição inadvertida por 
métodos especificados pelo fabricante.

B — Outros artigos de pirotecnia

1 — Os artigos de pirotecnia são concebidos de forma 
a minimizar os riscos para a saúde, para os bens e para o 
ambiente na sua utilização normal.

2 — O método de ignição tem de ser claramente visível 
ou indicado no rótulo ou nas instruções.

3 — O artigo de pirotecnia é concebido por forma a 
minimizar os riscos dos resíduos para a saúde, os bens e 
o ambiente quando iniciado inadvertidamente.

4 — O artigo de pirotecnia tem de funcionar correc-
tamente até ao termo do prazo de validade indicado pelo 
fabricante, se aplicável.

C — Dispositivos de ignição

1 — Os dispositivos de ignição têm de poder ser ac-
cionados de modo fiável e dispor de uma capacidade de 
accionamento suficiente, em todas as condições normais 
e previsíveis de utilização.

2 — Os dispositivos de ignição têm de estar protegidos 
contra descargas electrostáticas em condições normais e 
previsíveis de armazenamento e utilização.

3 — As escorvas eléctricas têm de estar protegidas con-
tra campos electromagnéticos em condições normais e 
previsíveis de armazenamento e utilização.

4 — O revestimento das mechas possui uma resistência 
mecânica suficiente e proteger devidamente o conteúdo 
explosivo em condições normais e previsíveis de solici-
tação mecânica.

5 — Os parâmetros que determinam os tempos de com-
bustão das mechas são facultados com o artigo.

6 — As características eléctricas (por exemplo, corrente 
mínima de funcionamento, resistência, etc.) das escorvas 
eléctricas são facultadas com o artigo.

7 — Os fios das escorvas eléctricas apresentam isola-
mento e resistência mecânica suficientes, incluindo ao nível 
da sua solidez com a escorva, tendo em conta a utilização 
prevista.

ANEXO II

(a que se refere o artigo 7.º)

Procedimentos de avaliação da conformidade

1 — Módulo B: Exame «CE de tipo»

1 — Este módulo descreve a parte do procedimento pelo 
qual um organismo notificado verifica e certifica que uma 
amostra representativa da produção em causa satisfaz as 
disposições do presente decreto -lei.

2 — O requerimento de exame «CE de tipo» é apresen-
tado pelo fabricante ao organismo notificado da sua escolha.

Do requerimento devem constar:
a) O nome e o endereço do fabricante;
b) Uma declaração escrita em como o mesmo requeri-

mento não foi apresentado a outro organismo notificado;
c) A documentação técnica descrita no n.º 3.

O requerente coloca à disposição do organismo notifi-
cado uma amostra representativa da produção em causa, 
a seguir denominada «tipo». O organismo notificado pode 
exigir amostras suplementares, se tal for necessário para 
executar o programa de ensaio.

3 — A documentação técnica deve permitir avaliar a con-
formidade do artigo com os requisitos do presente decreto -lei.

Abrange também, se for pertinente para a avaliação, a 
concepção, o fabrico e o funcionamento do artigo e conter, 
na medida em que seja pertinente para a avaliação:

a) Uma descrição geral do tipo;
b) Desenhos de projecto e de fabrico, bem como esque-

mas dos componentes, submontagens, circuitos, etc.;
c) As descrições e explicações necessárias para a com-

preensão dos referidos desenhos e esquemas e do funcio-
namento do artigo;

d) Uma lista das normas harmonizadas aplicadas total 
ou parcialmente e as descrições das soluções adoptadas 
para satisfazer os requisitos essenciais de segurança do 
presente decreto -lei, quando não tenham sido aplicadas 
as normas harmonizadas;

e) Resultados dos cálculos de projecto, dos exames 
efectuados, etc.;

f) Relatórios dos ensaios.

Consideram -se normas harmonizadas as normas eu-
ropeias aprovadas por um organismo de normalização 
europeu mediante mandato da Comissão, nos termos da 
Directiva n.º 98/34/CE, sem carácter obrigatório.

4 — Compete ao organismo notificado:
a) Examinar a documentação técnica, verificar se o 

tipo foi produzido em conformidade com esta e identifi-
car os elementos concebidos de acordo com as disposi-
ções aplicáveis das normas harmonizadas, bem como os 
componentes cuja concepção não respeite as disposições 
aplicáveis dessas normas;

b) Executar ou mandar executar os controlos adequados 
e os ensaios necessários para verificar se as soluções adop-
tadas pelo fabricante satisfazem os requisitos essenciais 
de segurança do presente decreto -lei, quando não tiverem 
sido aplicadas as normas harmonizadas;

c) Realizar ou mandar realizar os controlos adequados 
e os ensaios necessários para verificar, nos casos em que 
o fabricante optou por aplicar as normas harmonizadas 
relevantes, se estas foram aplicadas;

d) Acordar com o requerente o local onde serão execu-
tados os controlos e ensaios necessários.
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5 — Quando o tipo satisfizer as disposições aplicáveis 
do presente decreto -lei, o organismo notificado entrega 
ao requerente um certificado de exame «CE de tipo». O 
certificado contém o nome e o endereço do fabricante, as 
conclusões do controlo e os dados necessários à identifi-
cação do tipo aprovado.

Ao certificado é anexada uma relação dos elementos im-
portantes da documentação técnica, devendo o organismo 
notificado manter uma cópia em seu poder.

Se ao fabricante for recusado um certificado de tipo, 
o organismo notificado indica circunstanciadamente as 
razões da recusa.

Esta decisão é recorrível.
6 — O requerente mantém informado o organismo noti-

ficado, que conserva em seu poder a documentação técnica 
relativa ao certificado de exame «CE de tipo», de quaisquer 
alterações introduzidas no artigo aprovado que devam 
obter nova aprovação, quando estas alterações afectem a 
conformidade com os requisitos essenciais ou as condi-
ções de utilização previstas para o artigo. Esta aprovação 
adicional é concedida dada sob a forma de aditamento ao 
certificado inicial de exame «CE de tipo».

7 — Cada organismo notificado comunica aos outros 
organismos notificados as informações úteis relativas aos 
certificados de exame «CE de tipo» e aos aditamentos 
emitidos ou retirados.

8 — Os outros organismos notificados podem obter 
uma cópia dos certificados de exame «CE de tipo» ou dos 
seus eventuais aditamentos. Os anexos aos certificados 
devem ser mantidos à disposição dos outros organismos 
notificados.

9 — O fabricante guarda, com a documentação téc-
nica, uma cópia dos certificados de exame «CE de tipo» 
e dos seus eventuais aditamentos por um prazo mínimo de 
10 anos a contar da última data de fabrico do artigo.

Quando o fabricante não se encontrar estabelecido na 
União Europeia, a obrigação de guardar a documentação 
técnica disponível cabe à pessoa responsável pela coloca-
ção do produto no mercado.

2 — Módulo C: Conformidade com o tipo

1 — Este módulo descreve a parte do procedimento 
pela qual o fabricante garante e declara que os artigos de 
pirotecnia em causa são conformes com o tipo descrito no 
certificado de exame «CE de tipo» e satisfazem os requi-
sitos aplicáveis da presente directiva. O fabricante apõe 
a marcação «CE» em cada artigo de pirotecnia e elabora 
uma declaração escrita de conformidade.

2 — O fabricante toma todas as medidas necessárias 
para que o processo de fabrico assegure a conformidade 
do produto fabricado com o tipo descrito no certificado 
de exame «CE de tipo» e nos requisitos essenciais de 
segurança do presente decreto -lei.

3 — O fabricante guarda uma cópia da declaração de 
conformidade por um prazo mínimo de 10 anos a contar 
da última data de fabrico do artigo.

Quando o fabricante não se encontrar estabelecido na 
União Europeia, a obrigação de guardar a documentação 
técnica disponível cabe à pessoa responsável pela coloca-
ção do produto no mercado.

4 — O organismo notificado da escolha do fabricante 
procede ao controlo do artigo a intervalos aleatórios. O orga-
nismo notificado recolhe no local uma amostra apropriada do 
artigo acabado, que deve ser controlada e submetida aos en-
saios apropriados definidos na norma harmonizada aplicável 
ou a ensaios equivalentes para determinar a conformidade 

do artigo com os requisitos do presente decreto -lei. Caso 
uma ou mais das amostras controladas não sejam confor-
mes, o organismo notificado toma as medidas apropriadas.

O fabricante apõe, sob a responsabilidade do organismo 
notificado, o número de identificação deste último durante 
o processo de fabrico.

3 — Módulo D: Garantia de qualidade de produção

1 — Este módulo descreve o procedimento pelo qual 
o fabricante que satisfaz as obrigações previstas no n.º 2 
garante e declara que os artigos de pirotecnia em ques-
tão são conformes com o tipo descrito no certificado de 
exame «CE de tipo» e satisfazem os requisitos do presente 
decreto -lei. O fabricante apõe a marcação «CE» em cada 
artigo e elabora uma declaração escrita de conformidade. 
A marcação «CE» é acompanhada do número de identifi-
cação do organismo notificado responsável pela vigilância 
a que se refere o n.º 4.

2 — O fabricante aplica um sistema aprovado de quali-
dade ao fabrico, inspecção e ensaio dos produtos acabados, 
a que se refere o n.º 3, e submete -se à vigilância a que se 
refere o n.º 4.

3 — Sistema de qualidade:
3.1 — O fabricante apresenta ao organismo notificado 

da sua escolha um requerimento para a avaliação do seu 
sistema de qualidade no que se refere aos artigos de piro-
tecnia em causa.

Do requerimento constam:
a) Todas as informações relevantes para a categoria do 

artigo de pirotecnia em causa;
b) A documentação relativa ao sistema de qualidade;
c) A documentação técnica relativa ao tipo aprovado e 

uma cópia do certificado de exame «CE de tipo».

3.2 — O sistema de qualidade garante a conformidade 
dos artigos de pirotecnia com o tipo descrito no certificado 
de exame «CE de tipo» e com os requisitos do presente 
decreto -lei que lhes são aplicáveis.

Todos os elementos, requisitos e disposições adoptadas 
pelo fabricante são reunidos de modo sistemático e orde-
nados, sob a forma de medidas, procedimentos e instru-
ções escritos. Esta documentação relativa ao sistema de 
qualidade tem de permitir uma interpretação coerente dos 
programas, planos, manuais e registos de qualidade.

A documentação relativa ao sistema de qualidade con-
tém, em especial, uma descrição adequada:

a) Dos objectivos de qualidade e da estrutura orgânica, 
das responsabilidades e das competências da administração 
relativamente à qualidade dos artigos de pirotecnia;

b) Dos processos de fabrico, das técnicas de controlo 
e garantia da qualidade e dos procedimentos e acções 
sistemáticas a aplicar;

c) Dos controlos e ensaios a executar antes, durante e 
após o fabrico e da frequência com que são realizados;

d) Dos registos da qualidade, tais como relatórios de ins-
pecção, dados de ensaio, dados de calibragem e relatórios 
sobre a qualificação do pessoal envolvido;

e) Dos meios que permitem controlar a obtenção da 
qualidade exigida dos artigos de pirotecnia e a eficácia de 
funcionamento do sistema de qualidade.

3.3 — O organismo notificado avalia o sistema de qua-
lidade para determinar se satisfaz os requisitos referidos 
no n.º 3.2., devendo presumir a conformidade com estes 
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requisitos no que respeita aos sistemas de qualidade que 
aplicam a norma harmonizada relevante. O grupo de au-
ditores inclui, pelo menos, um membro com experiência 
como avaliador no domínio da tecnologia do produto em 
causa. O processo de avaliação implica uma visita de ins-
pecção às instalações do fabricante.

A decisão de avaliação devidamente fundamentada é 
notificada ao fabricante e inclui as conclusões do controlo.

3.4 — O fabricante compromete -se a cumprir as obri-
gações decorrentes do sistema de qualidade tal como apro-
vado e a mantê -lo adequado e eficaz.

O fabricante mantém o organismo notificado pela ava-
liação informado de qualquer projecto de alteração do 
referido sistema.

O organismo notificado avalia as alterações propostas 
e decide se o sistema de qualidade alterado continua a sa-
tisfazer os requisitos referidos no n.º 3.2 ou se é necessária 
uma nova avaliação.

A decisão de avaliação devidamente fundamentada é 
notificada ao fabricante. Essa decisão inclui as conclusões 
do exame.

4 — Vigilância sob a responsabilidade do organismo 
notificado:

4.1 — O objectivo da vigilância é garantir que o fabri-
cante cumpra devidamente as obrigações decorrentes do 
sistema de qualidade aprovado.

4.2 — O fabricante deve permitir o acesso do organismo 
notificado, para fins de inspecção, às instalações de fabrico, 
inspecção, ensaio e armazenamento, e facultar -lhe todas 
as informações necessárias, em especial:

a) A documentação relativa ao sistema de qualidade;
b) Os registos de qualidade, tais como relatórios de ins-

pecção, dados de ensaio, dados de calibragem e relatórios 
sobre a qualificação do pessoal envolvido.

4.3 — O organismo notificado realiza auditorias pe-
riódicas para se certificar de que o fabricante mantém e 
aplica os sistemas de qualidade e apresenta ao fabricante 
um relatório dessas auditorias.

4.4 — Além disso, o organismo notificado pode efectuar 
visitas não anunciadas ao fabricante. Durante essas visitas, 
se necessário, o organismo notificado pode efectuar ou 
mandar efectuar ensaios para verificar o bom funciona-
mento do sistema de qualidade. O organismo notificado 
apresenta ao fabricante um relatório da visita e, se tiver 
feito um ensaio, um relatório do ensaio.

5 — O fabricante disponibiliza às autoridades nacionais, 
por um prazo mínimo de 10 anos a contar da última data 
de fabrico do artigo:

a) A documentação referida na alínea b) do n.º 3.1;
b) A documentação relativa às actualizações referidas 

no 2.º parágrafo do n.º 3.4;
c) As decisões e os relatórios do organismo notificado 

referidos no 4.º parágrafo do n.º 3.4 e nos n.os 4.3 e 4.4.

6 — Cada organismo notificado comunica aos outros or-
ganismos notificados as informações pertinentes relativas às 
aprovações de sistemas de qualidade emitidas ou retiradas.

4 — Módulo E: Garantia de qualidade dos produtos

1 — Este módulo descreve o procedimento pelo qual 
o fabricante que satisfaz as obrigações previstas no n.º 2 
garante e declara que os artigos de pirotecnia são confor-
mes com o tipo descrito no certificado de exame «CE de 

tipo». O fabricante apõe a marcação «CE» em cada artigo e 
elabora uma declaração escrita de conformidade.

A marcação «CE» é acompanhada do número de iden-
tificação do organismo notificado.

2 — O fabricante aplica um sistema aprovado de quali-
dade à inspecção e ensaio do artigo de pirotecnia acabado, 
a que se refere o n.º 3, e é submetido à vigilância a que 
se refere o n.º 4.

3 — Sistema de qualidade:
3.1 — O fabricante apresenta ao organismo notificado da 

sua escolha um requerimento para a avaliação do sistema 
de qualidade no que se refere aos seus artigos de pirotecnia.

Do requerimento devem constar:

a) Todas as informações relevantes para a categoria 
pirotécnica em causa;

b) A documentação relativa ao sistema de qualidade;
c) A documentação técnica relativa ao tipo aprovado e 

uma cópia do certificado de exame «CE de tipo».

3.2 — No âmbito do sistema de qualidade, cada arti-
go de pirotecnia é examinado e são efectuados ensaios 
adequados, definidos na norma ou normas harmonizadas 
aplicáveis, ou ensaios equivalentes, a fim de verificar a 
respectiva conformidade com os requisitos aplicáveis do 
presente decreto -lei.

Todos os elementos, requisitos e disposições adoptados 
pelo fabricante são reunidos de modo sistemático e orde-
nados, sob a forma de medidas, procedimentos e instru-
ções escritos. Esta documentação relativa ao sistema de 
qualidade deve permitir uma interpretação coerente dos 
programas, planos, manuais e registos de qualidade.

A documentação relativa ao sistema de qualidade con-
tém, em especial, uma descrição adequada:

a) Dos objectivos de qualidade, da estrutura orgânica, 
das responsabilidades e das competências da administração 
relativamente à qualidade do produto;

b) Dos controlos e ensaios que serão efectuados depois 
do fabrico;

c) Dos meios que permitem controlar a eficácia de fun-
cionamento do sistema de qualidade;

d) Dos registos de qualidade, tais como relatórios de ins-
pecção, dados de ensaio, dados de calibragem e relatórios 
sobre a qualificação do pessoal envolvido.

3.3 — O organismo notificado avalia o sistema de qua-
lidade para determinar se satisfaz os requisitos referidos no 
n.º 3.2., presumindo a conformidade com estes requisitos 
no que respeita aos sistemas de qualidade que aplicam a 
norma harmonizada relevante.

O grupo de auditores inclui, pelo menos, um membro 
com experiência como avaliador no domínio da tecnologia 
do produto em causa. O procedimento de avaliação implica 
uma visita de inspecção às instalações do fabricante.

A decisão de avaliação devidamente fundamentada é 
notificada ao fabricante e inclui as conclusões do controlo.

3.4 — O fabricante compromete -se a cumprir as obri-
gações decorrentes do sistema de qualidade tal como apro-
vado e a mantê -lo adequado e eficaz.

O fabricante mantém o organismo notificado informado 
de qualquer projecto de alteração do referido sistema.

O organismo notificado avalia as alterações propostas 
e decide se o sistema de qualidade continua a satisfazer 
os requisitos referidos no n.º 3.2 ou se é necessária uma 
nova avaliação.
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A decisão de avaliação devidamente fundamentada é 
notificada ao fabricante. Essa decisão inclui as conclusões 
do exame.

4 — Vigilância sob a responsabilidade do organismo 
notificado:

4.1 — O objectivo da vigilância é garantir que o fabri-
cante cumpra devidamente as obrigações decorrentes do 
sistema de qualidade aprovado.

4.2 — O fabricante permite o acesso do organismo no-
tificado, para fins de inspecção, às instalações de fabrico, 
inspecção, ensaio e armazenamento, e faculta -lhe todas as 
informações necessárias, em especial:

a) A documentação relativa ao sistema de qualidade;
b) Os registos de qualidade, tais como relatórios de ins-

pecção, dados de ensaio, dados de calibragem e relatórios 
sobre a qualificação do pessoal envolvido.

4.3 — O organismo notificado realiza auditorias pe-
riódicas para se certificar de que o fabricante mantém e 
aplica o sistema de qualidade, apresentando ao fabricante 
um relatório dessas auditorias.

4.4 — Além disso, o organismo notificado pode efectuar 
visitas não anunciadas ao fabricante. Durante essas visitas, 
se necessário, pode efectuar ou mandar efectuar ensaios para 
verificar o bom funcionamento do sistema de qualidade. O 
organismo notificado apresenta ao fabricante um relatório da 
visita e, se tiver realizado um ensaio, um relatório do ensaio.

5 — O fabricante disponibiliza às autoridades nacionais 
por um prazo mínimo de 10 anos a contar da última data 
de fabrico do artigo:

a) A documentação referida na alínea b) do n.º 3.1;
b) A documentação relativa às alterações referidas no 

2.º parágrafo do n.º 3.4;
c) As decisões e os relatórios do organismo notificado 

referidos no 4.º parágrafo do n.º 3.4 e nos n.os 4.3 e 4.4.

6 — Cada organismo notificado comunica aos outros or-
ganismos notificados as informações pertinentes relativas às 
aprovações de sistemas de qualidade emitidas ou retiradas.

5 — Módulo G: Verificação da unidade

1 — Este módulo descreve o procedimento pelo qual o 
fabricante garante e declara a conformidade do artigo de 
pirotecnia que obteve o certificado referido no n.º 2 com os 
requisitos aplicáveis do presente decreto -lei. O fabricante 
apõe a marcação «CE» no artigo e elabora uma declaração 
de conformidade.

2 — O organismo notificado controla o artigo de piro-
tecnia e efectua os ensaios adequados definidos na norma 
ou normas harmonizadas aplicáveis, ou ensaios equivalen-
tes, de modo a verificar a conformidade do artigo com os 
requisitos aplicáveis do presente decreto -lei.

O organismo notificado apõe ou manda apor o seu nú-
mero de identificação no artigo de pirotecnia aprovado e 
elabora um certificado de conformidade relativamente aos 
ensaios efectuados.

3 — A documentação técnica tem por objectivo permitir 
a avaliação da conformidade com os requisitos do presente 
decreto -lei, bem como a compreensão do projecto, do 
fabrico e do funcionamento do artigo de pirotecnia.

A documentação contem, se necessário para a avaliação:
a) Uma descrição geral do tipo;
b) Desenhos de projecto e de fabrico, bem como os 

esquemas dos componentes, submontagens e circuitos;

c) As descrições e explicações necessárias à compreen-
são dos desenhos de projecto e de fabrico, dos esquemas 
dos componentes, submontagens e circuitos e do funcio-
namento do artigo de pirotecnia;

d) Uma lista das normas harmonizadas aplicadas total 
ou parcialmente, e as descrições das soluções adoptadas 
para satisfazer os requisitos essenciais de segurança do 
presente decreto -lei, quando não tenham sido aplicadas 
as normas harmonizadas;

e) Resultados dos cálculos de projecto e dos exames 
efectuados;

f) Relatórios dos ensaios.

6 — Módulo H: Garantia de qualidade total

1 — Este módulo descreve o procedimento pelo qual 
o fabricante que satisfaz as obrigações previstas no n.º 2 
garante e declara que os artigos de pirotecnia em questão 
são conformes com os requisitos do presente decreto -lei.

O fabricante, ou o seu importador, apõe a marcação 
«CE» em cada artigo e elabora uma declaração escrita da 
conformidade. A marcação «CE» é acompanhada do nú-
mero de identificação do organismo notificado responsável 
pela vigilância referida no n.º 4.

2 — O fabricante aplica um sistema aprovado de qua-
lidade à concepção, fabrico, inspecção e ensaio dos pro-
dutos acabados, a que se refere o n.º 3, e ser submetido à 
vigilância a que se refere o n.º 4.

3 — Sistema de qualidade:
3.1 — O fabricante apresenta a um organismo notifi-

cado um requerimento para a avaliação do seu sistema 
de qualidade.

Do requerimento constam:

a) Todas as informações relevantes para a categoria do 
artigo de pirotecnia em causa;

b) A documentação relativa ao sistema de qualidade.

3.2 — O sistema de qualidade garante a conformidade 
do artigo com os requisitos do presente decreto -lei.

Todos os elementos, requisitos e disposições adoptados 
pelo fabricante são reunidos de modo sistemático e orde-
nados, sob a forma de medidas, procedimentos e instru-
ções escritos. Esta documentação relativa ao sistema de 
qualidade tem de permitir uma interpretação coerente dos 
programas, planos, manuais e registos de qualidade.

A documentação relativa ao sistema de qualidade con-
tém, em especial, uma descrição adequada:

a) Dos objectivos de qualidade e da estrutura orgânica, 
das responsabilidades e das competências da administração 
relativamente à concepção e à qualidade do produto;

b) Das especificações técnicas de construção, incluindo 
as normas harmonizadas aplicáveis, assim como, se estas 
não forem aplicadas integralmente, dos meios que garan-
tem o cumprimento dos requisitos básicos relevantes do 
presente decreto -lei;

c) Das técnicas de controlo e avaliação dos resultados 
do desenvolvimento, dos procedimentos e das medidas sis-
temáticas que serão utilizados para o desenvolvimento de 
produtos pertencentes à categoria dos produtos em causa;

d) Dos processos de fabrico, das técnicas de controlo e 
de garantia da qualidade e dos procedimentos e medidas 
sistemáticas aplicados;

e) Dos controlos e ensaios a executar antes, durante e 
após o fabrico, e da frequência com que são realizados;
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f) Dos registos da qualidade, tais como relatórios de ins-
pecção, dados de ensaio, dados de calibragem e relatórios 
sobre a qualificação do pessoal envolvido;

g) Dos meios que permitam controlar a obtenção da 
qualidade exigida ao nível da concepção e do fabrico e a 
eficácia do funcionamento do sistema de qualidade.

3.3 — O organismo notificado avalia o sistema de qua-
lidade para determinar se satisfaz os requisitos referidos no 
n.º 3.2., presumindo a conformidade com estes requisitos 
no que respeita aos sistemas de qualidade que aplicam a 
norma harmonizada relevante.

O grupo de auditores inclui pelo menos um membro 
experiente na avaliação da tecnologia do produto em causa. 
O procedimento de avaliação implica uma visita de ins-
pecção às instalações do fabricante.

A avaliação devidamente fundamentada é notificada ao 
fabricante e inclui as conclusões do controlo.

3.4 — O fabricante compromete -se a cumprir as obri-
gações decorrentes do sistema de qualidade tal como apro-
vado e a mantê -lo adequado e eficaz.

O fabricante mantém o organismo notificado perma-
nentemente informado de qualquer projecto de alteração 
do referido sistema.

O organismo notificado avalia as alterações propostas e 
decide se o sistema de qualidade alterado continua a satis-
fazer os requisitos referidos no n.º 3.2, ou se é necessária 
uma nova avaliação.

A decisão de avaliação devidamente fundamentada é 
notificada ao fabricante e inclui as conclusões do exame.

4 — Vigilância comunitária sob a responsabilidade do 
organismo notificado:

4.1 — O objectivo da vigilância é garantir que o fabri-
cante cumpra devidamente as obrigações decorrentes do 
sistema de qualidade aprovado.

4.2 — O fabricante permite o acesso do organismo no-
tificado, para fins de inspecção, às instalações de fabrico, 
inspecção, ensaio e armazenamento, e faculta -lhe todas as 
informações necessárias, em especial:

a) A documentação relativa ao sistema de qualidade;
b) Os registos de qualidade previstos pelo sistema de 

qualidade para o sector do desenvolvimento, tais como os 
resultados de análises, cálculos e ensaios;

c) Os relatórios de qualidade previstos pelo sistema de 
qualidade para o sector do fabrico, tais como relatórios de 
inspecção, dados de ensaio, dados de calibragem e relató-
rios sobre a qualificação do pessoal envolvido.

4.3 — O organismo notificado realiza auditorias perió-
dicas para se certificar de que o fabricante mantém e aplica 
os sistemas de qualidade e deve apresenta ao fabricante 
um relatório dessas auditorias.

4.4 — Além disso, o organismo notificado pode efectuar 
visitas não anunciadas ao fabricante. Durante essas visitas, 
se necessário, pode efectuar ou mandar efectuar ensaios para 
verificar o bom funcionamento do sistema de qualidade. O 
organismo notificado apresenta ao fabricante um relatório 
de visita e, se tiver feito um ensaio, um relatório de ensaio.

5 — O fabricante disponibiliza às autoridades nacionais 
por um prazo mínimo de 10 anos a contar da última data 
de fabrico do artigo:

a) A documentação referida na alínea b) do n.º 3.1;
b) A documentação relativa às actualizações referidas 

no 2.º parágrafo do n.º 3.4;
c) As decisões e os relatórios do organismo notificado 

referidos no 4.º parágrafo do n.º 3.4 e nos n.os 4.3 e 4.4.

6 — Cada organismo notificado comunica aos outros 
organismos notificados as informações pertinentes relati-
vas às aprovações de sistemas de qualidade emitidas ou 
retiradas.

ANEXO III

(a que se refere o n.º 4 do artigo 9.º)

Marcação de conformidade

A marcação «CE» de conformidade é constituída pelas 
iniciais «CE», de acordo com o seguinte grafismo: 

  
 Em caso de redução ou ampliação da marcação, devem 

ser respeitadas as proporções resultantes do grafismo gra-
duado acima reproduzido. 

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Decreto-Lei n.º 35/2010
de 15 de Abril

A alteração da Lei Orgânica e Funcionamento dos Tri-
bunais Judiciais aprovada pela Lei n.º 42/2005, de 29 de 
Agosto reduziu o período das férias judiciais. Esta medida 
visou a promoção de uma maior celeridade na adminis-
tração da justiça, propósito que justificou a sua adopção e 
norteia a política legislativa do Governo.

O Programa do XVIII Governo Constitucional assu-
miu o desígnio de fazer da justiça um serviço público de 
qualidade e que tem em consideração as particularidades 
dos ritmos e das dinâmicas da vida social do século XXI, e 
em particular dos diversos protagonistas judiciários, be-
neficiando desta forma todos os cidadãos e empresas, sem 
comprometer o esforço de redução do tempo de duração 
dos processos que continuará, designadamente, através de 
outras medidas de simplificação e desburocratização.

A necessidade de harmonização das férias funcionais 
dos diversos intervenientes processuais torna contudo pre-
mente a adopção de soluções que conciliem as especifi-
cidades do exercício das profissões forenses em todas as 
suas dimensões e remova dificuldades de aplicação prática 
das medidas legislativas.

Nesse sentido, no âmbito dos artigos 143.º e 144.º do 
Código do Processo Civil é criado um novo período de 
tempo compreendido entre 15 e 31 de Julho de cada ano 
judicial no qual não há lugar à prática de actos processu-
ais e é concedido às partes o benefício de nova excepção 
à regra da continuidade dos prazos, aplicável a todo o 
território nacional.
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Estas novas medidas permitirão introduzir uma maior 
flexibilidade entre todos os intervenientes processuais, 
incluindo os profissionais liberais, advogados, solicitadores 
e agentes de execução.

As alterações enunciadas consideram -se vantajosas para 
o aumento da qualidade da justiça e para a concretização 
das condições de acesso à justiça pelos cidadãos.

Por um lado, promove -se a uniformização de procedi-
mentos e práticas entre todos os intervenientes judiciais o 
que permite tornar previsível para os cidadãos as condições 
da realização de audiências e das diligências judiciais.

Por outro lado, esta medida também promove um equi-
líbrio na gestão e utilização dos meios disponíveis na ad-
ministração da justiça, uma vez que os tribunais continuam 
abertos e acessíveis aos cidadãos durante o período de 15 
a 31 de Julho.

Foram ouvidos o Conselho Superior da Magistratura, 
o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fis-
cais, o Conselho Superior do Ministério Público, a Ordem 
dos Advogados, a Câmara dos Solicitadores, o Conselho 
dos Oficiais de Justiça, a Associação Sindical dos Juízes 
Portugueses e o Sindicato dos Magistrados do Ministério 
Público.

Foram promovidas as audições do Procurador -Geral 
da República, do Sindicato dos Funcionários de Justiça, 
do Sindicato dos Oficiais de Justiça e da Associação dos 
Oficiais de Justiça.

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

tituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º
Alteração ao Código de Processo Civil

Os artigos 143.º e 144.º do Código do Processo Civil 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 44 129, de 28 de De-
zembro de 1961, alterado pelo Decreto -Lei n.º 47 690, 
de 11 de Maio de 1967, pela Lei n.º 2140, de 14 de 
Março de 1969, pelo Decreto -Lei n.º 323/70, de 11 de 
Julho, pela Portaria n.º 439/74, de 10 de Julho, pelos 
Decretos -Leis n.os 261/75, de 27 de Maio, 165/76, de 1 
de Março, 201/76, de 19 de Março, 366/76, de 15 de 
Maio, 605/76, de 24 de Julho, 738/76, de 16 de Outubro, 
368/77, de 3 de Setembro, e 533/77, de 30 de Dezembro, 
pela Lei n.º 21/78, de 3 de Maio, pelos Decretos -Leis 
n.os 513 -X/79, de 27 de Dezembro, 207/80, de 1 de Ju-
lho, 457/80, de 10 de Outubro, 224/82, de 8 de Junho, 
e 400/82, de 23 de Setembro, pela Lei n.º 3/83, de 26 
de Fevereiro, pelos Decretos -Leis n.os 128/83, de 12 
de Março, 242/85, de 9 de Julho, 381 -A/85, de 28 de 
Setembro, e 177/86, de 2 de Julho, pela Lei n.º 31/86, 
de 29 de Agosto, pelos Decretos -Leis n.os 92/88, de 17 
de Março, 321 -B/90, de 15 de Outubro, 211/91, de 14 
de Junho, 132/93, de 23 de Abril, 227/94, de 8 de Se-
tembro, 39/95, de 15 de Fevereiro, 329 -A/95, de 12 de 
Dezembro, pela Lei n.º 6/96, de 29 de Fevereiro, pelos 
Decretos -Leis n.os 180/96, de 25 de Setembro, 125/98, 
de 12 de Maio, 269/98, de 1 de Setembro, e 315/98, 
de 20 de Outubro, pela Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro, 
pelos Decretos -Leis n.os 375 -A/99, de 20 de Setembro, 
e 183/2000, de 10 de Agosto, pela Lei n.º 30 -D/2000, 
de 20 de Dezembro, pelos Decretos -Leis n.os 272/2001, 
de 13 de Outubro, e 323/2001, de 17 de Dezembro, pela 
Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, e pelos Decretos-
-Leis n.os 38/2003, de 8 de Março, 199/2003, de 10 de 

Setembro, 324/2003, de 27 de Dezembro, e 53/2004, de 
18 de Março, pela Leis n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, 
pelo Decreto -Lei n.º 76 -A/2006, de 29 de Março, pelas 
Leis n.º 14/2006, de 26 de Abril e 53 -A/2006, de 29 
de Dezembro, pelos Decretos -Leis n.os 8/2007, de 17 
de Janeiro, 303/2007, de 24 de Agosto, 34/2008, de 
26 de Fevereiro, 116/2008, de 4 de Julho, pelas Leis 
n.os 52/2008, de 28 de Agosto, e 61/2008, de 31 de Outu-
bro, pelo Decreto -Lei n.º 226/2008, de 20 de Novembro, 
e pela Lei n.º 29/2009, de 29 de Junho, passam a ter a 
seguinte redacção:

«Artigo 143.º
[...]

1 — Sem prejuízo dos actos realizados de forma au-
tomática, não se praticam actos processuais:

a) Nos dias em que os tribunais estiverem encerra-
dos;

b) Durante o período de férias judiciais;
c) Durante o período compreendido entre 15 e 31 

de Julho.

2 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 144.º
[...]

1 — O prazo processual, estabelecido por lei ou fi-
xado por despacho do juiz, é contínuo, suspendendo -se, 
no entanto, durante os períodos previstos nas alíneas b) 
e c) do n.º 1 do artigo anterior.

2 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 — A suspensão do prazo processual prevista no 

n.º 1 não é aplicável:

a) Se o prazo processual for igual ou superior a seis 
meses; ou

b) Quando se tratar de actos a praticar em pro-
cessos que a lei considere urgentes, salvo se por 
despacho fundamentado, ouvidas as partes, o juiz a 
determine.»

Artigo 2.º
Efeitos

Ao período compreendido entre 15 e 31 de Julho atribui-
-se os mesmos efeitos previstos legalmente para as férias 
judiciais.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 4 de 
Fevereiro de 2010. — José Sócrates Carvalho Pinto de 
Sousa — Alberto de Sousa Martins.

Promulgado em 1 de Abril de 2010.

Publique -se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 5 de Abril de 2010.

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



1316  Diário da República, 1.ª série — N.º 73 — 15 de Abril de 2010 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL E DAS PESCAS

Portaria n.º 210/2010
de 15 de Abril

A Portaria n.º 1405/2008, de 4 de Dezembro, veio ac-
tualizar um vasto leque de taxas cobradas pela Autoridade 
Florestal Nacional (AFN), alterar, relativamente a algumas 
delas, o regime da sua aplicação e estabelecer a sua actu-
alização anual, definindo os respectivos prazos e termos.

Situam -se entre as taxas actualizadas as devidas pela 
concessão e manutenção de zonas de caça turísticas e as-
sociativas, estabelecidas no n.º 8.º da Portaria n.º 431/2006, 
de 3 de Maio, que, para além de determinar o seu valor 
anual, fixa ainda o período, termos e forma de pagamento 
e as condições de isenção.

No que concerne ao valor da taxa anual devido pela 
manutenção de concessões, dispõe aquela portaria que 
o mesmo varia ao longo do ano a que respeita, quando 
liquidado fora do período fixado para o efeito, sofrendo 
um acréscimo de 10 % por cada mês ou fracção posterior 
ao termo desse período.

Este acréscimo tem contudo vindo a revelar -se dema-
siado consumidor de recursos financeiros, com reflexos 
negativos no actual contexto da economia nacional, ao 
nível da gestão dos recursos cinegéticos.

Trata -se assim de medida gravosa para o turismo e de-
senvolvimento local, em nada contribuindo para a valori-
zação do mundo rural, razão porque ora se lhe põe termo.

Constatou -se, também, que existem situações em que o 
período de pagamento da taxa de 1 de Janeiro a 31 de Maio 
se revela administrativamente desajustado, carecendo, por 
isso, de ser adequadamente alterado.

São, nomeadamente, abrangidas por esta situação, al-
gumas zonas de caça em que a actividade cinegética no 
dia 1 de Janeiro se encontra suspensa ao abrigo do dis-
posto no n.º 9 do artigo 48.º, ou do artigo 49.º, ambos do 
Decreto -Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, na sua actual 
redacção.

Por outro lado, importa também prever a dispensa do 
pagamento da taxa anual nas situações em que o exercício 
da caça está suspenso a 1 de Janeiro desse ano, ao abrigo 
do disposto no artigo 49.º do diploma legal acima identifi-
cado e dessa suspensão resulta a revogação da concessão, 
nos termos do disposto no seu artigo 51.º, n.º 1, alínea b), 
considerando que a oportunidade e tempo da revogação 
são da responsabilidade da Administração.

Assim:
Ao abrigo do n.º 5 do artigo 48.º, e do artigo 159.º, 

ambos do Decreto -Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, 
com a redacção que lhe foi conferida pelo Decreto -Lei 
n.º 201/2005, de 24 de Novembro, e com a alteração do 
Decreto -Lei n.º 9/2009, de 9 de Janeiro, e no uso das 
competências delegadas pelo Ministro da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas pelo despacho 
n.º 78/2010, de 5 de Janeiro, manda o Governo, pelo Se-
cretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, 
o seguinte:

Artigo 1.º
Alteração da Portaria n.º 431/2006, de 3 de Maio

É alterado o artigo 8.º da Portaria n.º 431/2006, de 3 
de Maio, na redacção que lhe foi dada pelo artigo 3.º da 

Portaria n.º 1405/2008, de 4 de Dezembro, que passa a ter 
a seguinte redacção:

«Artigo 8.º
Taxas devidas pela concessão, manutenção

e renovação de zonas de caça

1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 — Com a apresentação de requerimento de renova-
ção de concessão de zona de caça associativa (ZCA) e 
zona de caça turística (ZCT), nos prazos estabelecidos 
no n.º 5 do artigo 48.º do Decreto -Lei n.º 202/2004, de 
18 de Agosto, são devidas as seguintes taxas:

a) Entre nove e seis meses antes do termo de validade 
da concessão — € 250;

b) Entre seis meses e o termo de validade da con-
cessão — € 350.

4 — O período para pagamento das taxas referidas 
nas alíneas c) e d) do n.º 2 é de 1 de Fevereiro a 31 de 
Maio de cada ano.

5 — Exceptua -se do disposto no número anterior, o 
pagamento da taxa relativa a zonas de caça cujo acto 
venatório se encontre suspenso a 1 de Janeiro, ao abrigo 
do disposto no n.º 9 do artigo 48.º ou do artigo 49.º, 
ambos do Decreto -Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, 
o qual deve ser efectuado durante os quatro meses se-
guintes ao da publicação da portaria de renovação ou 
findo o período da suspensão.

6 — As ZCA e ZCT estão isentas do pagamento das 
taxas previstas nas alíneas c) e d) do n.º 2 no ano da sua 
criação e ainda no ano posterior.

7 — Exceptuam -se do disposto no número anterior as 
zonas de caça cujos terrenos provenham maioritariamente 
de terrenos anteriormente classificados como terrenos não 
cinegéticos, áreas de não caça ou de outras zonas de caça, 
ininterruptamente, ou havendo interrupção esta não ocorra 
entre Outubro e Dezembro, as quais apenas estão isentas 
do pagamento da taxa relativa ao ano da sua criação.

8 — Estão ainda isentas do pagamento das taxas 
referidas nas alíneas c) e d) do n.º 2, pelo período cor-
respondente ao da suspensão, as zonas de caça cujos 
pedidos de renovação tenham sido apresentados no 
prazo previsto no n.º 4 do artigo 48.º do Decreto -Lei 
n.º 202/2004, de 18 de Agosto, e que não tenham sido 
atempadamente renovadas.

9 — Para efeito do disposto no número anterior, o 
montante a que se referem as alíneas c) e d) do n.º 2 é 
deduzido do valor dos duodécimos correspondentes ao 
período de suspensão.

10 — O pagamento referido nas alíneas c) e d) do 
n.º 2 é efectuado, sem dependência de notificação prévia 
dos concessionários, por vale postal ou cheque remetido 
aos serviços centrais da Autoridade Florestal Nacional 
(AFN) ou presencialmente nos locais que esta divulgue 
no seu portal ou ainda através de outras modalidades 
que disponibilize para o efeito.

11 — As zonas de caça que tenham dentro do seu 
perímetro zonas interditas à caça e áreas de refúgio de 
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 MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

E DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Portaria n.º 211/2010
de 15 de Abril

Pela Portarias n.os 773/2008, 1539/2008 e 883/2009, res-
pectivamente de 6 de Agosto, de 30 de Dezembro e de 14 
de Agosto, foi a zona de caça municipal de Lagos (processo 
n.º 3057 -AFN), situada no município de Lagos, renovada 
e transferida a sua gestão para o Clube de Caçadores de 
Lagos, bem como anexados e excluídos vários terrenos 
cinegéticos, tendo a mesma ficado com a área de 13360 ha.

Vieram entretanto alguns proprietários de terrenos in-
seridos na zona de caça municipal acima referida requerer 
a exclusão desses mesmos terrenos e, simultaneamente, 
a Associação de Caçadores de Carvalhinho e Rochedo 
requerer a anexação daqueles terrenos à zona de caça as-
sociativa de Carvalhinho e Rochedo (processo n.º 4976-
-AFN), criada pela Portaria n.º 747/2008, de 5 de Agosto, 
e alterada pela Portaria n.º 1146/2009, de 2 de Outubro, 
situada no município de Lagos.

Cumpridos os preceitos legais, e com base no dis-
posto no artigo 46.º do Decreto -Lei n.º 202/2004, de 18 
de Agosto, com a redacção que lhe foi conferida pelo 
Decreto -Lei n.º 201/2005, de 24 de Novembro, e com 
a alteração do Decreto -Lei n.º 9/2009, de 9 de Janeiro, 
e com fundamento no n.º 1 do artigo 28.º em conjuga-
ção com o estipulado no n.º 1 do artigo 167.º, e ainda 
no artigo 11.º, na alínea a) do artigo 40.º e no n.º 1 do 
artigo 118.º, todos do diploma acima identificado, con-
sultado o Conselho Cinegético Municipal de Lagos de 
acordo com a alínea d) do artigo 158.º do mesmo diploma, 
e no uso das competências delegadas pelo Ministro da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas pelo 
despacho n.º 78/2010, de 5 de Janeiro, e delegadas pela 
Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território 
pelo despacho n.º 932/2010, de 14 de Janeiro, manda 
o Governo, pelo Secretário de Estado das Florestas e 

caça ficam isentas de taxas na área correspondente a 
essas limitações.

12 — No caso de anexação ou desanexação de terre-
nos a uma zona de caça, o montante da respectiva taxa 
do ano civil imediato será respectivamente acrescido ou 
deduzido do valor dos duodécimos correspondentes ao 
período em que os terrenos estiveram concessionados.

13 — Sempre que à data de 1 de Janeiro o exercício da 
caça esteja suspenso ao abrigo do disposto no artigo 49.º 
do Decreto -Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, e dessa 
suspensão resulte a revogação da concessão ao abrigo 
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 51.º do mesmo 
diploma, não é devida a taxa respeitante a esse ano.»

Artigo 2.º
Entrada em vigor

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

O Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento 
Rural, Rui Pedro de Sousa Barreiro, em 30 de Março de 2010. 

Desenvolvimento Rural e pelo Secretário de Estado do 
Ambiente, o seguinte:

Artigo 1.º
Exclusão

São excluídos da zona de caça municipal de Lagos (pro-
cesso n.º 3057 -AFN) vários terrenos, sitos na freguesia de 
Barão de São João, município de Lagos, com a área de 191 
ha, ficando a mesma com a área total de 13169 ha, conforme 
planta anexa a esta portaria e que dela faz parte integrante.

Artigo 2.º
Anexação

São anexados à zona de caça associativa de Carvalhinho 
e Rochedo (processo n.º 4976 -AFN) vários prédios rústicos, 
sitos na freguesia de Barão de São João, município de Lagos, 
com a área de 191 ha, ficando a mesma com a área total de 
561 ha, conforme planta anexa a esta portaria e que dela 
faz parte integrante.

Artigo 3.º
Terrenos em área classificada

A inclusão dos terrenos inseridos em área classificada 
nesta zona de caça termina ou é condicionada, sem direito a 
indemnização, sempre que sejam introduzidas novas condi-
cionantes por planos especiais de ordenamento de território 
ou obtidos dados que determinem a incompatibilidade 
da actividade cinegética com a conservação da natureza, 
até um máximo de 10 % da área total da zona de caça.

Artigo 4.º
Produção de efeitos

Esta anexação só produz efeitos, relativamente a tercei-
ros, com a instalação da respectiva sinalização.

O Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento 
Rural, Rui Pedro de Sousa Barreiro, em 2 de Março de 
2010. — O Secretário de Estado do Ambiente, Humberto 
Delgado Ubach Chaves Rosa, em 24 de Fevereiro de 2010. 
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 MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Portaria n.º 212/2010
de 15 de Abril

As alterações do contrato colectivo de trabalho entre 
a FENAME — Federação Nacional do Metal e a FETE-
SE — Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores de 
Serviços e outros, publicadas no Boletim do Trabalho e 
Emprego, n.º 33, de 8 de Setembro de 2009, abrangem as 
relações de trabalho entre empregadores que prossigam 
a actividade no sector metalúrgico e metalomecânico e 
trabalhadores ao seu serviço, uns e outros representados 
pelas associações outorgantes.

As associações subscritoras requereram a extensão da 
convenção a todas as empresas não representadas pela 
federação de empregadores outorgante que, na área da 
sua aplicação, pertençam ao mesmo sector económico 
e aos respectivos trabalhadores não representados pelas 
associações sindicais outorgantes.

A convenção actualiza as tabelas salariais. O estudo 
de avaliação do impacto da extensão das tabelas salariais 
teve por base as retribuições efectivas praticadas no sec-
tor abrangido pela convenção, apuradas pelos quadros 
de pessoal de 2007 e actualizadas com base no aumento 
percentual médio das tabelas salariais das convenções 
publicadas em 2008.

Os trabalhadores a tempo completo do sector, com ex-
clusão de aprendizes, praticantes e um grupo residual, 
são cerca de 97 307, dos quais 20 979 (22 %), auferem 
retribuições inferiores às convencionais, sendo que 11 336 
(11,6 %) auferem retribuições inferiores às da convenção 
em mais de 5,8 %. São as empresas do escalão entre 50 
a 249 trabalhadores que empregam o maior número de 
trabalhadores com retribuições inferiores às da convenção.

Algumas retribuições mínimas das tabelas salariais I e 
II são inferiores à retribuição mínima mensal garantida. 

Esta, no entanto, pode ser objecto de redução relacionada 
com o trabalhador, ao abrigo do artigo 275.º do Código 
do Trabalho. Deste modo, as referidas retribuições apenas 
são objecto de extensão para abranger situações em que a 
retribuição mínima mensal garantida resultante da redução 
seja inferior àquelas.

A convenção actualiza, ainda, o subsídio de refeição, em 
2,3 %. Não se dispõe de dados estatísticos que permitam 
avaliar o impacto desta prestação. Considerando a finali-
dade da extensão e que a mesma prestação foi objecto de 
extensões anteriores, justifica -se incluí -la na extensão.

Atendendo a que as alterações regulam diversas condi-
ções de trabalho, procede -se à ressalva genérica de cláu-
sulas contrárias a normas legais imperativas.

Com vista a aproximar os estatutos laborais dos traba-
lhadores e as condições de concorrência entre as empre-
sas do sector de actividade abrangido pela convenção, a 
extensão assegura para as tabelas salariais retroactividade 
idêntica à da convenção e, para o subsídio de refeição, uma 
produção de efeitos a partir do dia 1 do mês seguinte ao 
da entrada em vigor da convenção.

Foi publicado o aviso relativo ao projecto da presente 
extensão no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 1, de 
8 de Janeiro de 2010, ao qual deduziu oposição a FE-
NAME — Federação Nacional do Metal, pretendendo a 
extensão das alterações a todas as empresas não represen-
tadas pela federação de empregadores outorgante, nomea-
damente às empresas filiadas na AIMMAP — Associação 
dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins 
de Portugal, que na área da sua aplicação, pertençam 
ao mesmo sector económico e aos respectivos traba-
lhadores não representados pelas associações sindicais 
outorgantes.

Pronunciaram -se, ainda, a FIEQUIMETAL — Federa-
ção Intersindical das Indústrias Metalúrgica, Química, Far-
macêutica, Eléctrica, Energia e Minas e a AIMMAP — As-
sociação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos 
e Afins de Portugal. A primeira concorda com os termos 
da extensão porque respeita a sua autonomia negocial. A 
segunda recusa a aplicação da extensão aos empregadores 
nesta filiados alegando que a mesma viola a sua autonomia 
negocial. Alega, ainda, a existência de processos de contra-
tação colectiva entre a mesma associação de empregadores 
e quatro associações sindicais, tendo entretanto havido 
acordo com um dos sindicatos.

Considerando que as anteriores extensões do CCT ce-
lebrado pela FENAME não se aplicam aos empregadores 
representados pela AIMMAP, nem aos trabalhadores fi-
liados em sindicatos representados pela FIEQUIMETAL, 
e que assiste a estas associações a defesa dos direitos e 
interesses dos associados que representam, excluem -se do 
âmbito da extensão os empregadores e os trabalhadores 
representados pelas referidas associações.

Na área da convenção, a actividade do sector meta-
lúrgico e metalomecânico é, também, regulada por outra 
convenção colectiva celebrada pela APIFER — Associação 
Portuguesa dos Industriais de Ferragens e pela ABIMO-
TA — Associação Nacional dos Industriais de Duas Rodas, 
Ferragens, Mobiliário e Afins, pelo que a presente extensão 
não lhes é aplicável.

A extensão das alterações tem, no plano social, o efeito 
de uniformizar as condições mínimas de trabalho dos tra-
balhadores e, no plano económico, o de aproximar as con-
dições de concorrência entre empresas do mesmo sector.
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Embora a convenção tenha área nacional, a extensão de 
convenções colectivas nas Regiões Autónomas compete 
aos respectivos Governos Regionais, pelo que a extensão 
apenas é aplicável no território do continente.

Assim:
Manda o Governo, pela Ministra do Trabalho e da So-

lidariedade Social, ao abrigo do artigo 514.º e do n.º 1 do 
artigo 516.º do Código do Trabalho, o seguinte:

Artigo 1.º

1 — As condições de trabalho constantes das altera-
ções do CCT entre a FENAME — Federação Nacional 
do Metal e a FETESE — Federação dos Sindicatos dos 
Trabalhadores de Serviços e outros, publicadas no Boletim 
do Trabalho e Emprego, n.º 33, de 8 de Setembro de 2009, 
são estendidas no território do continente:

a) Às relações de trabalho entre empregadores não filia-
dos nas associações de empregadores inscritas na federação 
de empregadores outorgante, nem noutras associações de 
empregadores representativas de outras empresas do sector, 
que prossigam a actividade no sector metalúrgico e meta-
lomecânico e trabalhadores ao seu serviço das profissões 
e categorias profissionais nelas previstas;

b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados 
nas associações de empregadores inscritas na federação 
de empregadores outorgante, que exerçam a actividade 
económica referida na alínea anterior e trabalhadores 
ao seu serviço das mesmas profissões e categorias pro-
fissionais não representados pelas associações sindicais 
outorgantes.

2 — O disposto na alínea a) não é aplicável às relações 
de trabalho em empresas das indústrias de ferragens, fa-
brico e montagem de bicicletas, ciclomotores, motociclos 
e acessórios não filiadas nas associações de empregadores 
inscritas na federação de empregadores outorgante.

3 — As retribuições previstas no anexo I, inferiores à 
retribuição mínima mensal garantida em vigor em 2009 e 
2010, apenas são objecto de extensão nas situações em que 
sejam superiores à retribuição mínima mensal garantida 
resultante de redução relacionada com o trabalhador, de 
acordo com o artigo 275.º do Código do Trabalho.

4 — A presente extensão não se aplica aos trabalhadores 
filiados em sindicatos representados pela FIEQUIME-
TAL — Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgica, 
Química, Farmacêutica, Eléctrica, Energia e Minas.

5 — Não são objecto de extensão as disposições con-
trárias a normas legais imperativas.

Artigo 2.º

1 — A presente portaria entra em vigor no 5.º dia após 
a sua publicação no Diário da República.

2 — As tabelas salariais produzem efeitos a partir de 
1 de Abril de 2009 e o subsídio de refeição produz efeitos 
a partir de 1 de Outubro de 2009.

3 — Os encargos resultantes da retroactividade podem 
ser satisfeitos em prestações mensais de igual valor, com 
início no mês seguinte ao da entrada em vigor da presente 
portaria, correspondendo cada prestação a dois meses de 
retroactividade ou fracção e até ao limite de seis.

A Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social, Maria 
Helena dos Santos André, em 9 de Abril de 2010. 

 Portaria n.º 213/2010
de 15 de Abril

A decisão arbitral em processo de arbitragem obrigatória 
relativa à Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas, 
de Comunicação Visual e Transformadoras do Papel (API-
GRAF) e ao Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias 
de Celulose, Papel, Gráfica e Imprensa (STICPGI), pu-
blicada no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 40, de 29 
de Outubro de 2009, abrange as relações de trabalho entre 
empregadores que se dediquem às indústrias gráficas, de 
comunicação visual e ou de transformação de papel e de 
cartão e trabalhadores ao seu serviço, uns e outros repre-
sentados pelas referidas associações.

A associação e o sindicato referidos, bem como o Sin-
dicato Democrático dos Trabalhadores das Comunicações 
e dos Média (SINDETELCO), a Federação dos Sindicatos 
dos Trabalhadores de Serviços (FETESE) e o Sindicato 
Democrático da Energia, Química, Têxtil e Indústrias Di-
versas (SINDEQ) requereram a extensão da decisão arbitral 
a todos os empregadores e trabalhadores integrados no 
âmbito do sector de actividade e profissional da mesma.

Não foi possível efectuar o estudo de avaliação de im-
pacto da extensão da tabela salarial, em virtude do período 
de tempo que mediou entre a decisão arbitral e a última 
revisão do precedente contrato colectivo de trabalho, de 
1981. Sabe -se, no entanto, que o número de trabalhadores 
do sector é significativo — os quadros de pessoal de 2006 
registavam 21 665 trabalhadores a tempo completo.

A decisão arbitral prevê, ainda, cláusulas de conteúdo 
pecuniário. Não se dispõe de dados estatísticos que per-
mitam avaliar o impacto destas prestações. Considerando 
a finalidade da extensão, não se justifica a sua exclusão.

A tabela salarial da decisão arbitral contém retribuições 
inferiores à retribuição mínima mensal garantida em vigor. 
No entanto, a retribuição mínima mensal garantida pode 
ser objecto de reduções relacionadas com o trabalhador, de 
acordo com o artigo 275.º do Código do Trabalho. Deste 
modo, as referidas retribuições apenas são objecto de ex-
tensão para abranger situações em que a retribuição mínima 
mensal garantida resultante da redução seja inferior àquelas.

Atendendo a que a decisão arbitral regula diversas 
condições de trabalho, procede -se à ressalva genérica de 
cláusulas contrárias a normas legais imperativas.

No Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 3, de 22 de 
Janeiro de 2010, foi publicado aviso relativo à presente 
extensão, na sequência do qual deduziram oposição o 
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Celulose, 
Papel, Gráfica e Imprensa e a Associação Portuguesa de 
Fabricantes de Papel e Cartão (FAPEL).

O referido Sindicato alegou que a retroactividade pre-
vista no projecto de portaria deveria incluir o subsídio de 
turno, de modo a colocar as empresas em situação de igual-
dade ou o mais aproximado possível. Considerando que o 
propósito da retroactividade, expressamente enunciado na 
nota justificativa publicada com o projecto de portaria, é 
a aproximação dos estatutos laborais dos trabalhadores e 
das condições de concorrência entre as empresas, a retro-
actividade abrangerá o regime do subsídio de turno.

A FAPEL pretende a exclusão expressa das empresas nela 
filiadas com fundamento, nomeadamente, na existência de 
convenção colectiva de trabalho específica celebrada pela 
referida Associação e publicada no Boletim do Trabalho e 
Emprego, n.º 4, de 29 de Janeiro de 2007, com alteração 
publicada no mesmo Boletim, n.º 21, de 8 de Junho de 2008, 
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aplicável à indústria de transformação de papel e cartão. 
Assim, considerando que as portarias de extensão só podem 
ser emitidas na falta de instrumentos de regulamentação 
colectiva de trabalho negociais, de acordo com o artigo 515.º 
do Código do Trabalho, procede -se à exclusão do âmbito 
da presente extensão das empresas filiadas na FAPEL.

Não conferindo a decisão arbitral qualquer retroacti-
vidade, a extensão, com vista a aproximar os estatutos 
laborais dos trabalhadores e as condições de concorrência 
entre as empresas do sector de actividade abrangido, deter-
mina a produção de efeitos da tabela salarial, do subsídio 
de alimentação e do subsídio de turno a partir do dia 1 do 
mês seguinte ao da entrada em vigor daquela.

A extensão da decisão arbitral tem, no plano social, o 
efeito de uniformizar as condições mínimas de trabalho dos 
trabalhadores e, no plano económico, o de aproximar as 
condições de concorrência entre empresas do mesmo sector.

Embora a decisão arbitral tenha área nacional, a ex-
tensão nas Regiões Autónomas compete aos respectivos 
Governos Regionais, pelo que a presente apenas será apli-
cável no território do continente.

Assim:
Manda o Governo, pela Ministra do Trabalho e da So-

lidariedade Social, ao abrigo do artigo 514.º e do n.º 1 do 
artigo 516.º do Código do Trabalho, o seguinte:

Artigo 1.º
1 — As condições de trabalho constantes da decisão 

arbitral em processo de arbitragem obrigatória relativa 
à Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas, de Co-
municação Visual e Transformadoras do Papel e ao Sindi-
cato dos Trabalhadores das Indústrias de Celulose, Papel, 
Gráfica e Imprensa, publicada no Boletim do Trabalho e 
Emprego, n.º 40, de 29 de Outubro de 2009, são estendidas 
no território do continente:

a) Às relações de trabalho entre empregadores não fi-
liados na referida Associação que se dediquem às activi-

dades abrangidas pela decisão arbitral e trabalhadores ao 
seu serviço das profissões e categorias profissionais nela 
previstas;

b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados 
na referida Associação que se dediquem às actividades 
referidas na alínea anterior e trabalhadores ao seu serviço 
das profissões e categorias profissionais nela previstas, 
não representados pelo mencionado Sindicato.

2 — A extensão determinada na alínea a) do número 
anterior não se aplica às relações de trabalho em que sejam 
parte empregadores filiados na Associação Portuguesa de 
Fabricantes de Papel e Cartão.

3 — As retribuições da tabela salarial inferiores à re-
tribuição mínima mensal garantida em vigor apenas são 
objecto de extensão em situações em que sejam superio-
res à retribuição mínima mensal garantida resultante de 
redução relacionada com o trabalhador, de acordo com o 
artigo 275.º do Código do Trabalho.

4 — Não são objecto de extensão as disposições con-
trárias a normas legais imperativas.

Artigo 2.º

1 — A presente portaria entra em vigor no 5.º dia após 
a sua publicação no Diário da República.

2 — A tabela salarial e os valores do subsídio de alimen-
tação e do subsídio de turno produzem efeitos a partir de 
1 de Dezembro de 2009.

3 — Os encargos resultantes da retroactividade po-
dem ser satisfeitos em prestações mensais de igual 
valor, com início no mês seguinte ao da entrada em 
vigor da presente portaria, correspondendo cada pres-
tação a dois meses de retroactividade ou fracção e até 
ao limite de três.

A Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social, Maria 
Helena dos Santos André, em 9 de Abril de 2010. 
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