1110-(70)

Diário da República, 1.ª série — N.º 63 — 31 de março de 2016

FINANÇAS
Portaria n.º 64-A/2016
de 31 de março

Durante o ano de 2016 celebra-se o 50.º Aniversário da
Ponte 25 de Abril. A imponência e a grandeza da Ponte
25 de Abril justificam a emissão comemorativa de uma
moeda corrente de € 2.
No prosseguimento da minissérie, iniciada em 2015, de
duas moedas alusivas aos Jogos Olímpicos de 2016, a realizar no Rio de Janeiro, procede-se à cunhagem da segunda
e última moeda, evocativa da participação portuguesa na
referida competição, mediante a emissão comemorativa
de uma moeda corrente de € 2.
As presentes emissões comemorativas de moedas
correntes observam o disposto no Regulamento (UE)
n.º 651/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
4 de julho de 2012, no Regulamento (UE) n.º 729/2014
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de junho de
2014, e no Regulamento (UE) n.º 975/98 do Conselho, de
3 de maio de 1998.
A emissão, cunhagem, colocação em circulação e comercialização destas moedas correntes é ainda regulada
pelo disposto no Decreto-Lei n.º 246/2007, de 26 de junho,
alterado pelo artigo 82.º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de
18 de junho, nos aspetos não regulamentados por normas
comunitárias ou pela presente portaria.
Foi ouvido o Banco de Portugal.
Assim, ao abrigo do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 246/2007, de 26 de junho, na redação introduzida pelo
artigo 82.º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de junho,
manda o Governo, pelo Secretário de Estado Adjunto, do
Tesouro e das Finanças, no exercício de competências
delegadas, o seguinte:
Artigo 1.º
Aprovação da emissão

Dentro do volume de emissão de moeda metálica aprovado pelo Banco Central Europeu, a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. (INCM), fica autorizada a cunhar,
no ano de 2016, duas emissões comemorativas da moeda
corrente de € 2 e a proceder à comercialização das correspondentes moedas com acabamento especial:
a) Uma emissão comemorativa da moeda corrente designada «50 Anos da Ponte 25 de Abril»;
b) Uma emissão comemorativa da moeda corrente designada «Equipa Olímpica de Portugal 2016».
Artigo 2.º
Características e outros elementos da cunhagem

1 — As características visuais da emissão comemorativa
das moedas correntes referidas no artigo anterior são as
seguintes:
a) Na face comum de ambas as moedas é utilizado o
desenho europeu constante da Comunicação da Comissão
Europeia n.º 2006/C225/05, publicada no Jornal Oficial
da União Europeia, de 19 de setembro de 2006;
b) Na face nacional da moeda designada «50 Anos da
Ponte 25 de Abril» é utilizada, como elemento central,
ocupando todo o campo, a representação da Ponte 25 de
Abril, figurando, na parte superior do lado direito, entre os

pilares da Ponte, a legenda «Portugal», e, na parte inferior
do mesmo lado, a legenda «Ponte 25 de Abril 1966-2016»,
e envolvendo todo o desenho, encontram-se as 12 estrelas,
dispostas em forma circular, que representam a União
Europeia;
c) Na face nacional da moeda designada «Equipa Olímpica de Portugal 2016», no campo central, é representado
um coração em filigrana simbolizando o espírito nacional,
na orla do lado direito inscrevem-se o logótipo do Comité
Olímpico Português e a legenda «Equipa Olímpica de
Portugal 2016» e na orla do lado esquerdo a indicação da
autora «Joana Vasconcelos», e envolvendo todo o desenho,
encontram-se as 12 estrelas, dispostas em forma circular,
que representam a União Europeia.
2 — São aprovados os desenhos das faces nacionais das
emissões comemorativas das moedas correntes referidas
no artigo anterior, os quais constam do anexo à presente
portaria, da qual faz parte integrante.
3 — As moedas produzidas ao abrigo da presente portaria são cunhadas com acabamento normal e com acabamento especial, podendo ser do tipo «Brilhantes não circuladas» (BNC) e do tipo «Provas numismáticas» (proof),
nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 246/2007, de
26 de junho.
4 — As moedas com acabamento especial são devidamente protegidas e apresentadas em embalagens próprias.
Artigo 3.º
Limite das emissões

Os limites de emissão das moedas correntes aprovadas
pela presente portaria são fixados do seguinte modo:
a) Relativamente à moeda «50 Anos da Ponte 25 de
Abril» o limite é de € 1 040 000 e a INCM, dentro deste
limite e em cada emissão, é autorizada a cunhar até
10 000 moedas com acabamento BNC e até 10 000 moedas com acabamento proof;
b) Relativamente à moeda «Equipa Olímpica de Portugal 2016» o limite é de € 1 360 000 e a INCM, dentro
desse limite, é autorizada a cunhar até 15 000 moedas com
acabamento BNC e até 15 000 moedas com acabamento
proof.
Artigo 4.º
Afetação das receitas

O diferencial entre os custos de produção e o valor facial
das moedas «Equipa Olímpica de Portugal 2016», com acabamento normal, efetivamente colocadas junto do público
pelo respetivo valor facial é afeto, em 100%, ao Comité
Olímpico de Portugal, ao abrigo do n.º 2 do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 246/2007, de 26 de junho.
Artigo 5.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
O Secretário de Estado Adjunto, do Tesouro e das Finanças, Ricardo Emanuel Martins Mourinho Félix, em 30
de março de 2016.
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Com o intuito de evidenciar elementos da cultura tradicional e popular que compõem a identidade nacional, e
dando continuidade à série de moedas de coleção intitulada «Etnografia Portuguesa», procede-se à cunhagem de
uma moeda alusiva ao figurado de Barcelos, associado ao
artesanato em barro, cuja notoriedade e trabalho artístico
é de realçar.
Sob a epígrafe «Ídolos do Desporto», é iniciada uma
nova série de moedas de coleção, com a cunhagem de uma
moeda que visa homenagear a figura ímpar de Eusébio,
procurando, desta forma, destacar figuras populares de
grande notoriedade do desporto que contribuíram para
elevar o nome do país e dos portugueses, tornando a numismática mais acessível, pelo seu tema contemporâneo, a um
maior número de cidadãos.
No âmbito do projeto «Uma moeda uma causa», é dado
seguimento à série intitulada «Espécies em vias de extinção», relacionada com as preocupações ecológicas e de
proteção da natureza, através da cunhagem de uma moeda
alusiva ao Lince Ibérico, espécie que tem sido alvo de uma
atenção muito especial por parte das autoridades.
Por último, atendendo a que, no decorrer de 2016,
o Banco de Portugal inaugura o Museu do Dinheiro, o
Estado português e a INCM associam-se a este evento
de enorme relevância cultural através de uma emissão
comemorativa.
A emissão, cunhagem, colocação em circulação e comercialização das referidas moedas de coleção é regulada pelo
disposto no Decreto-Lei n.º 246/2007, de 26 de junho,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de junho,
nos aspetos não regulamentados por normas comunitárias
ou pela presente portaria.
Foi ouvido o Banco de Portugal.
Assim, ao abrigo do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 246/2007, de 26 de junho, na redação introduzida pelo
artigo 82.º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de junho,
manda o Governo, pelo Secretário de Estado Adjunto, do
Tesouro e das Finanças, no exercício de competências
delegadas, o seguinte:
Artigo 1.º
Portaria n.º 64-B/2016

Aprovação da emissão

de 31 de março

A Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. (INCM),
fica autorizada, no âmbito do plano numismático para
2016, a cunhar e a comercializar as seguintes moedas de
coleção:

No âmbito do plano numismático para 2016, a Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. (INCM), foi autorizada a
cunhar sete moedas de coleção comemorativas de vários
eventos ou efemérides.
No prosseguimento da série «Europa» sob o tema «Idades da Europa — o Modernismo», Portugal emite uma
moeda alusiva a este movimento artístico e ao seu expoente
máximo a nível nacional, Almada Negreiros.
A cunhagem de uma moeda alusiva ao «Cante Alentejano» visa assinalar o respetivo reconhecimento como
Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO.
No âmbito da série de moedas denominada Rainhas da
Europa, que pretende retratar Princesas de Portugal que
reinaram na Europa, escolheu-se D. Catarina de Bragança,
primeiramente Infanta de Portugal, depois Princesa da
Beira, e, posteriormente, rainha consorte de Inglaterra e
Escócia por seu casamento com o Rei Carlos II de Inglaterra.

a) Uma moeda designada «O Modernismo Português»,
integrada na série «Europa»;
b) Uma moeda designada «O Figurado de Barcelos»,
integrada na série «Etnografia Portuguesa»;
c) Uma moeda designada «Cante Alentejano», comemorando a sua classificação como património imaterial
pela UNESCO;
d) Uma moeda designada «D. Catarina de Bragança»,
integrada na série «Rainhas da Europa»;
e) Uma moeda designada «Eusébio», integrada na série
«Ídolos do Desporto»;
f) Uma moeda designada «Lince Ibérico», integrada na
série «Espécies em vias de extinção»;
g) Uma moeda designada «Museu do Dinheiro».

