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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 1/2023

de 2 de janeiro

Sumário: Procede à adaptação dos estatutos da Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando 
Ginestal Machado à Lei-Quadro das Fundações.

A Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado, doravante designada 
por Fundação, instituída pelo Decreto -Lei n.º 38/2005, de 17 de fevereiro, como pessoa coletiva 
de direito privado, tem como fins principais o estudo, a conservação e a valorização do património 
histórico, cultural e tecnológico ferroviário português, e como fim específico a instalação e gestão 
do Museu Nacional Ferroviário e dos respetivos núcleos museológicos.

No âmbito do Censo determinado pela Lei n.º 1/2012, de 3 de janeiro, a Fundação foi qualifi-
cada como fundação pública de direito privado.

A Lei -Quadro das Fundações, aprovada em anexo à Lei n.º 24/2012, de 9 de julho, na sua 
redação atual, é aplicável às fundações já criadas e reconhecidas à data da sua entrada em vigor, 
tanto públicas como privadas, impondo -se assim a adequação dos estatutos da Fundação ao dis-
posto na referida Lei -Quadro.

No que respeita às fundações públicas de direito privado, a Lei -Quadro das Fundações deter-
mina que lhes seja aplicável, com algumas especificidades, as regras relativas às fundações públicas 
de direito público que, por sua vez, estão sujeitas à Lei -Quadro dos Institutos Públicos, aprovada 
pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual em matéria de órgãos e serviços, de 
gestão económica e financeira e de acompanhamento, avaliação de desempenho e fiscalização.

Neste contexto, o presente decreto -lei procede à adaptação da orgânica da Fundação Museu 
Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado ao regime atualmente aplicável às fundações 
públicas de direito privado.

O Museu Nacional Ferroviário, de elevado interesse cultural e histórico, foi inaugurado em 
18 de maio de 2015 e tem contado, nestes seis anos de existência, com um número anual cres-
cente de visitantes. Foi acreditado pelo Ministério da Cultura e, consequentemente, integrado na 
Rede Portuguesa de Museus, bem como incluído na European Route of Industrial Heritage, sendo 
merecedor de vários prémios e distinções.

Considerando o plano de intervenção previsto para os Núcleos Museológicos existentes em 
Arco do Baúlhe, Bragança, Chaves, Lagos, Lousado, Macinhata do Vouga e Valença e que a Fun-
dação mantém o encargo de dinamizar a investigação cultural e a divulgação de novas tecnologias 
e soluções técnicas sobre os caminhos de ferro e a recolha de inúmera documentação histórica 
dispersa, através de um Centro de Documentação, promovendo, assim, o reforço da integração e 
da coesão territorial do projeto Museu Nacional Ferroviário e a sua renovada e persistente valo-
rização internacional, o presente decreto -lei pretende garantir a efetiva prossecução dos fins que 
presidiram à instituição da Fundação.

Foram ouvidos a Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Município do Entroncamento 
e o conselho de fundadores da Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei procede à primeira alteração ao Decreto -Lei n.º 38/2005, de 17 de 
fevereiro, que institui a Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado, adap-
tando os respetivos estatutos à Lei -Quadro das Fundações, aprovada em anexo à Lei n.º 24/2012, 
de 9 de julho, alterada pelas Leis n.os 150/2015, de 10 de setembro, 36/2021, de 14 de junho, e 
67/2021, de 25 de agosto.
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Artigo 2.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 38/2005, de 17 de fevereiro

Os artigos 1.º, 2.º, 4.º e 7.º do Decreto -Lei n.º 38/2005, de 17 de fevereiro, passam a ter a 
seguinte redação:

«Artigo 1.º

[...]

1 — É instituída a Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado, F. P., 
doravante designada por Fundação.

2 — A Fundação é uma fundação pública de direito privado, constituída por tempo indetermi-
nado, e tem como beneficiários os cidadãos em geral.

3 — A Fundação rege -se pelo disposto no presente decreto -lei, pelos respetivos Estatutos apro-
vados em anexo ao presente decreto -lei e do qual faz parte integrante, pela Lei -Quadro das Funda-
ções, aprovada em anexo à Lei n.º 24/2012, de 9 de julho, alterada pelas Leis n.os 150/2015, de 10 de 
setembro, 36/2021, de 14 de junho, e 67/2021, de 25 de agosto, e pela demais legislação aplicável.

4 — A Fundação encontra -se sujeita à superintendência e tutela dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas da cultura e das infraestruturas.

Artigo 2.º

[...]

A Fundação tem estatuto de utilidade pública, para efeitos do disposto na Lei -Quadro do Esta-
tuto de Utilidade Pública, aprovada em anexo à Lei n.º 36/2021, de 14 de junho.

Artigo 4.º

[...]

É aplicável aos trabalhadores da Fundação o regime jurídico dos trabalhadores que exercem 
funções públicas, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 52.º da Lei n.º 24/2012, de 9 de julho, 
na sua redação atual.

Artigo 7.º

[...]

A Fundação goza do regime reconhecido às pessoas coletivas de utilidade pública, nomeada-
mente no que respeita a isenções e benefícios fiscais e a candidaturas a fundos públicos nacionais 
ou europeus.»

Artigo 3.º

Alteração aos Estatutos aprovados em anexo ao Decreto -Lei n.º 38/2005, de 17 de fevereiro

Os Estatutos aprovados em anexo ao Decreto -Lei n.º 38/2005, de 17 de fevereiro, são alterados 
com a redação constante do anexo  ao presente decreto -lei e do qual faz parte integrante.

Artigo 4.º

Alterações sistemáticas aos Estatutos aprovados em anexo
ao Decreto -Lei n.º 38/2005, de 17 de fevereiro

São introduzidas as seguintes alterações sistemáticas aos Estatutos aprovados em anexo ao 
Decreto -Lei n.º 38/2005, de 17 de fevereiro:

a) A secção  do capítulo  passa a ter a epígrafe «Fiscal único» e integra os artigos 26.º -A e 27.º;
b) O capítulo  passa a ter a epígrafe «Regime financeiro» e integra o artigo 29.º -A;
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c) O capítulo  passa a ter a epígrafe «Extinção da Fundação» e integra o artigo 30.º;
d) É aditado um capítulo , com a epígrafe «Disposições complementares, transitórias e finais», 

que integra os artigos 31.º e 32.º

Artigo 5.º

Norma transitória

1 — A transição para carreiras gerais dos trabalhadores da Fundação ocorre nos termos do 
disposto nos artigos 88.º a 115.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação atual, 
sendo os trabalhadores reposicionados na posição remuneratória correspondente à aplicação do 
disposto no artigo 104.º da mesma Lei.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, o objeto do contrato a celebrar tem como 
referência os conteúdos funcionais e graus de complexidade das carreiras técnica superior, assis-
tente técnica e assistente operacional, previstos na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, bem como as funções 
ou tarefas que no regulamento interno ou no mapa de pessoal da Fundação caracterizam os postos 
de trabalho a ocupar.

Artigo 6.º

Norma revogatória

São revogados:

a) O artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 38/2005, de 17 de fevereiro;
b) O n.º 2 do artigo 6.º, o n.º 2 do artigo 7.º, os n.os 2 e 3 do artigo 9.º, o n.º 2 do artigo 13.º, a 

alínea c) do n.º 1 do artigo 15.º, o n.º 2 do artigo 17.º, as alíneas b) e c) do artigo 18.º, as alíneas b), 
c), d) e g) do n.º 1 do artigo 20.º, o n.º 3 do artigo 22.º, as alíneas e) e f) do artigo 23.º, o artigo 26.º, 
as alíneas b) e f) do n.º 1 e os n.os 2 e 3 do artigo 27.º e os artigos 28.º e 29.º dos Estatutos apro-
vados em anexo ao Decreto -Lei n.º 38/2005, de 17 de fevereiro.

Artigo 7.º

Republicação

É republicado, no anexo  ao presente decreto -lei e do qual faz parte integrante, o Decreto -Lei 
n.º 38/2005, de 17 de fevereiro, com a redação introduzida pelo presente decreto -lei.

Artigo 8.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 10 de novembro de 2022. — António Luís Santos 
da Costa — Mariana Guimarães Vieira da Silva — Fernando Medina Maciel Almeida Correia — Pedro 
Adão e Silva Cardoso Pereira — Pedro Nuno de Oliveira Santos.

Promulgado em 13 de dezembro de 2022.

Publique -se.

O Presidente da República, M  R   S .

Referendado em 14 de dezembro de 2022.

Pelo Primeiro -Ministro, Mariana Guimarães Vieira da Silva, Ministra da Presidência.
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ANEXO I

(a que se refere o artigo 3.º)

«ESTATUTOS

Artigo 1.º

Natureza e designação

1 — A Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado, F. P., doravante desig-
nada por Fundação, é uma fundação pública de direito privado que se rege pelo disposto no decreto-
-lei que a institui, pelos presentes Estatutos, pela Lei -Quadro das Fundações, aprovada em anexo à 
Lei n.º 24/2012, de 9 de julho, na sua redação atual, e pela demais legislação que lhe seja aplicável.

2 — A Fundação encontra -se sujeita à superintendência e tutela dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas da cultura e das infraestruturas.

Artigo 5.º

[...]

1 — [...]

a) A construção, adaptação e/ou manutenção das instalações necessárias ao funcionamento 
do Museu Nacional Ferroviário no Entroncamento;

b) A construção, adaptação e/ou manutenção das instalações dos núcleos museológicos do 
Museu Nacional Ferroviário;

c) A gestão do Museu Nacional Ferroviário, conforme o disposto na Lei -Quadro dos Museus 
Portugueses, aprovada pela Lei n.º 47/2004, de 19 de agosto;

d) A criação de um centro de documentação e de um arquivo no domínio da história dos 
caminhos de ferro;

e) A promoção da salvaguarda, conservação, inventariação e divulgação do Património Fer-
roviário Nacional;

f) [Anterior alínea d).]
g) [Anterior alínea e).]
h) [Anterior alínea f).]
i) [Anterior alínea g).]
j) [Anterior alínea h).]
k) [Anterior alínea i).]
l) [Anterior alínea j).]
m) [Anterior alínea l).]
n) [Anterior alínea m).]

2 — [...]
3 — [...]
4 — A Fundação pode ainda gerir bens do domínio público ferroviário que lhe sejam subcon-

cessionados, dentro dos seus fins e atividades.

Artigo 6.º

Património e modo de funcionamento

1 — [...]

a) Pelos bens da infraestrutura ferroviária necessários à instalação e funcionamento do Museu 
Nacional Ferroviário e dos núcleos museológicos, incluindo infraestruturas transferidas para a 
Fundação por acordo com a Infraestruturas de Portugal, S. A. (IP, S. A.);
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b) Pelos bens patrimoniais considerados pela Fundação como tendo interesse histórico, 
incluindo material circulante transferido para a Fundação por acordo com a CP — Comboios de 
Portugal, E. P. E. (CP, E. P. E.);

c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) Pelo património documental histórico produzido ou à guarda das empresas fundadoras, 

IP, S. A., e CP, E. P. E., bem como de outras entidades públicas que detenham património docu-
mental histórico de âmbito ferroviário, que lhe seja transferido por acordo;

g) [Anterior alínea a) do n.º 2.]
h) [Anterior alínea b) do n.º 2.]
i) [Anterior alínea c) do n.º 2.]
j) [Anterior alínea d) do n.º 2.]
k) [Anterior alínea e) do n.º 2.]
l) [Anterior alínea f) do n.º 2.]
m) [Anterior alínea g) do n.º 2.]
n) [Anterior alínea h) do n.º 2.]
o) [Anterior alínea i) do n.º 2.]
p) Pelo produto da venda de bilhetes, da locação dos bens e direitos referidos na alínea i), 

serviços e quaisquer obras ou bens da sua produção ou de terceiros, cuja venda seja autorizada;
q) Pelas comparticipações financeiras das respetivas entidades instituidoras e do Fundo de 

Fomento Cultural;
r) Pelo produto das taxas dos contratos de concessão ou subconcessão de uso privativo dos 

bens do domínio público ferroviário sob a sua gestão;
s) Quaisquer outros rendimentos ou valores que provenham da sua atividade ou que, por lei 

ou negócio jurídico, lhe devam pertencer.

2 — (Revogado.)

Artigo 7.º

[...]

1 — A Fundação goza de autonomia financeira, administrativa e patrimonial, estando a sua 
ação subordinada às normas dos presentes Estatutos, à Lei -Quadro das Fundações e à demais 
legislação aplicável.

2 — (Revogado.)

Artigo 7.º -A

Orçamento anual

1 — O orçamento anual de funcionamento da Fundação é assegurado através do património 
e receitas referidos no artigo 6.º, bem como de outras verbas que lhe sejam atribuídas, designada-
mente pelas respetivas entidades instituidoras, inscritas nos respetivos orçamentos, e pelo Fundo 
de Fomento Cultural.

2 — O orçamento anual de funcionamento da Fundação inclui os encargos com pessoal e com 
as aquisições de bens e serviços essenciais para a atividade corrente da Fundação, deduzidas as 
receitas dela resultantes.

Artigo 8.º

[...]

1 — [...]
2 — [...]
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3 — Os bens descritos na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º dos presentes Estatutos podem 
reverter, nos termos da lei, para o domínio público ferroviário sob gestão da IP, S. A., caso deixem 
de ser necessários para a prossecução dos fins da Fundação.

Artigo 9.º

[...]

1 — A Fundação, se tal se mostrar imprescindível para a prossecução das suas atribuições, 
pode criar ou participar em associações sem fins lucrativos ou sociedades comerciais cujo objeto 
se enquadre no âmbito dos seus fins ou, ainda, filiar -se ou estabelecer acordos de cooperação 
com instituições nacionais ou estrangeiras que prossigam fins análogos.

2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
4 — A criação, participação ou filiação referidas no n.º 1 depende de prévia autorização dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da tutela e a deliberação do conse-
lho diretivo tem de ter o voto favorável do respetivo presidente, ouvido o conselho de fundadores.

Artigo 10.º

[...]

1 — São órgãos da Fundação:

a) O conselho diretivo;
b) [Anterior alínea b) do corpo do artigo.]
c) [Anterior alínea c) do corpo do artigo.]
d) O fiscal único.

2 — O conselho diretivo é o órgão responsável pela definição das grandes linhas de orientação 
da Fundação e da sua atuação, bem como pela direção dos respetivos serviços, em conformidade 
com a lei e com as orientações governamentais.

3 — O conselho de fundadores é o órgão a quem compete coadjuvar o conselho diretivo no 
enquadramento estratégico da atividade da Fundação, designadamente emitir pareceres sobre o 
relatório e contas anual, apreciar o plano de atividades anual e dar parecer sobre as linhas gerais 
estratégicas de prossecução da atividade de utilidade pública da Fundação, bem como das suas 
políticas e orientação de investimento.

4 — O conselho consultivo é o órgão de consulta, apoio e participação na definição das linhas 
gerais de atuação da Fundação e nas tomadas de decisão do conselho diretivo.

5 — O fiscal único é o órgão responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da 
boa gestão financeira e patrimonial da Fundação.

Artigo 11.º

[...]

Os titulares do conselho diretivo e o fiscal único exercem o respetivo mandato por cinco anos, 
renovável uma vez por igual período.

Artigo 13.º

[...]

1 — O conselho diretivo da Fundação é composto pelo presidente, por um vice -presidente, e 
por dois vogais.

2 — (Revogado.)
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3 — O presidente do conselho diretivo é designado por despacho dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas da cultura e das infraestruturas.

4 — Os demais membros do conselho diretivo são igualmente designados por despacho dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas da cultura e das infraestruturas, sob proposta das 
entidades envolvidas, nos seguintes termos:

a) O vice -presidente e um dos vogais são propostos, alternadamente, entre a CP, E. P. E., e 
a IP, S. A.;

b) O outro vogal é proposto pelo Município do Entroncamento.

Artigo 14.º

[...]

Compete ao conselho diretivo:

a) [...]
b) Aprovar o plano de atividades e orçamento da Fundação para o ano seguinte;
c) Aprovar o relatório anual de atividades e contas;
d) Organizar e gerir os serviços;
e) [...]
f) Gerir o património da Fundação, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 11.º da Lei-

-Quadro das Fundações;
g) [...]
h) [...]
i) Decidir sobre a criação de Núcleos Museológicos e aprovar o programa museológico dos 

Núcleos;
j) [...]
l) [...]
m) [...]
n) [...]
o) Aprovar o valor da contrapartida, no caso de subconcessão de bens do domínio público 

ferroviário à Fundação, ouvido o fiscal único;
p) Submeter à aprovação do membro do Governo responsável pela área das infraestruturas 

o mapa de pessoal da Fundação, o plano de atividades e orçamento, o relatório anual de ativida-
des e contas e os demais atos previstos nos termos do artigo 57.º da Lei -Quadro das Fundações;

q) Exercer os demais poderes previstos nos presentes Estatutos e que não estejam atribuídos 
a outro órgão.

Artigo 15.º

Competência do presidente do conselho diretivo

1 — Compete ao presidente do conselho diretivo:

a) [...]
b) Convocar e presidir às reuniões do conselho diretivo e do conselho de fundadores, dirigir 

os respetivos trabalhos e promover a execução das suas deliberações;
c) (Revogada.)
d) Despachar os assuntos normais de expediente e outros que careçam de solução urgente, 

sujeitando estes últimos à ratificação do conselho diretivo na primeira reunião seguinte;
e) Assegurar as relações com os órgãos de tutela e com os demais organismos públicos;
f) Solicitar pareceres ao órgão de fiscalização e ao conselho consultivo, quando exista;
g) Exercer quaisquer outras funções que lhe sejam delegadas pelo conselho diretivo.

2 — O presidente é substituído nas suas faltas e impedimentos pelo vice -presidente.
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Artigo 16.º

[...]

1 — O conselho diretivo reúne ordinariamente uma vez por semana e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo seu presidente por iniciativa própria ou por solicitação de dois 
membros.

2 — O quórum do conselho diretivo é de três membros, sendo as suas deliberações tomadas 
por maioria absoluta de votos expressos.

3 — O presidente tem voto de qualidade.
4 — [...]

Artigo 17.º

Delegação de competências

1 — O conselho diretivo pode delegar num dos seus membros a prática dos atos de gestão 
corrente da Fundação.

2 — (Revogado.)
Artigo 18.º

Representação

A Fundação é representada, designadamente, em juízo ou na prática de atos jurídicos:

a) Pelo presidente do conselho diretivo;
b) (Revogada.)
c) (Revogada.)
d) Por dois dos seus membros; ou
e) Por mandatários especialmente designados.

Artigo 19.º

[...]

[...]

a) Pelo presidente do conselho diretivo;
b) [...]
c) [...]

Artigo 20.º

[...]

1 — [...]

a) Emitir parecer, até ao final do mês de julho de cada ano, sobre o orçamento e plano de 
atividades da Fundação para o ano seguinte;

b) (Revogada.)
c) (Revogada.)
d) (Revogada.)
e) Emitir parecer sobre qualquer matéria que lhe for apresentada para o efeito pelo conselho 

diretivo;
f) Emitir parecer nos termos do n.º 4 do artigo 9.º;
g) (Revogada.)
h) Emitir parecer sobre propostas de alteração aos estatutos, de transformação ou extinção 

da Fundação;
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i) Emitir parecer sobre o relatório anual de atividades e contas da Fundação, acompanhadas 
de parecer do fiscal único;

j) Emitir parecer sobre proposta do conselho diretivo ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º

2 — O prazo para a emissão dos pareceres referidos no número anterior é de 15 dias a contar 
da receção dos documentos a que respeitam.

3 — O conselho de fundadores pode dirigir ao conselho diretivo recomendações, bem como 
solicitar relativamente a essas recomendações o parecer do conselho consultivo.

Artigo 21.º

[...]

1 — Para efeitos do exercício dos direitos e obrigações conferidos pelos presentes Estatutos 
aos fundadores, são a estes equiparadas as entidades que contribuam para a realização dos fins da 
Fundação, mediante uma contribuição de valor igual ou superior ao montante fixado pelo conselho 
de fundadores sob proposta do conselho diretivo.

2 — A contribuição referida no número anterior pode ser em espécie, mas o respetivo valor, 
para efeitos de equiparação a fundador, é traduzido em euros pelo conselho diretivo e mediante 
parecer prévio do fiscal único.

Artigo 22.º

[...]

1 — O conselho de fundadores reúne ordinariamente duas vezes por ano e, extraordinaria-
mente, mediante convocação do presidente do conselho diretivo da Fundação, por sua iniciativa, 
de um terço dos membros do conselho de fundadores ou a pedido do fiscal único.

2 — [...]
3 — (Revogado.)
4 — [...]
5 — Às reuniões do conselho de fundadores podem assistir e participar, sem direito a voto, o 

presidente do conselho consultivo e o fiscal único.

Artigo 23.º

[...]

[...]

a) Por três representantes do membro do Governo responsável pela área da cultura, por este 
nomeados, sendo que um preside;

b) Por um representante do membro do Governo responsável pela área da ciência, tecnologia 
e ensino superior, por este nomeado, que assume a vice -presidência;

c) Por um representante do membro do Governo responsável pela área da educação, por este 
nomeado, que assume a vice -presidência;

d) Por um representante do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.;
e) (Revogada.)
f) (Revogada.)
g) Por um representante do Instituto de Turismo de Portugal, I. P.;
h) Por um representante da Associação Nacional de Municípios Portugueses;
i) Por um representante da Câmara Municipal do Entroncamento e de cada uma das câmaras 

municipais com núcleos museológicos do Museu Nacional Ferroviário;
j) Pelos anteriores presidentes do conselho diretivo da Fundação;
l) Por um representante das associações de amigos dos caminhos de ferro;
m) Por três personalidades indicadas pelo membro do Governo responsável pela área das 

infraestruturas.
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Artigo 24.º

[...]

1 — O conselho consultivo tem como atribuições o aconselhamento e emissão de pareceres 
sobre todos os assuntos que lhe sejam submetidos pelo conselho diretivo ou pelo conselho de 
fundadores.

2 — Compete ao conselho consultivo:

a) Pronunciar -se sobre o plano de atividades da Fundação para o ano seguinte, bem como 
sobre o relatório anual de atividades;

b) [Anterior alínea b) do corpo do artigo.]
c) [Anterior alínea c) do corpo do artigo.]
d) [Anterior alínea d) do corpo do artigo.]
e) [Anterior alínea e) do corpo do artigo.]
f) [Anterior alínea f) do corpo do artigo.]
g) Emitir parecer sobre a criação de Núcleos Museológicos;
h) Emitir parecer sobre todos os assuntos que lhe sejam submetidos pelo conselho diretivo 

ou pelo conselho de fundadores.

3 — O prazo para a elaboração dos pareceres referidos no número anterior é de 15 dias a 
contar da receção dos documentos a que respeitam.

Artigo 25.º

[...]

1 — O conselho consultivo reúne ordinariamente pelo menos duas vezes por ano e extraor-
dinariamente sempre que convocado pelo seu presidente, por sua iniciativa, ou por solicitação do 
conselho diretivo, ou a pedido de um terço dos seus membros.

2 — [...]
3 — [...]
4 — Às reuniões do conselho consultivo podem assistir e participar, sem direito a voto, os 

membros do conselho diretivo.
5 — O exercício das funções de membro do conselho consultivo não é remunerado.

Artigo 26.º -A

Designação, mandato e remuneração

1 — O fiscal único é designado por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas das finanças e da tutela, obrigatoriamente de entre os auditores registados na Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários ou, quando tal não se mostrar adequado, de entre os revisores 
oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas inscritos na respetiva lista da Ordem 
dos Revisores Oficiais de Contas.

2 — O exercício de funções no órgão de fiscalização é incompatível com a titularidade simul-
tânea de cargos de administração ou de gestão corrente da Fundação.

Artigo 27.º

[...]

1 — Sem prejuízo das competências previstas na Lei -Quadro dos Institutos Públicos para os 
institutos públicos de regime comum, aplicável nos termos da Lei -Quadro das Fundações, compete 
ao fiscal único:

a) Acompanhar e controlar o cumprimento da lei, dos estatutos da Fundação e dos regulamen-
tos aplicáveis, a execução orçamental, a situação económica, financeira e patrimonial e analisar 
a contabilidade;
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b) (Revogada.)
c) Fiscalizar a gestão e as contas podendo, para o efeito, consultar a documentação necessária;
d) Emitir parecer sobre o relatório e contas do exercício;
e) Emitir parecer sobre o plano de atividades e orçamento para o ano seguinte;
f) (Revogada.)
g) Elaborar um relatório anual sobre a sua ação fiscalizadora;
h) Emitir o parecer previsto no n.º 2 do artigo 21.º;
i) Manter o conselho diretivo informado sobre os resultados das verificações e exames a que 

proceda;
j) Emitir parecer sobre o valor da contrapartida, no caso de subconcessão de bens do domínio 

público ferroviário à Fundação;
k) Emitir parecer sobre quaisquer outros assuntos que o conselho diretivo e o conselho de 

fundadores submetam à sua apreciação.

2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
4 — O prazo para a elaboração dos pareceres previstos no n.º 1 é de 15 dias a contar da 

receção dos documentos a que respeitam.
5 — Para exercício da sua competência, o fiscal único tem direito a:

a) Obter do conselho diretivo as informações e os esclarecimentos que repute necessários;
b) Ter livre acesso a todos os serviços e à documentação da Fundação e solicitar os esclare-

cimentos que considere necessários;
c) Tomar ou propor as demais providências que considere indispensáveis.

Artigo 29.º -A

Gestão económico -financeira

A Fundação está sujeita ao regime da gestão económico -financeira e patrimonial previsto na 
Lei -Quadro dos Institutos Públicos.

Artigo 30.º

[...]

À extinção da Fundação é aplicável o disposto na Lei -Quadro das Fundações.

Artigo 31.º

[...]

1 — [...]

a) Estado português, representado pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas da 
cultura e das infraestruturas;

b) Câmara Municipal do Entroncamento;
c) CP — Comboios de Portugal, E. P. E.;
d) Infraestruturas de Portugal, S. A.;
e) Sacyer Engenharia e Infraestruturas;
f) Siemens, S. A.;
g) Grupo Elevo;
h) Efacec.

2 — [...]»
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ANEXO II

(a que se refere o artigo 7.º)

Republicação do Decreto -Lei n.º 38/2005, de 17 de fevereiro

Artigo 1.º

Natureza e regime

1 — É instituída a Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado, F. P., 
doravante designada por Fundação.

2 — A Fundação é uma fundação pública de direito privado, constituída por tempo indetermi-
nado, e tem como beneficiários os cidadãos em geral.

3 — A Fundação rege -se pelo disposto no presente decreto -lei, pelos respetivos Estatutos apro-
vados em anexo ao presente decreto -lei e do qual faz parte integrante, pela Lei -Quadro das Funda-
ções, aprovada em anexo à Lei n.º 24/2012, de 9 de julho, alterada pelas Leis n.os 150/2015, de 10 de 
setembro, 36/2021, de 14 de junho, e 67/2021, de 25 de agosto, e pela demais legislação aplicável.

4 — A Fundação encontra -se sujeita à superintendência e tutela dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas da cultura e das infraestruturas.

Artigo 2.º

Utilidade pública

A Fundação tem estatuto de utilidade pública, para efeitos do disposto na Lei -Quadro do Esta-
tuto de Utilidade Pública, aprovada em anexo à Lei n.º 36/2021, de 14 de junho.

Artigo 3.º

Património

O património inicial da Fundação é constituído pelos bens indicados no n.º 1 do artigo 6.º dos 
respetivos estatutos.

Artigo 4.º

Regime laboral

É aplicável aos trabalhadores da Fundação o regime jurídico dos trabalhadores que exercem 
funções públicas, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 52.º da Lei n.º 24/2012, de 9 de julho, 
na sua redação atual.

Artigo 5.º

Atividade museológica

A Fundação aplica a legislação geral sobre museus no que respeita à implementação e gestão 
do Museu Nacional Ferroviário e dos respetivos núcleos museológicos.

Artigo 6.º

Contratação pública

(Revogado.)
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Artigo 7.º

Regime fiscal

A Fundação goza do regime reconhecido às pessoas coletivas de utilidade pública, nomeada-
mente no que respeita a isenções e benefícios fiscais e a candidaturas a fundos públicos nacionais 
ou europeus.

Artigo 8.º

Registo

O presente diploma constitui título suficiente para todos os efeitos legais, incluindo os de 
registo, os quais se farão sem pagamento de quaisquer taxas.

Artigo 9.º

Comissão instaladora

É extinta a comissão instaladora do Museu Nacional Ferroviário.

Artigo 10.º

Revogação

É revogada a Lei n.º 59/91, de 13 de agosto.

ANEXO

ESTATUTOS

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Natureza e designação

1 — A Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado, F. P., doravante desig-
nada por Fundação, é uma fundação pública de direito privado que se rege pelo disposto no decreto-
-lei que a institui, pelos presentes Estatutos, pela Lei -Quadro das Fundações, aprovada em anexo à 
Lei n.º 24/2012, de 9 de julho, na sua redação atual, e pela demais legislação que lhe seja aplicável.

2 — A Fundação encontra -se sujeita à superintendência e tutela dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas da cultura e das infraestruturas.

Artigo 2.º

Duração

A Fundação tem duração ilimitada.

Artigo 3.º

Sede

1 — A sede da Fundação é no complexo ferroviário da cidade do Entroncamento.
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2 — A Fundação desenvolve a sua atividade em qualquer outra parte do País, nomeadamente 
nos municípios em que se encontrem núcleos museológicos.

3 — A Fundação pode criar delegações ou quaisquer outras formas de representação onde 
for julgado necessário para o cumprimento dos seus fins.

Artigo 4.º

Fins

1 — A Fundação tem por fim o estudo, a conservação e a valorização do património histórico, 
cultural e tecnológico ferroviário português.

2 — A Fundação tem como fim específico a instalação e a gestão do Museu Nacional Ferro-
viário e dos respetivos núcleos museológicos.

Artigo 5.º

Atividades

1 — Para a prossecução dos seus fins, constituem atividades da Fundação:

a) A construção, adaptação e/ou manutenção das instalações necessárias ao funcionamento 
do Museu Nacional Ferroviário no Entroncamento;

b) A construção, adaptação e/ou manutenção das instalações dos núcleos museológicos do 
Museu Nacional Ferroviário;

c) A gestão do Museu Nacional Ferroviário, conforme o disposto na Lei -Quadro dos Museus 
Portugueses, aprovada pela Lei n.º 47/2004, de 19 de agosto;

d) A criação de um centro de documentação e de um arquivo no domínio da história dos 
caminhos de ferro;

e) A promoção da salvaguarda, conservação, inventariação e divulgação do Património Fer-
roviário Nacional;

f) A investigação científica, histórica e antropológica do caminho de ferro;
g) A cooperação com estabelecimentos de ensino e de investigação e com outras entidades 

que possam contribuir para o desenvolvimento de atividades e de estudos no âmbito dos fins da 
Fundação e do desenvolvimento da ferrovia;

h) A edição e publicação, sob qualquer forma, de obras relacionadas com o património histórico, 
cultural e tecnológico ferroviário;

i) A dinamização de programas de voluntariado que se enquadrem no âmbito dos fins da 
Fundação;

j) A realização de conferências, colóquios, seminários, congressos e debates sobre o trans-
porte ferroviário;

k) A instituição de prémios e a concessão de subsídios ou bolsas a investigadores que desen-
volvam estudos cuja temática esteja direta ou indiretamente relacionada com os fins da Fundação 
e do desenvolvimento da ferrovia;

l) O intercâmbio com instituições congéneres, nacionais ou estrangeiras, que prossigam ati-
vidades afins;

m) A divulgação de linhas históricas e a colaboração com os operadores de transporte ferro-
viário no respetivo desenvolvimento;

n) Quaisquer outras atividades que se revelem adequadas aos fins da Fundação, nomeada-
mente no tocante à divulgação técnico -científica no âmbito do desenvolvimento da ferrovia.

2 — A Fundação deve estabelecer acordos com as entidades públicas ou privadas que tenham 
por objeto a colaboração recíproca para fins de identificação, reconhecimento, conservação, segu-
rança, restauro, valorização e divulgação dos bens culturais móveis e imóveis relacionados com 
o transporte ferroviário.

3 — A Fundação deve promover a inventariação e classificação dos bens culturais móveis e 
imóveis relacionados com o transporte ferroviário, podendo colaborar na instrução dos procedimentos 
administrativos necessários, por sua iniciativa ou a solicitação das entidades públicas competentes.
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4 — A Fundação pode ainda gerir bens do domínio público ferroviário que lhe sejam subcon-
cessionados, dentro dos seus fins e atividades.

CAPÍTULO II

Regime patrimonial e financeiro

Artigo 6.º

Património e modo de funcionamento

1 — O património da Fundação é constituído:

a) Pelos bens da infraestrutura ferroviária necessários à instalação e funcionamento do Museu 
Nacional Ferroviário e dos núcleos museológicos, incluindo infraestruturas transferidas para a 
Fundação por acordo com a Infraestruturas de Portugal, S. A. (IP, S. A.);

b) Pelos bens patrimoniais considerados pela Fundação como tendo interesse histórico, 
incluindo material circulante transferido para a Fundação por acordo com a CP — Comboios de 
Portugal, E. P. E. (CP, E. P. E.);

c) Pela comparticipação financeira do Estado no montante de € 750 000;
d) Pelo montante em dinheiro correspondente à dotação da Câmara Municipal do Entronca-

mento no valor de € 10 000, que se encontra depositado à ordem da Fundação;
e) Pelo montante em dinheiro correspondente à soma das dotações dos demais fundadores, 

no valor de € 25 000 cada, que se encontra depositado à ordem da Fundação;
f) Pelo património documental histórico produzido ou à guarda das empresas fundadoras, 

IP, S. A., e CP, E. P. E., bem como de outras entidades públicas que detenham património docu-
mental histórico de âmbito ferroviário, que lhe seja transferido por acordo;

g) Pelas verbas atribuídas por entidades equiparadas a fundadores, nos termos dos presentes 
Estatutos;

h) Por quaisquer subsídios, subvenções, contribuições, donativos, heranças, legados ou doa-
ções de entidades públicas ou privadas, portuguesas ou estrangeiras;

i) Pelos bens imóveis ou móveis e direitos que adquira a qualquer título;
j) Pelo produto da alienação de bens ou direitos de que seja titular;
k) Pelos rendimentos de direitos de que seja ou venha a ser detentora;
l) Pelas receitas provenientes de aplicações financeiras;
m) Pelo produto de subscrições públicas;
n) Pelo produto da prestação de serviços a terceiros;
o) Por contrapartidas financeiras no âmbito de protocolos ou qualquer outro tipo de contratos 

com instituições nacionais ou estrangeiras;
p) Pelo produto da venda de bilhetes, locação dos bens e direitos referidos na alínea i), serviços 

e quaisquer obras ou bens da sua produção ou de terceiros, cuja venda seja autorizada;
q) Pelas comparticipações financeiras das respetivas entidades instituidoras e do Fundo de 

Fomento Cultural;
r) Pelo produto das taxas dos contratos de concessão ou subconcessão de uso privativo dos 

bens do domínio público ferroviário sob a sua gestão;
s) Quaisquer outros rendimentos ou valores que provenham da sua atividade ou que, por lei 

ou negócio jurídico, lhe devam pertencer.

2 — (Revogado.)
Artigo 7.º

Gestão patrimonial e financeira

1 — A Fundação goza de autonomia financeira, administrativa e patrimonial, estando a sua 
ação subordinada às normas dos presentes Estatutos, à Lei -Quadro das Fundações e à demais 
legislação aplicável.

2 — (Revogado.)
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Artigo 7.º -A

Orçamento anual

1 — O orçamento anual de funcionamento da Fundação é assegurado através do património 
e receitas referidos no artigo 6.º, bem como de outras verbas que lhe sejam atribuídas, designada-
mente pelas respetivas entidades instituidoras, inscritas nos respetivos orçamentos, e pelo Fundo 
de Fomento Cultural.

2 — O orçamento anual de funcionamento da Fundação inclui os encargos com pessoal e com 
as aquisições de bens e serviços essenciais para a atividade corrente da Fundação, deduzidas as 
receitas dela resultantes.

Artigo 8.º

Regime especial de afetação do património

1 — Os bens descritos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 6.º dos presentes Estatutos são 
inalienáveis e não podem ser dados em garantia.

2 — Ao regime referido no número anterior estão sujeitos todos os bens incorporados no Museu 
Nacional Ferroviário e respetivos núcleos museológicos, salvo o disposto na lei geral.

3 — Os bens descritos na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º dos presentes Estatutos podem 
reverter, nos termos da lei, para o domínio público ferroviário sob gestão da IP, S. A., caso deixem 
de ser necessários para a prossecução dos fins da Fundação.

Artigo 9.º

Participação noutras entidades

1 — A Fundação, se tal se mostrar imprescindível para a prossecução das suas atribuições, 
pode criar ou participar em associações sem fins lucrativos ou sociedades comerciais cujo objeto 
se enquadre no âmbito dos seus fins ou, ainda, filiar -se ou estabelecer acordos de cooperação 
com instituições nacionais ou estrangeiras que prossigam fins análogos.

2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
4 — A criação, participação ou filiação referidas no n.º 1 depende de prévia autorização dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da tutela e a deliberação do conse-
lho diretivo tem de ter o voto favorável do respetivo presidente, ouvido o conselho de fundadores.

CAPÍTULO III

Organização e funcionamento

SECÇÃO I

Órgãos da Fundação

Artigo 10.º

Órgãos

1 — São órgãos da Fundação:

a) O conselho diretivo;
b) O conselho de fundadores;
c) O conselho consultivo;
d) O fiscal único.
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2 — O conselho diretivo é o órgão responsável pela definição das grandes linhas de orientação 
da Fundação e da sua atuação, bem como pela direção dos respetivos serviços, em conformidade 
com a lei e com as orientações governamentais.

3 — O conselho de fundadores é o órgão a quem compete coadjuvar o conselho diretivo no 
enquadramento estratégico da atividade da Fundação, designadamente emitir pareceres sobre o 
relatório e contas anual, apreciar o plano de atividades anual e dar parecer sobre as linhas gerais 
estratégicas de prossecução da atividade de utilidade pública da Fundação, bem como das suas 
políticas e orientação de investimento.

4 — O conselho consultivo é o órgão de consulta, apoio e participação na definição das linhas 
gerais de atuação da Fundação e nas tomadas de decisão do conselho diretivo.

5 — O fiscal único é o órgão responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da 
boa gestão financeira e patrimonial da Fundação.

Artigo 11.º

Duração de mandatos

Os titulares do conselho diretivo e o fiscal único exercem o respetivo mandato por cinco anos, 
renovável uma vez por igual período.

Artigo 12.º

Representação de pessoas coletivas

A designação dos titulares dos órgãos da Fundação que representem pessoas coletivas é feita 
por simples carta e a sua substituição, no que respeita ao conselho de fundadores e ao conselho 
consultivo, pode ser efetuada a todo o tempo pela mesma forma.

SECÇÃO II

Conselho diretivo

Artigo 13.º

Composição

1 — O conselho diretivo da Fundação é composto pelo presidente, por um vice -presidente e 
por dois vogais.

2 — (Revogado.)
3 — O presidente do conselho diretivo é designado por despacho dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas da cultura e das infraestruturas.
4 — Os demais membros do conselho diretivo são igualmente designados por despacho dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas da cultura e das infraestruturas, sob proposta das 
entidades envolvidas, nos seguintes termos:

a) O vice -presidente e um dos vogais são propostos, alternadamente, entre a CP, E. P. E., e 
a IP, S. A.;

b) O outro vogal é proposto pelo Município do Entroncamento.

Artigo 14.º

Competência

1 — Compete ao conselho diretivo:

a) Aprovar as políticas gerais de investimento e funcionamento da Fundação;
b) Aprovar o plano de atividades e orçamento da Fundação para o ano seguinte;
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c) Aprovar o relatório anual de atividades e contas;
d) Organizar e gerir os serviços;
e) Emitir regulamentos internos;
f) Gerir o património da Fundação, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 11.º da Lei-

-Quadro das Fundações;
g) Contratar e dirigir o pessoal da Fundação;
h) Nomear o diretor do Museu;
i) Decidir sobre a criação de Núcleos Museológicos e aprovar o programa museológico dos 

Núcleos;
j) Formular e aprovar a política de incorporações do Museu;
l) Analisar e aprovar projetos e atividades da Fundação, bem como apoios e incentivos a con-

ceder a terceiros, dentro dos limites fixados pelo orçamento e pelo plano de atividades;
m) Constituir e manter sistemas internos de controlo contabilístico, nomeadamente livros e 

registos respeitantes ao património da Fundação, transações e saídas de fundos, que permitam a 
aferição permanente da situação patrimonial e financeira da Fundação;

n) Propor ao conselho de fundadores o montante da contribuição das entidades equiparadas 
a fundadores;

o) Aprovar o valor da contrapartida, no caso de subconcessão de bens do domínio público 
ferroviário à Fundação, ouvido o fiscal único;

p) Submeter à aprovação do membro do Governo responsável pela área das infraestruturas 
o mapa de pessoal da Fundação, o plano de atividades e orçamento, o relatório anual de ativida-
des e contas e os demais atos previstos nos termos do artigo 57.º da Lei -Quadro das Fundações;

q) Exercer os demais poderes previstos nos presentes Estatutos e que não estejam atribuídos 
a outro órgão.

Artigo 15.º

Competência do presidente do conselho diretivo

1 — Compete ao presidente do conselho diretivo:

a) Representar a Fundação em juízo ou fora dele;
b) Convocar e presidir às reuniões do conselho diretivo e do conselho de fundadores, dirigir 

os respetivos trabalhos e promover a execução das suas deliberações;
c) (Revogada.)
d) Despachar os assuntos normais de expediente e outros que careçam de solução urgente, 

sujeitando estes últimos à ratificação do conselho diretivo na primeira reunião seguinte;
e) Assegurar as relações com os órgãos de tutela e com os demais organismos públicos;
f) Solicitar pareceres ao órgão de fiscalização e ao conselho consultivo, quando exista;
g) Exercer quaisquer outras funções que lhe sejam delegadas pelo conselho diretivo.

2 — O presidente é substituído nas suas faltas e impedimentos pelo vice -presidente.

Artigo 16.º

Funcionamento

1 — O conselho diretivo reúne ordinariamente uma vez por semana e, extraordinariamente, sem-
pre que for convocado pelo seu presidente por iniciativa própria ou por solicitação de dois membros.

2 — O quórum do conselho diretivo é de três membros, sendo as suas deliberações tomadas 
por maioria absoluta de votos expressos.

3 — O presidente tem voto de qualidade.
4 — De todas as reuniões será lavrada ata em livro próprio, assinada pelos membros presentes.
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Artigo 17.º

Delegação de competências

1 — O conselho diretivo pode delegar num dos seus membros a prática dos atos de gestão 
corrente da Fundação.

2 — (Revogado.)

Artigo 18.º

Representação

A Fundação é representada, designadamente, em juízo ou na prática de atos jurídicos:

a) Pelo presidente do conselho diretivo;
b) (Revogada.)
c) (Revogada.)
d) Por dois dos seus membros; ou
e) Por mandatários especialmente designados.

SECÇÃO III

Conselho de fundadores

Artigo 19.º

Composição

O conselho de fundadores é constituído:

a) Pelo presidente do conselho diretivo;
b) Pelos fundadores referidos no artigo 31.º;
c) Pelas entidades que venham a ser reconhecidas pelo conselho de fundadores, nos termos 

do artigo 21.º

Artigo 20.º

Competência

1 — Compete ao conselho de fundadores:

a) Emitir parecer, até ao final do mês de julho de cada ano, sobre o orçamento e plano de 
atividades da Fundação para o ano seguinte;

b) (Revogada.)
c) (Revogada.)
d) (Revogada.)
e) Emitir parecer sobre qualquer matéria que lhe for apresentada para o efeito pelo conselho 

diretivo;
f) Emitir parecer nos termos do n.º 4 do artigo 9.º;
g) (Revogada.)
h) Emitir parecer sobre propostas de alteração aos estatutos, de transformação ou extinção 

da Fundação;
i) Emitir parecer sobre o relatório anual de atividades e contas da Fundação, acompanhadas 

de parecer do fiscal único;
j) Emitir parecer sobre proposta do conselho diretivo ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º
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2 — O prazo para a emissão dos pareceres referidos no número anterior é de 15 dias a contar 
da receção dos documentos a que respeitam.

3 — O conselho de fundadores pode dirigir ao conselho diretivo recomendações, bem como 
solicitar relativamente a essas recomendações o parecer do conselho consultivo.

Artigo 21.º

Entidades equiparadas a fundadores

1 — Para efeitos do exercício dos direitos e obrigações conferidos pelos presentes Estatutos 
aos fundadores, são a estes equiparadas as entidades que contribuam para a realização dos fins da 
Fundação, mediante uma contribuição de valor igual ou superior ao montante fixado pelo conselho 
de fundadores sob proposta do conselho diretivo.

2 — A contribuição referida no número anterior pode ser em espécie, mas o respetivo valor, 
para efeitos de equiparação a fundador, é traduzido em euros pelo conselho diretivo e mediante 
parecer prévio do fiscal único.

Artigo 22.º

Funcionamento

1 — O conselho de fundadores reúne ordinariamente duas vezes por ano e, extraordinaria-
mente, mediante convocação do presidente do conselho diretivo da Fundação, por sua iniciativa, 
de um terço dos membros do conselho de fundadores ou a pedido do fiscal único.

2 — As deliberações do conselho de fundadores são tomadas por maioria dos membros 
presentes.

3 — (Revogado.)
4 — O conselho de fundadores reúne à hora marcada na convocatória se estiverem presen-

tes, pelo menos, metade dos seus membros ou com qualquer número de membros, em segunda 
convocatória.

5 — Às reuniões do conselho de fundadores podem assistir e participar, sem direito a voto, o 
presidente do conselho consultivo e o fiscal único.

SECÇÃO IV

Conselho consultivo

Artigo 23.º

Composição

O conselho consultivo é constituído:

a) Por três representantes do membro do Governo responsável pela área da cultura, por este 
nomeados, sendo que um preside;

b) Por um representante do membro do Governo responsável pela área da ciência, tecnologia 
e ensino superior, por este nomeado, que assume a vice -presidência;

c) Por um representante do membro do Governo responsável pela área da educação, por este 
nomeado, que assume a vice -presidência;

d) Por um representante do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.;
e) (Revogada.)
f) (Revogada.)
g) Por um representante do Instituto de Turismo de Portugal, I. P.;
h) Por um representante da Associação Nacional de Municípios Portugueses;
i) Por um representante da Câmara Municipal do Entroncamento e de cada uma das câmaras 

municipais com núcleos museológicos do Museu Nacional Ferroviário;
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j) Pelos anteriores presidentes do conselho diretivo da Fundação;
k) Por um representante das associações de amigos dos caminhos de ferro;
l) Por três personalidades indicadas pelo membro do Governo responsável pela área das 

infraestruturas.
Artigo 24.º

Competência

1 — O conselho consultivo tem como atribuições o aconselhamento e emissão de pareceres 
sobre todos os assuntos que lhe sejam submetidos pelo conselho diretivo ou pelo conselho de 
fundadores.

2 — Compete ao conselho consultivo:

a) Pronunciar -se sobre o plano de atividades da Fundação para o ano seguinte, bem como 
sobre o relatório anual de atividades;

b) Pronunciar -se sobre a nomeação do diretor do Museu Nacional Ferroviário;
c) Emitir parecer sobre o programa museológico do Museu Nacional Ferroviário;
d) Pronunciar -se sobre a política de incorporações do Museu Nacional Ferroviário;
e) Pronunciar -se sobre a criação de um centro de documentação e de um arquivo no domínio 

da história do caminho de ferro;
f) A instituição de prémios a atribuir pela Fundação;
g) Emitir parecer sobre a criação de Núcleos Museológicos;
h) Emitir parecer sobre todos os assuntos que lhe sejam submetidos pelo conselho diretivo 

ou pelo conselho de fundadores.

3 — O prazo para a elaboração dos pareceres referidos no número anterior é de 15 dias a 
contar da receção dos documentos a que respeitam.

Artigo 25.º

Funcionamento

1 — O conselho consultivo reúne ordinariamente pelo menos duas vezes por ano e extraor-
dinariamente sempre que convocado pelo seu presidente, por sua iniciativa, ou por solicitação do 
conselho diretivo, ou a pedido de um terço dos seus membros.

2 — As deliberações do conselho consultivo são tomadas por maioria dos membros presentes.
3 — O conselho consultivo reúne à hora marcada na convocatória se estiverem presentes, pelo 

menos, metade dos seus membros ou com qualquer número de membros, em segunda convocatória.
4 — Às reuniões do conselho consultivo podem assistir e participar, sem direito a voto, os 

membros do conselho diretivo.
5 — O exercício das funções de membro do conselho consultivo não é remunerado.

SECÇÃO V

Fiscal único

Artigo 26.º

Composição

(Revogado.)
Artigo 26.º -A

Designação, mandato e remuneração

1 — O fiscal único é designado por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas das finanças e da tutela, obrigatoriamente de entre os auditores registados na Comissão do 
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Mercado de Valores Mobiliários ou, quando tal não se mostrar adequado, de entre os revisores 
oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas inscritos na respetiva lista da Ordem 
dos Revisores Oficiais de Contas.

2 — O exercício de funções no órgão de fiscalização é incompatível com a titularidade simul-
tânea de cargos de administração ou de gestão corrente da Fundação.

Artigo 27.º

Competência

1 — Sem prejuízo das competências previstas na Lei -Quadro dos Institutos Públicos para os 
institutos públicos de regime comum, aplicável nos termos da Lei -Quadro das Fundações, compete 
ao fiscal único:

a) Acompanhar e controlar o cumprimento da lei, dos estatutos da Fundação e dos regulamen-
tos aplicáveis, a execução orçamental, a situação económica, financeira e patrimonial e analisar 
a contabilidade;

b) (Revogada.)
c) Fiscalizar a gestão e as contas podendo, para o efeito, consultar a documentação necessária;
d) Emitir parecer sobre o relatório e contas do exercício;
e) Emitir parecer sobre o plano de atividades e orçamento para o ano seguinte;
f) (Revogada.)
g) Elaborar um relatório anual sobre a sua ação fiscalizadora;
h) Emitir o parecer previsto no n.º 2 do artigo 21.º;
i) Manter o conselho diretivo informado sobre os resultados das verificações e exames a que 

proceda;
j) Emitir parecer sobre o valor da contrapartida, no caso de subconcessão de bens do domínio 

público ferroviário à Fundação;
k) Emitir parecer sobre quaisquer outros assuntos que o conselho diretivo e o conselho de 

fundadores submetam à sua apreciação.

2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
4 — O prazo para a elaboração dos pareceres previstos no n.º 1 é de 15 dias a contar da 

receção dos documentos a que respeitam.
5 — Para exercício da sua competência, o fiscal único tem direito a:

a) Obter do conselho diretivo as informações e os esclarecimentos que repute necessários;
b) Ter livre acesso a todos os serviços e à documentação da Fundação e solicitar os esclare-

cimentos que considere necessários;
c) Tomar ou propor as demais providências que considere indispensáveis.

Artigo 28.º

Funcionamento

(Revogado.)

Artigo 29.º

Modificação dos Estatutos

(Revogado.)
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CAPÍTULO IV

Regime financeiro

Artigo 29.º -A

Regime financeiro

A Fundação está sujeita ao regime da gestão económico -financeira e patrimonial previsto na 
Lei -Quadro dos Institutos Públicos.

CAPÍTULO V

Extinção da Fundação

Artigo 30.º

Extinção da Fundação

À extinção da Fundação é aplicável o disposto na Lei -Quadro das Fundações.

CAPÍTULO VI

Disposições complementares, transitórias e finais

Artigo 31.º

Composição inicial do conselho de fundadores

1 — O conselho de fundadores tem a seguinte composição inicial:

a) Estado português, representado pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas da 
cultura e das infraestruturas;

b) Câmara Municipal do Entroncamento;
c) CP — Comboios de Portugal, E. P. E.;
d) Infraestruturas de Portugal, S. A.;
e) Sacyr Engenharia e Infraestrutura;
f) Siemens, S. A.;
g) Grupo Elevo;
h) Efacec.

2 — Caso dois ou mais fundadores assumam essa qualidade conjuntamente, serão os mes-
mos representados nas reuniões do conselho de fundadores por um único representante pessoa 
singular designada para o efeito, sendo os respetivos direitos e deveres inerentes à qualidade de 
fundador exercidos conjuntamente.

Artigo 32.º

Primeiro mandato

1 — O presidente da Fundação será designado nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º 
dos Estatutos no prazo de 30 dias a contar da data da publicação do presente diploma.

2 — O presidente da Fundação convocará, para os 15 dias subsequentes à data do despacho 
que o nomear, a primeira reunião do conselho de fundadores para proceder às eleições e desig-
nações previstas nos presentes Estatutos.

3 — No prazo referido no número anterior, o presidente da Fundação diligenciará junto das 
entidades competentes para a designação dos restantes titulares dos órgãos sociais.

115980201 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 2/2023

de 2 de janeiro

Sumário: Define a utilização das câmaras portáteis de uso individual pelos agentes policiais.

A Lei n.º 95/2021, de 29 de dezembro, que regula a utilização e o acesso pelas forças e 
serviços de segurança e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil a sistemas de 
videovigilância, prevê a possibilidade de as forças de segurança utilizarem câmaras portáteis de 
uso individual, para efeitos de captação e gravação de imagens e som, no decurso das interven-
ções policiais, sempre que exista interação direta dos elementos policiais com terceiros e quando 
estejam em curso práticas que possam consubstanciar a ocorrência de um ilícito criminal ou em 
situações de perigo ou emergência.

A experiência internacional demonstra que a utilização deste equipamento pelas forças poli-
ciais apresenta benefícios claros, quer em termos de redução da conflitualidade nas intervenções 
policiais quer em termos de prossecução de inquéritos criminais, constituindo as imagens captadas 
um importante meio de prova. Considera -se, contudo, que a utilização das câmaras portáteis de 
uso individual deve ser objeto de um enquadramento exaustivo que delimite as situações em que 
o elemento policial pode fazer uso deste equipamento, com respeito pelos direitos, liberdades e 
garantias individuais, preservando a dignidade pessoal daqueles cujas imagens venham a ser 
recolhidas.

Para o efeito, revela -se essencial que a ativação das câmaras portáteis de uso individual seja 
claramente percetível pelos distintos intervenientes, razão pela qual se impõe, nos termos do n.º 4 
do artigo 10.º da Lei n.º 95/2021, de 29 de dezembro, que os elementos das forças de segurança 
devam proceder ao aviso claro e percetível do início da gravação.

Através do presente decreto -lei é elencada a forma como as câmaras portáteis devem ser 
fixadas para garantir a sua visibilidade por terceiros, bem como a obrigatoriedade de advertência 
ou aviso que deve preceder o início da gravação. De igual forma, é identificado um conjunto de 
elementos informativos que devem ser fornecidos pelo elemento policial que tenha necessidade 
de recorrer a este equipamento, e sobre o qual impende o dever imediato de relato. São, ainda, 
estabelecidos os procedimentos a adotar em caso de gravação de imagem e som, assegurando a 
reserva, a segurança e o tratamento devido às imagens recolhidas, as quais são apenas acessíveis 
através de um sistema técnico que se encontra instalado nas instalações policiais e que procede 
de imediato à encriptação e catalogação das imagens, associando -as ao expediente elaborado.

Pelo presente decreto -lei importa, ainda, estabelecer os requisitos técnicos mínimos destes 
equipamentos, os quais devem garantir que a forma de captação, gravação e tratamento de dados 
recolhidos por esta via cumpre o estabelecido na Lei n.º 59/2019, de 8 de agosto.

Foi ouvida a Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Assim:
Nos termos do n.º 8 do artigo 10.º da Lei n.º 95/2021, de 29 de dezembro, e da alínea c) do 

n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei define as normas de colocação, ativação, sinalização e utilização das 
câmaras portáteis de uso individual, adiante designadas por CPUI, assim como a forma de trans-
missão, armazenamento e acesso aos dados recolhidos e as características e requisitos técnicos 
mínimos das CPUI.
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Artigo 2.º

Âmbito de aplicação

1 — O presente decreto -lei é aplicável às CPUI distribuídas pelas forças de segurança aos 
seus agentes policiais, destinadas ao registo de imagem e som em contexto de ação policial.

2 — Para efeitos do presente decreto -lei, entende -se por ação policial a desenvolvida pelos 
agentes policiais das forças de segurança, no exercício das funções que legalmente lhes estão 
cometidas, dentro dos limites previstos nos n.os 4 a 6 do artigo 10.º da Lei n.º 95/2021, de 29 de 
dezembro.

Artigo 3.º

Pedido de autorização

1 — O pedido de autorização para utilização de sistemas de CPUI é apresentado pelo diri-
gente máximo da força de segurança ao membro do Governo que exerce a direção sobre a força 
de segurança e deve ser instruído com os elementos previstos nas alíneas d), h) a j) do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 95/2021, de 29 de dezembro.

2 — A decisão de autorização é precedida de parecer da Comissão Nacional de Proteção 
de Dados, que se pronuncia, no prazo de 60 dias, quanto ao cumprimento das regras relativas à 
segurança do tratamento de dados.

Artigo 4.º

Utilização de câmaras portáteis de uso individual

1 — O dirigente máximo da força de segurança autoriza a utilização de CPUI definindo, de 
acordo com a respetiva estrutura orgânica e tendo em consideração o disposto nos n.os 3 e 4 do 
artigo 7.º, as regras de alocação das câmaras e a atribuição dos perfis de acesso, visualização e 
extração dos dados.

2 — A força de segurança mantém uma lista atualizada dos equipamentos utilizados, identifi-
cados pelo número de série, bem como do serviço a que se encontram alocados, e dos perfis de 
acesso atribuídos ao efetivo desse serviço.

Artigo 5.º

Modo de porte

A CPUI é fixa ao uniforme, constando junto à parte frontal e superior do tronco, ou, no caso de 
tal não garantir a captação de imagens, fixa ao equipamento do agente policial, de forma visível e 
sem obstáculos que impeçam a abrangência total do seu ângulo de captação.

Artigo 6.º

Princípios gerais de utilização

1 — A utilização das CPUI obedece às regras previstas na Lei n.º 95/2021, de 29 de dezembro, 
e no presente decreto -lei, devendo os agentes policiais respeitar, em todas as circunstâncias, a 
dignidade das pessoas e os direitos pessoais.

2 — Em caso de recurso a CPUI, para gravação de imagem e som, o agente deve esforçar-
-se por afetar ao mínimo o direito à imagem e respeitar e preservar a dignidade do cidadão, sendo 
proibidas, nomeadamente, gravações de revistas pessoais que impliquem a exposição de zonas 
corporais íntimas.

Artigo 7.º

Gravação

1 — As CPUI são portadas em modo de espera, sendo acionado o modo de gravação apenas 
quando se verifique, pelo menos, uma das circunstâncias previstas no presente artigo.
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2 — Para efeitos do presente decreto -lei, entende -se por «modo de espera» o procedimento a 
observar, no momento imediato anterior à gravação, assim que a CPUI está pronta para gravar, o 
qual capta os 30 segundos anteriores ao início da gravação, sendo os dados captados eliminados 
caso esta não seja acionada.

3 — A gravação é acionada, sempre que possível, antes do início da intervenção ou do inci-
dente que a motivou, ou logo que seja possível, em função das circunstâncias.

4 — Apenas é permitido o recurso a CPUI para gravação de intervenções policiais, quando 
ocorra:

a) A prática de ilícito criminal;
b) Agressão atual e ilícita dirigida contra o próprio agente policial ou contra terceiros;
c) Desobediência e resistência a ordens legais e legítimas de agente policial, no exercício de 

funções policiais;
d) Situação de perigo ou emergência ou em operação que envolva risco para o agente policial 

ou para terceiros;
e) Ação para efetuar a captura ou impedir a fuga de pessoa suspeita da prática de crime 

punível com pena de prisão;
f) Operação que vise efetuar a prisão de pessoa evadida ou objeto de mandado de detenção 

ou para impedir a fuga de pessoa regularmente presa ou detida;
g) Situação de alteração da ordem pública.

5 — É obrigatório o recurso a CPUI para gravação das intervenções policiais, quando ocorra:

a) Uso da força pública sobre qualquer cidadão, nomeadamente quando for aplicado o proce-
dimento de restrição física ou algemagem;

b) O recurso ou uso de quaisquer meios coercivos ou armas policiais, especialmente arma 
de fogo;

c) A emissão de ordens a suspeitos relativas à cessação de comportamentos ilegais ou agres-
sivos e à adoção de posições de segurança.

6 — É proibida a gravação permanente ou indiscriminada de factos que não estejam relacio-
nados com o interesse policial probatório, nomeadamente:

a) Durante a atividade policial de rotina;
b) De conversas informais mantidas com cidadãos ou outros agentes policiais.

7 — A gravação deve ser ininterrupta até à conclusão do incidente que a motivou.
8 — A gravação nas circunstâncias previstas no presente artigo não carece de consentimento 

das pessoas captadas.

Artigo 8.º

Comandante da força

O recurso a CPUI para captação de imagem e som é efetuado de acordo com as ordens ou 
instruções de quem comandar a respetiva força, salvo se o agente se encontrar isolado, ou perante 
circunstâncias impeditivas de aguardar por aquelas ordens ou instruções.

Artigo 9.º

Anúncio verbal

1 — O recurso a CPUI para gravação de imagem e som inclui um anúncio verbal, claramente 
percetível, sempre que a natureza do serviço e as circunstâncias o permitam.

2 — O anúncio verbal deve ser realizado de forma inequívoca e em momento prévio à ativação 
do modo de gravação da CPUI.
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3 — De imediato, com a CPUI já em modo de gravação, o anúncio verbal deve ser repetido e 
seguido, logo que possível, de referência verbal, que deve incluir, quando possível:

a) A natureza da ocorrência que motivou a gravação;
b) As testemunhas presentes no local da gravação.

Artigo 10.º

Dever de relato e comunicação

1 — O recurso a CPUI para captação de imagem e som é imediatamente comunicado pelo agente 
policial ao respetivo superior hierárquico e ao centro de comando e controlo a que reporta.

2 — Sempre que haja recurso à gravação pela CPUI, este é obrigatoriamente mencionado 
no expediente, onde conste o dia, a hora, o local e as circunstâncias da ocorrência que motivou o 
recurso a CPUI.

3 — Logo que tenha conhecimento do recurso a CPUI para captação de imagem e som e 
caso deste facto tenha resultado a violação de dados pessoais, o superior hierárquico informa o 
responsável pelo tratamento de dados, tendo em vista eventual medida a tomar, nomeadamente 
nos termos do artigo 32.º da Lei n.º 59/2019, de 8 de agosto.

4 — Na informação a enviar ao responsável pelo tratamento de dados, o superior hierárquico 
anota a sua posição e transmite toda a informação disponível sobre a ocorrência.

Artigo 11.º

Sistema de gestão e armazenamento dos dados captados

1 — Os dados captados pelas CPUI são geridos, catalogados e armazenados por um sistema 
digital de gestão e armazenamento, adiante designado por sistema.

2 — Os componentes do processamento, armazenamento e de manutenção do sistema são 
mantidos em local reservado, de acesso restrito, dotado de mecanismo de controlo e registo de 
acessos.

3 — Sem prejuízo de outras medidas de segurança, o sistema valida a comunicação com 
as CPUI por via do identificador único e inalterável atribuído pelo fabricante, transferindo apenas 
as gravações das CPUI que forem previamente autorizadas pelo comandante máximo da força, 
devendo estar munido de funcionalidade que exija a associação da identificação do elemento 
policial aos dados transferidos.

4 — O acesso e a transferência dos dados captados pelas CPUI são realizados exclusivamente 
através do sistema, nos termos do presente artigo.

5 — No processo de transferência dos dados captados pelas CPUI, o sistema deve garantir a 
sua encriptação imediata, por via do algoritmo de cifra seguro, e ainda a sua segurança, integridade 
e inviolabilidade, assegurando que o método de verificação da integridade esteja disponível, a título 
gratuito, em qualquer fase da cadeia de custódia de prova.

6 — No armazenamento dos dados gravados, o sistema deve obedecer aos seguintes requi-
sitos técnicos mínimos:

a) Não permitir que as gravações sejam eliminadas por utilizador que não se encontre devi-
damente credenciado;

b) Eliminar as imagens gravadas nas CPUI logo que proceda à sua transferência para o sis-
tema de armazenamento;

c) Garantir o armazenamento dos dados gravados, pela totalidade das câmaras associadas, 
por um período mínimo de 30 dias;

d) Decorridos 30 dias após a respetiva gravação proceder à sua destruição, exceto nas situa-
ções previstas no n.º 2 do artigo 13.º;

e) Ao esgotar a capacidade de armazenamento, não deve permitir a substituição dos dados 
já gravados;

f) Permitir que as gravações armazenadas incluam o número identificador único e inalterável 
correspondente e a data, hora e local da gravação.
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7 — No acesso, visualização e extração dos dados gravados, o sistema deverá obedecer aos 
seguintes requisitos técnicos:

a) Permitir a definição de perfis de utilizador e respetivas permissões de acesso, designa-
damente de visualização, extração e de auditoria dos dados, bem como o registo de todas as 
alterações;

b) Registar todas as operações exercidas sobre os dados gravados, nomeadamente a sua 
visualização e extração, bem como as alterações às configurações do sistema;

c) Permitir a visualização por meio incorporado;
d) Permitir a pesquisa de gravações armazenadas por número único identificador de processo-

-crime (NUIPC) ou número de processo policial, data, hora e local da gravação e unidade policial 
ou número de identificação policial.

8 — Deve ser assegurada a criação de diferentes perfis de acesso que assegure que cada 
elemento policial tem os acessos estritamente necessários para o desempenho das respetivas 
funções.

9 — Os perfis a criar devem ser diferenciados de acordo com as funções desempenhadas, 
prevendo para cada um destes o respetivo âmbito e extensão, diferenciando permissões de visua-
lização, tratamento, extração e conservação.

Artigo 12.º

Segurança e armazenamento das gravações

1 — As gravações são armazenadas no sistema digital de gestão e armazenamento, em 
ficheiro encriptado que assegure a sua inviolabilidade.

2 — Ao agente policial que executou a gravação não é permitido apagá -la ou alterá -la.
3 — A transmissão das gravações para o sistema é obrigatoriamente efetuada no final do 

serviço, através da colocação da CPUI em estação adequada para esse fim, sob a supervisão de 
superior hierárquico ou elemento policial responsável nomeado para o efeito.

4 — O agente policial responsável pela gravação procede, o mais rapidamente possível, à 
identificação do ficheiro de dados, acrescentando o NUIPC associado, quando aplicável, ou número 
de registo interno.

5 — As gravações são conservadas no sistema, em servidor exclusivo para o efeito, durante 
um período de 30 dias

6 — Excetuam -se do disposto no número anterior as gravações apresentadas como prova 
em processos judiciais ou procedimentos disciplinares, as quais devem ser eliminadas logo que 
comunicado pela autoridade judiciária ou entidade decisora do procedimento que cessou a neces-
sidade da sua conservação.

Artigo 13.º

Acesso a gravações

1 — Exceto nas situações previstas no presente artigo, é proibido o acesso, cópia ou trans-
missão de imagens ou som recolhidos.

2 — As gravações de imagens e som recolhidos só podem ser acedidas nas seguintes situ-
ações:

a) No âmbito de processo de natureza criminal;
b) No âmbito de processo de natureza disciplinar contra agente das forças de segurança;
c) Para apurar a eventual existência de infração disciplinar, quando for o caso, ou criminal por 

ou contra o agente policial;
d) Para inspecionar as circunstâncias da intervenção policial, sempre que tal seja fundamen-

tadamente determinado pelo dirigente máximo da força de segurança.
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3 — O acesso às gravações apenas é permitido aos agentes policiais devidamente credenciados 
para o efeito, através do sistema, em estação de trabalho fixa colocada em instalação policial.

4 — Todas as operações de acesso às gravações são registadas no sistema, com indicação 
da data e hora, justificação e identificação do responsável pela intervenção.

Artigo 14.º

Destruição das gravações

O responsável pelo tratamento de dados verifica o cumprimento do disposto no que concerne 
à conservação dos dados pessoais, garantindo a eliminação dos ficheiros, ficando a operação 
registada no sistema, com indicação da data e hora da intervenção.

Artigo 15.º

Responsável pelo tratamento de dados

1 — No âmbito da aplicação do presente decreto -lei, incumbe ao responsável pelo tratamento 
de dados de cada força de segurança o exercício das funções previstas legalmente, com especial 
incidência no cumprimento do modo de porte e dos princípios gerais de utilização das CPUI, bem 
como do dever de relato, de acesso e de conservação das gravações.

2 — O responsável pela conservação e tratamento de dados é o chefe da área de operações 
ao nível das circunscrições distritais e metropolitanas, ou de caráter equivalente adaptado à res-
petiva organização, de cada uma das forças de segurança.

Artigo 16.º

Requisitos técnicos mínimos

1 — As CPUI utilizadas pelas forças de segurança para gravação de imagem e som devem 
ter, no mínimo, os seguintes requisitos técnicos:

a) Resistência aos elementos da natureza;
b) Possuir um sistema robusto de fixação ao uniforme, que impeça a sua perda, remoção ou 

queda;
c) Ser policromáticas;
d) Possuir sinalética adequada que indique o seu fim;
e) Possuir uma lente com um ângulo horizontal de visão no mínimo de 90.º;
f) Não permitir a eliminação ou alteração de imagens gravadas;
g) Não permitir a extração das imagens gravadas, exceto através de estação específica, 

destinada a esse fim;
h) Possuir indicador da carga da bateria e sinalizador de bateria fraca;
i) Sistema de sincronização da data e hora com a hora legal portuguesa;
j) Proteção contra interferências provocadas por radiofrequência;
k) Compressão de vídeo mínima de H264.

2 — O sistema de gravação das CPUI deve ter, no mínimo, os seguintes requisitos técnicos:

a) Iniciar imediatamente a gravação através da pressão de um único botão;
b) Dispor de um modo de espera;
c) Assinalar o início e o fim da gravação por sinal sonoro;
d) Ativar sinal luminoso quando o modo de gravação se encontre ativo;
e) Garantir uma resolução de imagem mínima de Full HD 19200*1080 pixel;
f) Assegurar a qualidade de gravação necessária que permita que um indivíduo seja reconhe-

cível até uma distância mínima de cinco metros da câmara;
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g) Aviso de sinalização de que a capacidade de armazenagem de dados do dispositivo se 
está a esgotar;

h) Interromper a gravação quando a capacidade do dispositivo de gravação da câmara se 
encontre esgotada, sem substituir ou apagar os dados existentes;

i) Gravação de som;
j) Registar, sem possibilidade de alteração ou remoção, a data e hora das gravações realizada, 

bem como do estado da bateria do equipamento;
k) Sistema de encriptação que garanta a confidencialidade das gravações;
l) Garantir gravação de imagem com o mínimo de 30 FPS;
m) Ter no mínimo 64GB de memória interna.

Artigo 17.º

Sanções

O incumprimento das normas previstas no presente decreto -lei é passível de responsabilidade 
disciplinar, sem prejuízo do regime sancionatório constante da Lei n.º 59/2019, de 8 de agosto, e 
de eventual responsabilidade criminal.

Artigo 18.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 7 de dezembro de 2022. — Mariana Guimarães 
Vieira da Silva — José Luís Pereira Carneiro — Catarina Teresa Rola Sarmento e Castro.

Promulgado em 23 de dezembro de 2022.

Publique -se.

O Presidente da República, M  R   S .

Referendado em 26 de dezembro de 2022.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

116007482 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 3/2023

de 2 de janeiro

Sumário: Estabelece a comparticipação pelas despesas decorrentes da declaração de luto nacio-
nal.

A lei das precedências do Protocolo do Estado Português, aprovada pela Lei n.º 40/2006, 
de 25 de agosto, determina que o luto nacional é declarado pelo falecimento do Presidente da 
República, do Presidente da Assembleia da República e do Primeiro -Ministro e, ainda, dos antigos 
Presidentes da República, assim como pelo falecimento de personalidade, ou ocorrência de evento, 
de excecional relevância, sendo a sua declaração, duração e âmbito da competência do Governo, 
sob a forma de decreto.

O Decreto -Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto, na sua redação atual, prevê a atribuição de um 
subsídio de funeral, que se traduz numa prestação de concessão única que visa compensar o res-
petivo requerente das despesas efetuadas com o funeral de qualquer membro do seu agregado 
familiar ou de qualquer outra pessoa, residente em território nacional, e cujo montante é fixado em 
portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do trabalho, solidarie-
dade e segurança social.

Com efeito, a declaração de luto nacional, bem como as devidas homenagens, para além de 
poder afastar um ambiente reservado e intimista, representa, amiúde, um encargo dispendioso para 
os herdeiros, ou outras pessoas que suportam as despesas, excedendo o montante atribuído para 
o subsídio de funeral, em razão da extensão e dimensão das cerimónias fúnebres.

Considera -se, assim, um imperativo de dignidade colmatar a lacuna existente na legislação 
nacional consubstanciada na inexistência de apoio financeiro por parte do Estado àqueles que 
suportam as despesas das cerimónias fúnebres das personalidades cuja morte determine a decla-
ração de luto nacional, procedendo -se, para o efeito, ao estabelecimento da comparticipação pelo 
Estado das despesas das cerimónias fúnebres resultantes da declaração de luto nacional pelo 
falecimento de personalidade de excecional relevância.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o 

seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

1 — O presente decreto -lei estabelece a comparticipação pelas despesas decorrentes da 
declaração de luto nacional pelo falecimento de personalidade de excecional relevância.

2 — A comparticipação visa compensar as pessoas que assumem as despesas relativas às 
cerimónias fúnebres referidas no número anterior que representem situações geradoras de encar-
gos elevados em função da excecionalidade e notoriedade das personalidades cujo falecimento 
determina a declaração de luto nacional pelo Governo.

Artigo 2.º

Âmbito pessoal e legitimidade

1 — A titularidade do direito à comparticipação pelas despesas decorrentes de luto nacional 
depende da previsão desta prestação no decreto do Governo que declare luto nacional, sendo 
reconhecida ao requerente da prestação, abrangido pelo número seguinte, que, à data do reque-
rimento, satisfaça as condições de atribuição referidas no artigo 5.º
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2 — São elegíveis para a comparticipação as pessoas singulares ou coletivas, cidadãos 
nacionais e os estrangeiros, refugiados e apátridas que, comprovadamente, assumam as despe-
sas relativas às cerimónias fúnebres de personalidade cuja morte determine a declaração de luto 
nacional.

3 — A comparticipação é requerida pelas pessoas referidas no número anterior.

Artigo 3.º

Âmbito material

1 — A comparticipação pelas despesas decorrentes de luto nacional é uma prestação pecu-
niária de concessão única, sendo atribuída aos requerentes na proporção da sua participação nas 
despesas resultantes das cerimónias fúnebres.

2 — O montante da comparticipação pelas despesas decorrentes de luto nacional tem o limite 
de 50 % do montante das despesas assumidas com as cerimónias fúnebres, não podendo em caso 
algum exceder € 10 000.

Artigo 4.º

Entidade competente

1 — Compete à Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de Ministros (SGPCM) a decisão 
de atribuição das comparticipações pelas despesas decorrentes de luto nacional.

2 — As despesas decorrentes da atribuição da prestação prevista no presente decreto -lei 
são suportadas pelo orçamento da SGPCM, devendo neste estar inscritas verbas destinadas ao 
pagamento da comparticipação pelas despesas decorrentes de luto nacional.

Artigo 5.º

Condições de atribuição

1 — A atribuição da comparticipação pelas despesas decorrentes de luto nacional carece da 
apresentação de requerimento junto da entidade competente, contendo o nome completo, naciona-
lidade, número de identificação e, quando aplicável, número de identificação de segurança social 
do requerente, sendo condição de atribuição da prestação a junção pelo requerente de documento 
comprovativo das respetivas despesas, devendo constar neste o número de identificação fiscal do 
requerente.

2 — O requerente de comparticipação pelas despesas decorrentes de luto nacional deve decla-
rar, no requerimento, se a morte foi provocada por ato de terceiro responsável pela reparação.

3 — Nos casos em que o subsídio de funeral previsto no Decreto -Lei n.º 176/2003, de 2 de 
agosto, na sua redação atual, seja atribuído para custear as despesas das cerimónias fúnebres de 
pessoa cuja morte tenha determinado a declaração de luto nacional previamente ao momento de 
atribuição da comparticipação prevista no presente decreto -lei, a comparticipação tem como limite 
máximo a diferença entre o montante referido no n.º 2 do artigo 3.º e o subsídio de funeral previsto 
no Decreto -Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto, na sua redação atual.

Artigo 6.º

Norma transitória

1 — O requisito de previsão da prestação no decreto do Governo a que se refere o n.º 1 do 
artigo 2.º apenas se aplica aos lutos nacionais decretados após a entrada em vigor do presente 
decreto -lei.

2 — À comparticipação pelas despesas decorrentes de luto nacional decretado em momento 
anterior à data da entrada em vigor do presente decreto -lei aplicam -se, com as necessárias adap-
tações, as condições de atribuição previstas no artigo 5.º
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Artigo 7.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

1 — O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
2 — O presente decreto -lei produz efeitos a 1 de janeiro de 2022.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 15 de dezembro de 2022. — Mariana Guima-
rães Vieira da Silva — Mariana Guimarães Vieira da Silva — Fernando Medina Maciel Almeida 
Correia — Pedro Adão e Silva Cardoso Pereira — Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes 
Godinho.

Promulgado em 22 de dezembro de 2022.

Publique -se.

O Presidente da República, M  R   S .

Referendado em 26 de dezembro de 2022.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

116007514 
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 ECONOMIA E MAR

Portaria n.º 1/2023

de 2 de janeiro

Sumário: Cria uma Linha de Apoio à Valorização do Comércio dos concelhos do Parque Natural 
da Serra da Estrela (PNSE) — Programa Transformar Comércio.

Em consequência dos danos causados pelos incêndios rurais registados no mês de agosto de 
2022 nos concelhos do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), foi declarada, pelo período de 
um ano, a situação de calamidade, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 73 -B/2022, 
de 29 de agosto, para efeitos de reposição da normalidade na respetiva área geográfica: Celorico 
da Beira, Covilhã, Gouveia, Guarda, Manteigas e Seia.

Nesse âmbito, foi determinado um procedimento de inventariação dos danos e prejuízos 
provocados pelos incêndios rurais nos concelhos do PNSE, tendo em vista a identificação das 
medidas necessárias ao nível de diferentes áreas de intervenção, incluindo a atividade económica, 
em estreita articulação com os municípios.

O Governo reconhece que estes incêndios rurais configuram uma situação excecional, que 
exige a aplicação de medidas de ação e de apoio extraordinárias, quer de resposta imediata, de 
curto prazo, destinadas a ações de estabilização de emergência e ao apoio social e económico às 
populações, empresas e municípios, quer destinadas ao aumento da resiliência e competitividade 
dos territórios afetados.

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/2022, de 27 de setembro, vem determinar tam-
bém a aprovação de medidas, em consequência dos danos causados pelos incêndios florestais no 
PNSE, que visam uma resposta imediata, de curto prazo, com início da sua implementação até ao 
final de 2022, no âmbito territorial supra referido, destinadas a ações de estabilização de emergên-
cia e ao apoio social e económico às populações, empresas e municípios, em várias áreas, sendo 
que no âmbito da economia é previsto o Programa Transformar Comércio, através de uma Linha 
de Apoio à Valorização do Comércio destinada à requalificação de micro e pequenas empresas 
do comércio a retalho e promoção do comércio localizado em centros urbanos, com uma dotação 
orçamental indicativa de € 2 000 000.

Nos termos do previsto nos artigos 2.º e 3.º do Decreto -Lei n.º 178/2004, de 27 de julho, com 
as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 143/2005, de 26 de agosto, foi criado 
o Fundo de Modernização do Comércio, que tem como objetivo a modernização e a revitalização 
da atividade comercial, particularmente em centros de comércio com predomínio de comércio 
independente de proximidade, em zonas urbanas ou rurais, através do financiamento de projetos e 
iniciativas enquadrados em programas que visem estes objetivos, assumindo os apoios a conceder 
a forma de comparticipações financeiras diretas, reembolsáveis e não reembolsáveis, conforme 
regulamentado pelos artigos 2.º e 3.º da Portaria n.º 1297/2005, de 20 de dezembro, na sua atual 
redação.

Neste âmbito, a Comissão de Investimentos deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 
de criação da Linha de Apoio à Valorização do Comércio, com uma dotação orçamental indicativa 
de 2 000 000,00 euros, a mobilizar através do Fundo de Modernização do Comércio.

Nos termos do exposto, considera -se, assim, que a Linha de Apoio à Valorização do Comér-
cio enquadra -se nos objetivos e tipologias dos projetos apoiados pelo Fundo de Modernização do 
Comércio.

A Comissão Técnica dos Sistemas de Incentivos, criada no âmbito do Decreto -Lei n.º 6/2015, 
de 8 de janeiro, que procede à aprovação do enquadramento nacional dos sistemas de incentivos 
às empresas, define as condições e as regras a observar na criação de sistemas de incentivos 
aplicáveis às empresas no território do continente, emitiu o parecer favorável, de acordo com o 
previsto no artigo 7.º do referido diploma.
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Assim, nos termos Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/2022, de 27 de setembro, e 
ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 6/2015, de 8 de janeiro, manda o 
Governo, pelo Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

É criada a Linha de Apoio à Valorização do Comércio dos concelhos do Parque Natural da Serra 
da Estrela (PNSE) particularmente afetados pelos incêndios rurais de 2022, doravante designada 
por Programa Transformar Comércio, cujo Regulamento consta do anexo à presente portaria e da 
qual faz parte integrante.

Artigo 2.º

Entrada em vigor

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

O Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Jorge Cardona Fazenda de 
Almeida, em 27 de dezembro de 2022.

ANEXO

REGULAMENTO ESPECÍFICO DA LINHA DE APOIO À VALORIZAÇÃO 
DO COMÉRCIO — PROGRAMA TRANSFORMAR COMÉRCIO

Artigo 1.º

Objeto

O presente Regulamento tem por objeto a criação da Linha de Apoio à Valorização do Comér-
cio dos concelhos do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE) particularmente afetados pelos 
incêndios rurais de 2022, doravante designada por Programa Transformar Comércio.

Artigo 2.º

Tipologias de Investimento

São suscetíveis de apoio no âmbito do presente Regulamento projetos individuais de moder-
nização comercial promovidos por empresas, que visem a modernização e valorização da oferta 
dos estabelecimentos abertos ao público através da aposta na inovação e da utilização de formas 
avançadas de comercialização.

Artigo 3.º

Âmbito territorial

O presente Programa é aplicável aos estabelecimentos comerciais localizados nos concelhos 
do PNSE: Celorico da Beira, Covilhã, Gouveia, Guarda, Manteigas e Seia, conforme definidos na 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/2022, de 27 de setembro.
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Artigo 4.º

Beneficiários

Podem ser beneficiários as micro e pequenas empresas, independentemente da sua forma 
jurídica, cuja atividade principal se insira na divisão 47 da Classificação Portuguesa das Atividades 
Económicas (CAE), revista pelo Decreto -Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro, na sua redação atual.

Artigo 5.º

Critérios de elegibilidade dos beneficiários e condições de acesso

1 — No âmbito do Programa Transformar Comércio são exigíveis os seguintes critérios e 
condições de acesso relativos aos beneficiários:

a) Estar legalmente constituído a 1 de junho de 2022;
b) Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade;
c) Dispor de contabilidade organizada, nos termos da legislação aplicável;
d) Empregar menos de 50 pessoas e ter volume de negócios anual ou balanço total anual que 

não excede € 10 000 000;
e) Ter situação tributária e contributiva regularizada perante a administração fiscal e a segu-

rança social;
f) Não se enquadrar no conceito de empresa em dificuldade nos termos da definição que 

consta do n.º 18 do artigo 2.º do Regulamento (EU) n.º 651/2014, da Comissão, de 17 de junho de 
2014, que declara certas categorias de auxílio compatíveis com o mercado interno, em aplicação 
dos artigos 107.º e 108.º do Tratado (RGIC), ou demonstrar que esse enquadramento resultou do 
impacto da situação de pandemia de COVID -19, aplicando -se as condições definidas no Regula-
mento (UE) 2020/972, da Comissão, de 2 de julho de 2020;

g) Declarar que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação, ainda 
pendente, na sequência de uma decisão anterior da Comissão Europeia que declara um auxílio 
ilegal e incompatível com o mercado interno, conforme previsto;

h) Cumprir as regras aplicáveis aos auxílios de Estado;
i) Não ter apresentado os mesmos investimentos em candidatura, no âmbito da qual ainda 

esteja a decorrer o processo de decisão ou em que a decisão sobre o pedido de financiamento 
tenha sido favorável, exceto nas situações em que tenha sido apresentada desistência.

2 — Na apresentação da candidatura, a comprovação da condição prevista nas alíneas f), g) 
e i) do número anterior faz -se mediante apresentação de declaração de cumprimento, subscrita 
pelo beneficiário sob compromisso de honra, sendo as restantes condições confirmadas através 
dos procedimentos eletrónicos automáticos.

Artigo 6.º

Despesas elegíveis

1 — Para efeitos de cálculo do incentivo financeiro, são elegíveis até ao valor de € 7500, as 
despesas realizadas a partir do dia 30 de agosto de 2022, a afetar aos estabelecimentos comerciais 
do beneficiário localizados nos concelhos do PNSE indicados no artigo 3.º, e em articulação com 
o disposto nos respetivos avisos de abertura de concurso (AAC), relativas às seguintes áreas de 
investimento:

a) Aquisição de equipamentos e software para suporte à atividade comercial;
b) Aquisição de equipamentos e mobiliário que se destinem a áreas de venda ao público;
c) Aquisição de equipamentos, software e conceção de conteúdos destinados à criação ou 

dinamização da presença na Internet;
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d) Despesas com assistência técnica específica que tenha como objetivo o aumento da atra-
tividade dos espaços de atendimento para o cliente, incluindo a conceção de imagem;

e) Despesas com a assistência técnica específica na dinamização de programas de promoção 
dos recursos destas regiões, visando explorar as complementaridades dos territórios e promovendo 
as artes e ofícios endógenos de cada um;

f) Obras de requalificação da fachada, remodelação da área de venda ao público no interior 
do estabelecimento, e aquisição de toldos ou reclamos para colocação no exterior do estabeleci-
mento;

g) Despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou revisores oficiais de contas, 
na validação da despesa dos pedidos de pagamento até ao valor de € 250.

2 — O enquadramento das despesas elegíveis é confirmado através de declaração do con-
tabilista certificado da empresa aquando do pedido de pagamento final.

Artigo 7.º

Despesas não elegíveis

Constituem despesas não elegíveis:

a) Aquisição de imóveis, incluindo terrenos;
b) Obras de ampliação de edifício;
c) Veículos automóveis;
d) Remodelações de interiores que não se destinem a áreas de venda ao público;
e) Aquisição de marcas;
f) Equipamentos de venda automática a colocar fora do estabelecimento objeto do projeto;
g) Mobiliário e outros equipamentos que não se destinem a áreas de venda ao público, com 

exceção dos necessários à introdução de tecnologias de informação e comunicação;
h) Despesas de funcionamento da entidade promotora relacionadas com atividades de tipo 

periódico ou contínuo;
i) Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), exceto quando suportado por entidades que não 

são reembolsadas do imposto pago nas aquisições de bens e serviços.

Artigo 8.º

Condições de financiamento

1 — Os apoios são atribuídos sob a forma de subvenção não reembolsável.
2 — A taxa de financiamento a atribuir é de 80 % sobre o total das despesas consideradas 

elegíveis.

Artigo 9.º

Avisos de abertura de concurso

1 — As candidaturas são apresentadas no âmbito de AAC através de formulário eletrónico 
simplificado acessível no sítio na Internet da Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. 
(IAPMEI, I. P.), em https://www.iapmei.pt.

2 — Os AAC podem definir condições adicionais para a atribuição dos apoios.
3 — As candidaturas são analisadas com base nos critérios de elegibilidade e condições de 

acesso previstos nos artigos 3.º, 4.º, e 5.º do presente Regulamento.
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Artigo 10.º

Procedimentos de análise, seleção e decisão das candidaturas

1 — As candidaturas são objeto de análise pelo IAPMEI, I. P. por ordem de entrada, através 
de processos automáticos que validam os critérios de elegibilidade e apuram o incentivo tendo por 
base a despesa elegível declarada em candidatura até ao limite orçamental estabelecido no aviso 
para apresentação de candidaturas.

2 — No prazo máximo de cinco dias úteis após a análise das candidaturas, o IAPMEI, I. P., 
envia à Direção -Geral das Atividades Económicas (DGAE) as propostas de decisão para apreciação 
em sede de Comissão de Investimentos, constituída nos termos do artigo 6.º do Regulamento de 
Gestão do Fundo de Modernização do Comércio, aprovado pela Portaria n.º 1297/2005, de 20 de 
dezembro, alterada pela Portaria n.º 1359/2006, de 4 de dezembro.

3 — A Comissão de Investimentos decide no prazo de dois dias úteis após a receção da pro-
posta de decisão.

4 — As decisões sobre as candidaturas são adotadas no prazo de 20 dias úteis após a data 
de apresentação da candidatura, descontando -se deste prazo o tempo de resposta aos esclare-
cimentos solicitados.

5 — Na data de decisão da concessão procede -se ao registo dos apoios, tendo em vista o 
controlo do limite de minimis.

6 — A aceitação da decisão da concessão do apoio é feita mediante a confirmação eletrónica 
do termo de aceitação, nos termos a definir nos avisos para apresentação de candidatura.

7 — A decisão de aprovação caduca caso o termo de aceitação não seja confirmado pelo 
beneficiário no prazo máximo de 15 dias úteis, a contar da data da notificação da decisão.

Artigo 11.º

Obrigações dos beneficiários

1 — Constituem obrigações dos beneficiários:

a) Executar as operações nos termos e condições aprovadas, previstos nos AAC e contratu-
alizadas com o IAPMEI, I. P.;

b) Permitir o acesso aos locais de realização das operações e àqueles onde se encontrem 
os elementos e documentos necessários ao acompanhamento e controlo do projeto aprovado;

c) Conservar a totalidade dos dados relativos à realização do investimento, em suporte digital, 
durante prazo fixado na legislação nacional e europeia aplicáveis;

d) Proceder à publicitação dos apoios, em conformidade com o disposto na legislação nacional 
aplicável;

e) Manter as condições legais necessárias ao exercício da atividade;
f) Repor os montantes indevidamente recebidos e cumprir as sanções administrativas aplica-

das, designadamente no caso de não cumprimento dos indicadores contratados, no prazo máximo 
de 30 dias após notificação da entidade contratante;

g) Manter a sua situação tributária e contributiva regularizada perante, respetivamente, a 
administração fiscal e a segurança social;

h) Adotar comportamentos que respeitem os princípios da transparência, da concorrência 
e da boa gestão dos dinheiros públicos, de modo a prevenir situações suscetíveis de configurar 
conflito de interesses, designadamente nas relações estabelecidas entre os beneficiários e os seus 
fornecedores ou prestadores de serviços;

i) Disponibilizar, nos prazos estabelecidos, os elementos que lhe forem solicitados pelas enti-
dades com competências para o acompanhamento, avaliação de resultados, controlo e auditoria;

j) Comunicar as alterações ou ocorrências relevantes que ponham em causa os pressupostos 
relativos à aprovação do projeto;

k) Não afetar a outras finalidades, locar, alienar ou por qualquer outro modo onerar os bens e 
serviços adquiridos no âmbito dos projetos apoiados, sem prévia autorização do IAPMEI, I. P., até 
três anos contados após a data de celebração do termo de aceitação.
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2 — Os beneficiários não devem proceder a nenhuma das seguintes situações, sem prévia 
autorização do IAPMEI, I. P., até três anos contados após a data de celebração do termo de aceitação:

a) Cessação ou relocalização de sua atividade;
b) Mudança de propriedade de um item de investimento que confira a uma entidade pública 

ou privada uma vantagem indevida;
c) Alteração substancial da operação que afete a sua natureza, os seus objetivos ou as condi-

ções de realização, de forma a comprometer os seus objetivos originais e metas contratualizadas.

3 — Os montantes pagos indevidamente, no âmbito de uma operação em que ocorram as 
alterações previstas no número anterior, são recuperados de forma proporcional ao período relati-
vamente ao qual as obrigações não foram cumpridas.

Artigo 12.º

Pagamentos aos beneficiários

1 — Os pagamentos aos beneficiários são efetuados pelo IAPMEI, I. P.
2 — Os pagamentos obedecem aos seguintes procedimentos:

a) É processado um pagamento automático inicial após a validação do termo de aceitação, 
no montante equivalente a 50 % do incentivo aprovado;

b) O pedido de pagamento final, correspondente aos restantes 50 %, deve ser apresentado 
pelo beneficiário, através de plataforma informática para o efeito, no prazo máximo de 40 dias úteis, 
após a data de conclusão do projeto.

Artigo 13.º

Acompanhamento e controlo

1 — A função de controlo e auditoria visa assegurar que os recursos financeiros são utilizados 
de acordo com os seus objetivos e cumprem a legislação aplicável.

2 — A função de controlo e auditoria é da responsabilidade do IAPMEI, I. P., que desencadeia, 
por amostragem, ações adequadas de controlo e de auditoria sobre as operações.

Artigo 14.º

Enquadramento europeu de auxílios de Estado

O presente Regulamento respeita o enquadramento de auxílios de Estado previsto no Regu-
lamento (UE) n.º 1407/2013, da Comissão, de 18 de dezembro de 2013, relativo aos auxílios 
de minimis.

Artigo 15.º

Cumulação de auxílios

Os apoios atribuídos ao abrigo Programa Transformar Comércio não são acumuláveis com 
outros incentivos e apoios públicos para as mesmas despesas elegíveis.

Artigo 16.º

Fonte de financiamento

O presente Programa é financiado através de verbas do Fundo de Modernização do Comércio 
aprovado pela Portaria n.º 1297/2005, de 20 de dezembro, alterada pela Portaria n.º 1359/2006, 
de 4 de dezembro.

116014789 
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 TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

Portaria n.º 2/2023

de 2 de janeiro

Sumário: Portaria de extensão do contrato coletivo e suas alterações entre a Associação dos 
Agricultores do Baixo Alentejo e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, 
Floresta, Pesca, Turismo, Indústria Alimentar, Bebidas e Afins — SETAAB.

Portaria de extensão do contrato coletivo e suas alterações entre a Associação dos Agricultores 
do Baixo Alentejo e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores 

da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Indústria Alimentar, Bebidas e Afins — SETAAB

O contrato coletivo e suas alterações entre a Associação dos Agricultores do Baixo Alentejo 
e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Indústria Ali-
mentar, Bebidas e Afins — SETAAB, publicados no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE), n.º 21, 
de 8 de junho de 2021, e n.º 20, de 29 de maio de 2022, abrangem as relações de trabalho entre 
empregadores que no distrito de Beja se dediquem à atividade agrícola, pecuária, exploração sil-
vícola ou florestal e trabalhadores ao seu serviço, uns e outros representados pelas associações 
outorgantes.

As partes signatárias requereram a extensão do contrato coletivo na mesma área e setor de 
atividade aos empregadores não filiados na associação de empregadores outorgante e trabalha-
dores ao seu serviço, das profissões e categorias nelas previstas, filiados na associação sindical 
outorgante.

De acordo com o n.º 1 do artigo 514.º do Código do Trabalho, a convenção coletiva pode ser 
aplicada, no todo ou em parte, por portaria de extensão a empregadores e a trabalhadores integra-
dos no âmbito do setor de atividade e profissional definido naquele instrumento. O n.º 2 do referido 
normativo legal determina ainda que a extensão é possível mediante a ponderação de circunstâncias 
sociais e económicas que a justifiquem, nomeadamente a identidade ou semelhança económica e 
social das situações no âmbito da extensão e no instrumento a que se refere.

Existindo identidade económica e social entre as situações que se pretende abranger com a 
extensão e as previstas na convenção em apreço, foi promovida a realização do estudo de avalia-
ção dos indicadores previstos nas alíneas a) a e) do n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros 
(RCM) n.º 82/2017, de 9 de junho, através dos elementos disponíveis no apuramento do relatório 
único/quadros de pessoal de 2020. De acordo com o estudo estavam abrangidos pelo instrumento 
de regulamentação coletiva de trabalho, direta e indiretamente, 716 trabalhadores a tempo completo, 
excluindo os praticantes e aprendizes e o residual, dos quais 16,8 % são mulheres e 83,2 % são 
homens. De acordo com os dados da amostra, o estudo indica que para 592 TCO (82,7 % do total) 
as remunerações devidas são iguais ou superiores às remunerações convencionais, enquanto para 
124 TCO (17,3 % do total) as remunerações devidas são inferiores às convencionais, dos quais 
16,9 % são mulheres e 83,1 % são homens. Quanto ao impacto salarial da extensão, a atualização 
das remunerações representa um acréscimo de 0,7 % na massa salarial do total dos trabalhadores 
e de 4,8 % para os trabalhadores cujas remunerações devidas serão alteradas. Na perspetiva da 
promoção de melhores níveis de coesão e igualdade social o estudo indica uma redução no leque 
salarial e uma diminuição das desigualdades.

Neste contexto, ponderadas as circunstâncias sociais e económicas justificativas da extensão, 
de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 514.º do Código do Trabalho, promove -se o alargamento 
do âmbito de aplicação das alterações do contrato coletivo às relações de trabalho não abrangi-
das por regulamentação coletiva negocial porquanto 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 setor.



Diário da República, 1.ª série

www.dre.pt

N.º 1 2 de janeiro de 2023 Pág. 42 

Considerando que a convenção coletiva regula diversas condições de trabalho, procede -se 
à ressalva genérica do âmbito de aplicação da extensão de cláusulas contrárias a normas legais 
imperativas.

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 478.º do Código do Trabalho e dos n.os 2 e 4 da RCM, 
na fixação da eficácia das cláusulas de natureza pecuniária foi tido em conta a data do depósito da 
convenção e o termo do prazo para a emissão da portaria de extensão, com produção de efeitos 
a partir do primeiro dia do mês em causa.

Foi publicado o aviso relativo ao projeto da presente extensão no Boletim do Trabalho e 
Emprego (BTE), separata, n.º 21, de 17 de novembro de 2022, ao qual não foi deduzida oposição 
por parte dos interessados.

Assim:
Manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Trabalho, no uso da competência delegada 

pelo Despacho n.º 7910/2022, de 21 de junho, da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 123, de 28 de junho de 2022, ao abrigo 
do artigo 514.º e do n.º 1 do artigo 516.º do Código do Trabalho e da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 82/2017, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 112, de 9 de junho de 2017, 
o seguinte:

Artigo 1.º

1 — As condições de trabalho constantes do contrato coletivo e suas alterações em vigor 
entre a Associação dos Agricultores do Baixo Alentejo e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 
Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Indústria Alimentar, Bebidas e Afins — SETAAB, publicadas 
no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE), n.º 21, de 8 de junho de 2021, e n.º 20, de 29 de maio 
de 2022, são estendidas no distrito de Beja:

a) Às relações de trabalho entre empregadores não filiados na associação de empregadores 
outorgante que se dediquem à atividade agrícola, pecuária, exploração silvícola ou florestal e 
trabalhadores ao seu serviço, das profissões e categorias profissionais previstas na convenção, 
filiados na associação sindical outorgante;

b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados na associação de empregadores 
outorgante que exerçam as atividades económicas referidas na alínea anterior e trabalhadores 
ao seu serviço, das profissões e categorias profissionais previstas na convenção, não filiados na 
associação sindical outorgante.

2 — A extensão prevista na alínea a) do número anterior não é aplicável às atividades de:

a) Horticultura, fruticultura e floricultura nos concelhos de Aljezur e Odemira;
b) Abate de aves;
c) Produção de aves e ovos;
d) Suinicultura;
e) Cooperativas agrícolas;
f) Associações de beneficiários e regantes;
g) Caça.

3 — Não são objeto de extensão as cláusulas contrárias 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 e cláusulas de natureza pecuniária previstas na convenção produzem 

efeitos a partir de 1 de julho de 2022.

O Secretário de Estado do Trabalho, Luís Miguel de Oliveira Fontes, em 27 de dezembro 
de 2022.

116015169 
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