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PARTE C

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Gabinete do Secretário de Estado do Turismo

Despacho n.º 16885-A/2013

Confirmação da utilidade turística atribuída a título prévio ao 
Hotel Olissippo Saldanha, sito em Lisboa, com a classificação 
de 4 estrelas, de que é requerente a sociedade M.C. Duarte, S.A. 
Processo n.º 15.40.1/13879
No seguimento do parecer do Turismo de Portugal, I.P. (consubs-

tanciado na Informação de Serviço n.º INT/2013/10386/EMUIT/
SE, de 19 de novembro de 2013), que conclui pela confirmação 
da utilidade turística atribuída a título prévio ao Hotel Olissippo 
Saldanha, sito em Lisboa, decido, tendo presente o quadro legal e 
regulamentar aplicável (nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 423/83, 
de 5 de dezembro) e com os fundamentos invocados na referida 
Informação de Serviço:

nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º e no n.º 3 do artigo 7.º do 
Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de dezembro, confirmar a utilidade turística 
atribuída a título prévio ao Hotel Olissippo Saldanha;

nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei 
n.º 423/83, de 5 de dezembro, fixar a validade da utilidade turística 
em 7 (sete) anos, contados da data da emissão do Alvará de Utilização 
para Fins Turísticos n.º 122/UT/2013, da Câmara Municipal de Lisboa 
(emitido em 12 de abril de 2013), ou seja, até 12 de abril de 2020;

nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei 
n.º 423/83, de 5 de dezembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto 
n.º 38/94, de 8 de fevereiro, determinar que a proprietária e exploradora 
do empreendimento fica isenta das taxas devidas à Inspeção Geral das 
Atividades Culturais, pelo prazo fixado para a utilidade turística, caso 
as mesmas sejam, ou venham a ser, devidas;

nos termos do disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 
de dezembro, que a utilidade turística fica sujeita ao cumprimento dos 
seguintes condicionamentos:

(i) O empreendimento não deverá ser desclassificado;
(ii) A requerente deverá promover, até ao termo do segundo ano após 

a publicação do presente despacho, a realização de uma auditoria de 
qualidade de serviço por uma entidade independente, cujo relatório deve 
remeter ao Turismo de Portugal, I.P.. Caso o empreendimento disponha 
de um sistema de gestão de qualidade, o relatório de auditoria pode ser 

 Despacho n.º 16885-B/2013

Atribuição de utilidade turística prévia ao estabelecimento
hoteleiro Hotel NH Campo Grande, de 4 estrelas

Processo n.º 15.40.1/8544

No seguimento do pedido de atribuição de utilidade turística prévia 
ao estabelecimento hoteleiro Hotel NH Campo Grande, sito em Lisboa, 
de que é requerente a sociedade TELGRAN, Sociedade Hoteleira do 
Campo Grande, Lda. e

Tendo presentes os critérios legais aplicáveis e o parecer do Presidente 
do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, I.P., que conclui estarem 
reunidas as condições para a atribuição da utilidade turística prévia ao 
empreendimento, decido:

1. Nos termos do artigo 2.º, n.º 1 e do artigo 7.º n.º 2 do Decreto-Lei 
n.º 423/83, de 5 de dezembro, atribuo a utilidade turística prévia ao 
estabelecimento hoteleiro Hotel NH Campo Grande.

2. Nos termos do artigo 11.º, n.º 1 do citado Decreto-Lei, fixo a vali-
dade da utilidade turística prévia em 12 meses, contados a partir da data 
da publicação do presente Despacho em Diário da República.

3. Nos termos do disposto no artigo 8.º do citado Decreto-Lei, deter-
mino que a utilidade turística fica sujeita ao cumprimento dos seguintes 
termos:

(i) O empreendimento não poderá ser desclassificado;
(ii) A remodelação do empreendimento deverá estar concluída antes 

do termo do prazo de validade da utilidade turística prévia;
(iii) A confirmação da utilidade turística deve ser requerida no prazo 

de 6 meses, contado a partir da data do termo da remodelação, docu-
mentalmente comprovado, e dentro do prazo de validade desta utilidade 
turística prévia.

18 de dezembro de 2013. — O Secretário de Estado do Turismo, 
Adolfo Miguel Baptista Mesquita Nunes.

307483407 

substituído pela descrição detalhada do referido sistema, evidenciando, 
nomeadamente, a política de qualidade prosseguida, a monitorização 
e medição de satisfação do cliente e o tratamento das reclamações, a 
frequência e metodologia das auditorias internas e o envolvimento da 
gestão de topo.

18 de dezembro de 2013. — O Secretário de Estado do Turismo, 
Adolfo Miguel Baptista Mesquita Nunes.

307484882 

PARTE E

 BANCO DE PORTUGAL

Aviso do Banco de Portugal n.º 6/2013
O Regulamento (UE) n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 26 de junho (“Regulamento (UE) n.º 575/2013”), vem 
definir os requisitos prudenciais aplicáveis às instituições de crédito 
e às empresas de investimento, adotando ao nível da União Europeia 
o quadro regulamentar prudencial designado por “Basileia III”. Entre 
outros, este Regulamento introduz novos requisitos em matéria de fundos 
próprios, com vista à melhoria da respetiva qualidade e ao cumprimento 
de níveis mínimos, tendo aplicação direta em todos os Estados -Membros 
da União Europeia.

O referido Regulamento (UE) n.º 575/2013 compreende um conjunto 
de disposições transitórias que permitem a aplicação faseada destes novos 
requisitos, sendo conferida às autoridades competentes dos Estados-
-Membros a possibilidade para manter ou acelerar a implementação de 

alguns desses requisitos, devendo as decisões tomadas nesta matéria ser 
divulgadas. Neste contexto, o presente Aviso vem regulamentar o regime 
transitório previsto no Regulamento (UE) n.º 575/2013.

Por outro lado, a Diretiva 2013/36/UE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de junho (“Diretiva 2013/36/UE”), estabelece que as 
instituições de crédito e as empresas de investimento relevantes dete-
nham, além de outros requisitos de fundos próprios, uma reserva de 
conservação de fundos próprios, a fim de garantir que acumulam, durante 
os períodos de crescimento económico, fundos próprios suficientes para 
absorver perdas em períodos adversos.

No âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira 
a Portugal foi acordado com a Comissão Europeia, o Banco Central 
Europeu e o Fundo Monetário Internacional o estabelecimento de 
regras que visem garantir que os grupos bancários portugueses preser-
vam um rácio de fundos próprios principais de nível 1 não inferior a 
7 %, a partir de 1 de janeiro de 2014. Neste sentido, o presente Aviso 
define medidas de preservação de capital que têm em vista assegurar 
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que a transição até à aplicação integral das disposições previstas no 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 e na Diretiva 2013/36/UE, decorre 
de forma adequada. No contexto da transposição da Diretiva 2013/36/
UE, o Banco de Portugal equacionará a extensão das regras relativas 
à reserva de conservação de fundos próprios a todas as componentes 
de fundos próprios.

Nestes termos, o Banco de Portugal, no uso da competência que lhe é 
conferida pelo artigo 17.º da sua Lei Orgânica, pelo n.º 1 do artigo 99.º 
e pelo n.º 4 do artigo 116.º -C, ambos do Regime Geral das Instituições 
de Crédito e Sociedades Financeiras, e ainda pelo n.º 2 do artigo 465.º, 
pelos n.os 2 e 3 do artigo 467.º, pelo n.º 3 do artigo 468.º, pelo n.º 3 do 
artigo 478.º, pelo n.º 4 do artigo 479.º, pelo n.º 3 do artigo 480.º, pelos 
n.os 2 e 5 do artigo 481.º e pelo n.º 6 do artigo 486.º, todos do Regula-
mento (UE) n.º 575/2013, determina o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto e âmbito de aplicação

1 — O presente Aviso regulamenta o regime transitório previsto no 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 em matéria de fundos próprios e esta-
belece medidas destinadas à preservação desses fundos.

2 — Este Aviso é aplicável às instituições de crédito e às empresas 
de investimento com sede em Portugal, de acordo com o âmbito e 
nível de aplicação dos requisitos prudenciais decorrente da Parte I do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013, bem como às sucursais em Portugal 
de instituições com sede em países terceiros, doravante designadas por 
“entidades”.

Artigo 2.º
Rácios mínimos de fundos próprios

Para efeitos do n.º 1 do artigo 465.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013, 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014 são aplicáveis os 
seguintes rácios mínimos de fundos próprios:

a) Um rácio de fundos próprios principais de nível 1 de 4,5 %;
b) Um rácio de fundos próprios de nível 1 de 6 %.

Artigo 3.º
Manutenção de fundos próprios principais de nível 1

Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, as entidades devem 
assegurar a manutenção, em permanência, de um rácio de fundos pró-
prios principais de nível 1 não inferior a 7 %, determinando o Banco de 
Portugal, sempre que tal não se verifique, a adoção de medidas de con-
servação de fundos próprios em linha com as previstas nos artigos 141.º 
e 142.º da Diretiva 2013/36/UE.

Artigo 4.º
Medidas de manutenção dos níveis 
de adequação de fundos próprios

1 — As instituições de crédito devem abster -se de promover a reali-
zação de operações que, no imediato ou no curto prazo, tenham como 
efeito, certo ou previsível, uma redução significativa do valor nominal 
de uma ou mais componentes dos seus fundos próprios em base con-
solidada ou em base individual caso não estejam incluídas em nenhum 
grupo financeiro cuja empresa -mãe esteja sujeita à supervisão em base 
consolidada pelo Banco de Portugal.

2 — O Banco de Portugal pode autorizar, numa base casuística, a 
realização de uma ou mais operações suscetíveis de produzir algum 
dos efeitos referidos no número anterior, mediante a apresentação de 
um plano de capitalização fundamentado que comprove o cumprimento 
prospetivo e permanente dos níveis mínimos de adequação de fundos 
próprios aplicáveis em cada momento.

3 — Caso se verifique uma deterioração significativa do valor nomi-
nal dos fundos próprios de uma instituição de crédito, em resultado da 
absorção de prejuízos, deve essa instituição de crédito apresentar ao 
Banco de Portugal um plano de capitalização que identifique medidas 
concretas que conduzam, isolada ou conjuntamente, ao aumento de 
fundos próprios ou à redução de requisitos de fundos próprios, tendo em 
vista recuperar os níveis de fundos próprios e permitir, no menor espaço 
de tempo possível, retomar o processo de transição para a aplicação 
integral das disposições previstas no Regulamento (UE) n.º 575/2013 
e na Diretiva 2013/36/UE.

4 — As instituições de crédito que projetem a expansão da sua ati-
vidade ou a realização de uma ou mais operações não recorrentes que 
impliquem um consumo adicional de fundos próprios significativo, 
devem demonstrar previamente ao Banco de Portugal que estão em 
condições de assegurar os fundos próprios necessários à prossecução 
desses objetivos.

5 — O disposto nos números anteriores não é aplicável às instituições 
de crédito que demonstrem previamente perante o Banco de Portugal 
o cumprimento integral, de modo sustentado e prospetivo, das dis-
posições previstas no Regulamento (UE) n.º 575/2013 e na Diretiva 
2013/36/UE, sem aplicação do regime transitório regulamentado pelo 
presente Aviso.

Artigo 5.º

Dedução gradual de perdas não realizadas 
avaliadas ao justo valor

Para efeitos do n.º 1 do artigo 467.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013, 
as percentagens aplicáveis entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro 
de 2017 são as seguintes:

a) 20 % entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014;
b) 40 % entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015;
c) 60 % entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016;
d) 80 % entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017.

Artigo 6.º

Exclusão temporária de ganhos não 
realizados avaliados ao justo valor

Para efeitos do n.º 1 do artigo 468.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013, 
as percentagens aplicáveis entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro 
de 2017 são as seguintes:

a) 100 % entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014;
b) 60 % entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015;
c) 40 % entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016;
d) 20 % entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017.

Artigo 7.º

Posições em risco sobre administrações 
centrais avaliadas ao justo valor

1 — Em derrogação dos artigos 5.º e 6.º do presente Aviso, ao 
abrigo do segundo parágrafo do n.º 2 do artigo 467.º do Regula-
mento (UE) n.º 575/2013, os ganhos e perdas não realizados relati-
vos a posições em risco sobre administrações centrais que estejam 
classificadas na categoria “disponíveis para venda” da norma IAS 
39 endossada pela União Europeia, são excluídos do cálculo dos 
fundos próprios.

2 — O disposto no número anterior deixa de ser aplicável com a 
adoção pela Comissão Europeia de um regulamento com base no Regu-
lamento (CE) n.º 1606/2002 que aprove a Norma Internacional de Relato 
Financeiro que venha a substituir a norma IAS 39.

Artigo 8.º

Aplicação gradual de deduções às diferentes 
componentes de fundos próprios

1 — Para efeitos do n.º 1 do artigo 478.º do Regulamento (UE) 
n.º 575/2013 as percentagens aplicáveis entre 1 de janeiro de 2014 e 31 
de dezembro de 2017 são as seguintes:

a) 20 % entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014;
b) 40 % entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015;
c) 60 % entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016;
d) 80 % entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017.

2 — Em derrogação do disposto no número anterior, para efeitos da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 469.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013 
e relativamente aos ativos por impostos diferidos que dependam de 
rendibilidade futura, a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 36.º 
do mesmo Regulamento, existentes antes de 1 de janeiro de 2014, as 
percentagens aplicáveis entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro 
de 2023 são as seguintes:

a) 0 % entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014;
b) 10 % entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015;
c) 20 % entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016;
d) 30 % entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017;
e) 40 % entre 1 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018;
f) 50 % entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2019;
g) 60 % entre 1 de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020;
h) 70 % entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021;
i) 80 % entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022;
j) 90 % entre 1 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023.
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Artigo 9.º
Desqualificação gradual de instrumentos e outros elementos 

não elegíveis como interesses minoritários para o cálculo 
dos fundos próprios principais de nível 1 em base consolidada
Para efeitos do n.º 2 do artigo 479.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013, 

as percentagens aplicáveis entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro 
de 2017 são as seguintes:

a) 80 % entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014;
b) 60 % entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015;
c) 40 % entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016;
d) 20 % entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017.

Artigo 10.º
Reconhecimento gradual da regra de elegibilidade 
dos interesses minoritários e dos fundos próprios 

adicionais de nível 1 e de nível 2 em base consolidada
Para efeitos do n.º 1 do artigo 480.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013, 

os fatores aplicáveis entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 
2017 são os seguintes:

a) 0,2 entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014;
b) 0,4 entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015;
c) 0,6 entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016;
d) 0,8 entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017.

Artigo 11.º
Remoção gradual de filtros e outras deduções adicionais

1 — Para efeitos do n.º 1 do artigo 481.º do Regulamento (UE) 
n.º 575/2013, as percentagens aplicáveis entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2017 são as seguintes:

a) 80 % entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014;
b) 60 % entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015;
c) 40 % entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016;
d) 20 % entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017.

2 — Para efeitos do n.º 2 do artigo 481.º do Regulamento (UE) 
n.º 575/2013, as entidades podem aplicar uma percentagem de 50 % 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014.

Artigo 12.º

Limites à elegibilidade de certos instrumentos 
para as diferentes componentes de fundos próprios

Para efeitos dos n.os 2, 3 e 4 do artigo 486.º do Regulamento (UE) 
n.º 575/2013, as percentagens aplicáveis entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2021 são as seguintes:

a) 80 % entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014;
b) 70 % entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015;
c) 60 % entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016;
d) 50 % entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017;
e) 40 % entre 1 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018;
f) 30 % entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2019;
g) 20 % entre 1 de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020;
h) 10 % entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021.

Artigo 13.º

Interação com a Recomendação da EBA 
de preservação de fundos próprios

Sem prejuízo da observância do disposto no presente Aviso, as en-
tidades abrangidas pelo Aviso do Banco de Portugal n.º 5/2012 devem 
também dar cumprimento à Recomendação EBA/REC/2013/03 de pre-
servação de Core Tier 1.

Artigo 14.º

Entrada em vigor

Este Aviso entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2014.

23 de dezembro de 2013. — O Governador, Carlos da Silva Costa.
207495688 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE SOUSEL

Aviso n.º 15780-A/2013
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, na sua atual redação tornam 
 -se públicas as listas de ordenação final de diversos procedimentos con-
cursais na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado — Contrato de Trabalho em Funções Públicas, tendo em 
vista o preenchimento de diversos postos de trabalho, assim designados 
no Mapa de Pessoal desta Câmara, abertos sob proposta da Câmara Mu-
nicipal, efetuada nos termos do artigo 66.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de 
dezembro (LOE — Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2013), 
e autorização da Assembleia Municipal, de 21 de fevereiro de 2013 e 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 54 — 18 de março de 
2013, homologados por despacho do Presidente da Câmara Municipal, 
datados de 26 de dezembro de 2013, nomeadamente:

Ref. b) 1 Lugar de Assistente Técnico, inserido no Serviço de Apro-
visionamento da Divisão Administrativa e Financeira;

Candidatos Aprovados
1.º Ângela Maria Iglésias de Matos — 13,6 valores
2.º Nuno Miguel Aldeias Rebelo — 12,6 valores
3.º Patrícia Manuel Dias Carmelo — 11,2 valores

Ref. c) 1 Lugar de Assistente Operacional, inserido do Setor de Rede 
Viária da Divisão de Obras e Serviços Urbanos;

Candidatos Aprovados
1.º António Carlos de Brito Monteiro — 16,8 valores
2.º Joaquim Miguel Bonito Ourives — 16,4 valores
3.º Rogério Joaquim Satiro Ourives — 16,0 valores*
Alberto Diogo Silva Rosete — 16,0 valores*
5.º Cármen Lúcia Mouquinho Andrade — 15,6 valores*
Fernanda Lúcia Lageira Pinto — 15,6 valores*
7.º João José Mourato Dimas — 14,8 valores*
Maria Joana A. O. Casqueiro — 14,8 valores*
João Bruno M. Borralho — 14,8 valores*
10.º Isabel Maria R. C. Agostinho — 14,4 valores*
Alcides Rosálio Pinto Parreira — 14,4 valores*
12.º Pedro Mariano Parreira Serra — 14,0 valores
13.º António José Palmeiro Pavia — 13,6 valores*
Margarida Rosa de Sousa Jaques — 13,6 valores*
Vítor Manuel Farias Fernandes — 13,6 valores*
Joaquim José Amaral Bolacha — 13,6 valores*
Jorge Manuel Paulo Carlinhos — 13,6 valores*
18.º Hugo Filipe Rebelo Peças — 13,2 valores*
Albertina Rosa Painho Sebastião — 13,2 valores*
Cristiano José Lourenço Pereira — 13,2 valores*
21.º Cláudio Rafael Calado Santana — 12,8 valores
22.º Lauriano Gonçalo Balasteiro Carujo — 12,4 valores
(*) Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto no 

artigo 35.º da portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, na sua atual 
redação e conforme consta no ponto 25 do aviso de abertura, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 54, 18 de março de 2013.




