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 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto do Presidente da República n.º 56/2014
de 8 de agosto

O Presidente da República decreta, nos termos do arti-
go 135º, alínea a) da Constituição, o seguinte:

É nomeado, sob proposta do Governo, o Conselheiro 
de Embaixada Mário Pedro de Sousa Cameira Abreu de 
Almeida para o cargo de Chefe de Missão no Escritório 
de Representação de Portugal em Ramallah.

Assinado em 28 de julho de 2014.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 5 de agosto de 2014.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho. — O Mi-

nistro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Rui Manuel 
Parente Chancerelle de Machete. 

 Decreto do Presidente da República n.º 57/2014
de 8 de agosto

O Presidente da República decreta, nos termos do arti-
go 135º, alínea a) da Constituição, o seguinte:

É nomeado, sob proposta do Governo, o ministro pleni-
potenciário de 2ª classe Paulo Jorge Pereira do Nascimento 
para o cargo de Embaixador de Portugal em Dakar.

Assinado em 28 de julho de 2014.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 5 de agosto de 2014.
O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho. — O Mi-

nistro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Rui Manuel 
Parente Chancerelle de Machete. 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Decreto n.º 21/2014
de 8 de agosto

A República Portuguesa e o Reino de Espanha assi-
naram, em Bruxelas, em 24 de março de 2014, o Acordo 
Sobre as Condições de Exercício da Atividade das Fro-
tas Portuguesa e Espanhola nas Águas de Ambos os Paí-
ses entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha.

O referido Acordo fixa as condições para o exercício 
da atividade da pesca das frotas portuguesa e espanhola 
nas águas submetidas à soberania ou jurisdição portuguesa 
e espanhola do Oceano Atlântico em torno da Península 
Ibérica e compreende as atividades fronteiriças em torno 
das desembocaduras dos rios Minho e Guadiana.

Este Acordo cria condições adequadas para o acesso 
recíproco das frotas de cada um dos países às águas sob so-
berania ou jurisdição do outro, tendo em conta os princípios 
gerais de acesso às águas e aos recursos definidos na Po-
lítica Comum das Pescas da União Europeia, bem como a 
gestão do esforço de pesca no quadro do  Regulamento (CE) 

n.º 1954/2003 do Conselho, de 4 de novembro de 2003, 
relativo à gestão do esforço de pesca no que respeita a 
determinadas zonas e recursos de pesca comunitários, 
que altera o Regulamento (CEE) n.º 2847/93 e revoga os 
Regulamentos (CE) n.º 685/95 e (CE) n.º 2027/95.

O referido Acordo representa, assim, um contributo 
importante para o reforço das relações bilaterais entre 
ambos os Estados.

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

tituição, o Governo aprova o Acordo Sobre as Condições de 
Exercício da Atividade das Frotas Portuguesa e Espanhola 
nas Águas de Ambos os Países entre a República Portu-
guesa e o Reino de Espanha, assinado, em Bruxelas, em 
24 de março de 2014, cujo texto, nas versões autenticadas, 
nas línguas portuguesa e castelhana, se publica em anexo.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 5 de 
junho de 2014. — Pedro Passos Coelho — Rui Manuel 
Parente Chancerelle de Machete — Maria de Assunção 
Oliveira Cristas Machado da Graça.

Assinado em 28 de julho de 2014.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 31 de julho de 2014.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

ACORDO SOBRE AS CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 
DAS FROTAS PORTUGUESA E ESPANHOLA NAS ÁGUAS DE 
AMBOS OS PAÍSES ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA E O 
REINO DE ESPANHA.

Considerando a importância do relacionamento entre 
Portugal e Espanha no desenvolvimento de atividades de 
interesse mútuo e no fortalecimento da amizade fraterna 
que os une;

Considerando as vantagens que advêm dos acordos 
que têm vindo a ser celebrados desde 1986 entre Portugal 
e Espanha com vista à criação de condições adequadas 
para o acesso recíproco das frotas de cada um dos países 
às águas sob soberania ou jurisdição do outro;

Considerando que o presente Acordo tem em conta 
os princípios gerais de acesso às águas e aos recursos 
pesqueiros definidos na Política Comum das Pescas da 
União Europeia, bem como a gestão do esforço de pesca no 
quadro do Regulamento (CE) n.º 1954/2003 do Conselho, 
de 4 de novembro de 2003;

A República Portuguesa e o Reino de Espanha, repre-
sentados pelos Ministros da Agricultura e do Mar e da 
Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente, respetiva-
mente, empenhados na manutenção de relações estreitas e 
mutuamente benéficas, no respeito pelos princípios gerais 
da legislação comunitária sobre a gestão do esforço de 
pesca, bem como dos Acordos Fronteiriços do rio Minho 
e do rio Guadiana, e com a intenção comum de estabelecer 
condições adequadas para o acesso recíproco das frotas de 
uma e outra parte às águas da outra, acordam o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

O presente Acordo tem caráter global e compreende as 
atividades fronteiriças em torno das desembocaduras dos 
rios Minho e Guadiana e as águas submetidas à soberania 
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ou jurisdição portuguesa e espanhola do Oceano Atlântico 
em torno da Península Ibérica.

Artigo 2.º
Comunicação de listas nominativas

1 — As Autoridades portuguesas e espanholas proce-
dem à troca periódica das listas nominativas dos navios 
autorizados ao abrigo do presente Acordo especificando 
as zonas de pesca e as artes utilizadas.

2 — Os procedimentos previstos no número anterior 
aplicam-se igualmente aos palangreiros de superfície e 
aos atuneiros de corrico.

Artigo 3.º
Águas continentais

1 — As águas continentais são as compreendidas entre 
as 12 e as 200 milhas da costa de Portugal e Espanha no 
Oceano Atlântico em torno da Península Ibérica.

2 — Na zona referida no número anterior, as possibili-
dades de pesca para os navios de cada país nas águas sob 
a jurisdição do outro são as seguintes:

a) Cerco: 15 navios;
b) Arrasto: 30 navios;
c) Atuneiros de salto e vara (isco vivo): 100 navios;
d) Artes fixas: 0 navios.

3 — São aplicáveis aos navios autorizados a pescar nas 
águas do outro país as medidas técnicas estabelecidas no 
anexo I ao presente Acordo do qual faz parte integrante.

Artigo 4.º
Acordo fronteiriço do rio Minho

1 — O presente Acordo relativamente ao rio Minho 
aplica-se dentro das 12 milhas, estendendo-se até às 6 mi-
lhas para norte e sul da fronteira do rio Minho, salvo para os 
navios de cerco, para os quais se mantém a zona de pesca 
de 10 milhas para norte e sul da dita fronteira.

2 — As possibilidades de pesca para as zonas referidas 
no número anterior para os navios de cada país nas águas 
sob a jurisdição do outro são as seguintes:

a) Gamelas (embarcações com motor fora de borda): 
sem limite;

b) Artesanais: 26 navios;
c) Cerco: 18 navios.

3 — São aplicadas aos navios autorizados a pescar nas 
águas do outro país as medidas técnicas do país em cujas 
águas se realiza a atividade pesqueira.

Artigo 5.º
Acordo fronteiriço do rio Guadiana

1 — O presente Acordo relativamente ao rio Guadiana 
aplica-se dentro das 12 milhas, 15 milhas a este e oeste 
da fronteira do rio Guadiana (ou seja, até ao meridiano 
de Torre de Aires, em Portugal, e, em Espanha, até ao 
meridiano de Punta del Gato).

2 — No caso da pesca artesanal, o limite é de 7 milhas 
para cada lado da fronteira, meridianos de Redondela, em 
Espanha, e de Cacela a Velha, em Portugal.

3 — As possibilidades de pesca nas zonas referidas nos 
números anteriores para os navios de cada país nas águas 
sob a jurisdição do outro são as seguintes:

a) Para Espanha:
i. Arrasto de bivalves: 25 licenças;
ii. Cerco: 7 licenças;
iii. Tresmalho artesanal: 2 licenças;
iv. Conquilha artesanal (arrasto de cintura): 10 licenças.

b) Para Portugal:
i. Cerco: 8 licenças;
ii. Tresmalho: 11 licenças;
iii. Emalhar: 6 licenças;
iv. Alcatruzes: 7 licenças;
v. Tresmalho artesanal: 10 licenças;
vi. Anzol artesanal: 2 licenças.

4 — São aplicadas aos navios autorizados a pescar nas 
águas do outro país as medidas técnicas do país em cujas 
águas se realiza a atividade pesqueira.

Artigo 6.º
Comissão Mista

É criada uma Comissão Mista que reúne anualmente 
para acompanhamento da aplicação do presente Acordo.

Artigo 7.º
Troca de informação, cooperação e controlo

1 — As autoridades portuguesas e espanholas assegu-
ram, no que se refere às respetivas frotas, o acompanha-
mento da atividade e a colaboração no fornecimento de 
qualquer informação solicitada sobre a atividade realizada 
em águas mútuas, nomeadamente no que diz respeito às 
capturas efetuadas.

2 — As entidades portuguesas e espanholas competentes 
em matéria de fiscalização das pescas colaboram na rea-
lização de ações conjuntas de fiscalização tendo em vista 
assegurar o cumprimento das normas legais vigentes no 
âmbito do presente Acordo.

3 — O presente Acordo não afeta as delimitações de 
espaços marítimos e fluviais entre ambos os Estados, nem 
as disposições mantidas por cada um relativamente às 
referidas delimitações, nos termos da declaração conjunta 
constante do anexo II ao presente Acordo do qual faz parte 
integrante.

Artigo 8.º
Entrada em vigor e vigência

1 — O presente Acordo entrará em vigor na data de 
receção, por via diplomática, da última notificação por 
escrito entre as Partes na qual confirmam mutuamente o 
cumprimento dos seus requisitos legais internos necessá-
rios para a sua entrada em vigor.

2 — O presente Acordo tem a duração de dois anos, 
automaticamente renovável pelo período de um ano, desde 
que nenhuma das Partes manifeste expressamente vontade 
em fazer cessar os seus efeitos.
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O presente Acordo, que é redigido em 6 páginas, foi 
lavrado em dois exemplares, nas línguas portuguesa e 
castelhana, fazendo ambos os textos igualmente fé.

Bruxelas, 24 de março de 2014.
Pela República Portuguesa:
Assunção Cristas, Ministra da Agricultura e do Mar.
Pelo Reino de Espanha, a.r.:
Miguel Arías Cañete, Ministro da Agricultura, Alimen-

tação e Meio Ambiente.

ANEXO I

Medidas técnicas

1 — Pesca de atum com salto e vara (isco vivo)
• Período de atividade: três meses/ano (15 de setembro 

a 15 de dezembro);
• Isco vivo:
— Captura por fora das 12 milhas, uma vez por quin-

zena;
— Características da arte: comprimento — 400 metros; 

altura — 70 metros; malhagem — 8mm;

• Controlo: Comunicação prévia do início e fim da pesca 
do isco vivo com indicação da zona de operação, quanti-
dades e espécies capturadas.

2 — Pesca de arrasto
• Licenciamento para a pesca dirigida a peixe com apli-

cação de um “by-catch” de 30 % de crustáceos;
• Licenciamento até 5 navios para a pesca dirigida a 

crustáceos, de entre os 30 navios de arrasto.

3 — Pesca de cerco.
• É interdita a pesca com artes de cerco aos fins de 

semana.

4 — Limites e horários de descarga
• A quantidade máxima de determinada espécie e para 

uma determinada arte a descarregar por cada embarcação 
não pode ultrapassar o limite definido pela Organização de 
Produtores reconhecida para a espécie em causa no porto 
onde ocorra a descarga. As descargas devem efetuar-se 
dentro dos horários fixados pela legislação do país onde 
se realizem;

• Não obstante o disposto no ponto anterior, os horários 
de descarga e os limites de descarga não se aplicam quando 
o pescado for descarregado por embarcações do outro país 
de bandeira e se destine a uma primeira comercialização no 
país de bandeira da embarcação que o capturou, no quadro 
do Reg. (CE) n.º 1224/2009, de 20 de novembro.

ANEXO II

DECLARAÇÃO CONJUNTA DOS GOVERNOS 
DA REPÚBLICA PORTUGUESA E DO REINO DE ESPANHA

Relativamente ao Acordo entre a República Portuguesa 
e o Reino de Espanha sobre as condições para o exercício 
da atividade das frotas portuguesa e espanhola nas águas 
de ambos os países, os Governos da República Portuguesa 

e do Reino de Espanha consideram que nenhuma das dis-
posições contidas no mesmo deverá afetar as delimitações 
de espaços marítimos e fluviais entre ambos os Estados, 
nem as disposições mantidas por cada um relativamente 
às referidas delimitações.

Bruxelas, 24 de março de 2014.

Pelo Governo da República Portuguesa:

Assunção Cristas, Ministra da Agricultura e do Mar.

Pelo Governo do Reino de Espanha, a.r.:

Miguel Arías Cañete, Ministro da Agricultura, Alimen-
tação e Meio Ambiente.

ACUERDO SOBRE CONDICIONES DE EJERCICIO DE LA ACTI-
VIDAD DE LAS FLOTAS PORTUGUESA Y ESPAÑOLA EN LAS 
AGUAS DE AMBOS PAÍSES ENTRE LA REPÚBLICA PORTU-
GUESA Y EL REINO DE ESPAÑA.

Teniendo en cuenta la importancia de la relación entre 
Portugal y España en el desarrollo de las actividades de 
interés común y en el fortalecimiento de la amistad fra-
ternal que los une;

Teniendo en cuenta las ventajas derivadas de los acuer-
dos que se han celebrado desde 1986 entre Portugal y 
España con el fin de crear las condiciones adecuadas para 
el acceso recíproco de las flotas de cada país a las aguas 
bajo soberanía o jurisdicción del otro;

Considerando que el presente Acuerdo tiene en cuenta 
los principios generales de acceso a las aguas y recursos 
pesqueros definido en la Política Pesquera Común de la 
Unión Europea, así como la gestión del esfuerzo pesquero 
en el marco del Reglamento (CE) n.º 1954/2003 del Con-
sejo, de de 4 de noviembre de 2003;

La República Portuguesa y el Reino de España, re-
presentados por los Ministros de Agricultura y Mar y de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, respecti-
vamente, comprometidos en el mantenimiento de unas 
relaciones estrechas y mutuamente beneficiosas, dentro 
del respeto a los principios generales de la legislación 
comunitaria sobre gestión del esfuerzo de pesca, así como 
de acuerdo con los Acuerdos Fronterizos del río Miño y 
del río Guadiana, y con la intención común de establecer 
condiciones adecuadas para el acceso recíproco de las 
flotas de una y otra parte a las aguas de la otra, deciden 
concluir lo siguiente:

ARTÍCULO 1. OBJETO

El presente Acuerdo tiene carácter global y comprende 
las actividades fronterizas en torno a las desembocaduras 
de los ríos Miño y Guadiana y las aguas sometidas a so-
beranía o jurisdicción portuguesa y española del Océano 
Atlántico que rodean la Península Ibérica.

ARTÍCULO 2. COMUNICACIÓN
DE LISTAS NOMINATIVAS

1 — Las autoridades portuguesas y españolas intercam-
biarán periódicamente las listas nominativas de los buques 
autorizados al amparo del presente Acuerdo, especificando 
las zonas de pesca y las artes utilizadas.

2 — Los procedimientos previstos en el apartado ante-
rior se aplicarán igualmente a los palangreros de superficie 
y a los atuneros con curricán.
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ARTÍCULO 3. AGUAS CONTINENTALES
1 — Las aguas continentales son las comprendidas entre 

las 12 y las 200 millas de la costa de España y Portugal 
en el Océano Atlántico alrededor de la Península Ibérica.

2 — En la zona referida en el apartado anterior, las 
posibilidades de pesca, para los buques de cada país en las 
aguas bajo jurisdicción del otro son las siguientes:

a) cerco: 15 buques.
b) arrastre: 30 buques.
c) atuneros-cañeros (cebo vivo): 100 buques.
d) artes fijos: 0 buques.

3 — Serán de aplicación, a los buques autorizados a 
faenar en aguas del otro país las medidas técnicas esta-
blecidas en el anexo I del presente acuerdo del que forma 
parte integrante.

ARTÍCULO 4. ACUERDO FRONTERIZO 
DEL RIO MIÑO:

1 — El presente acuerdo relativo al río Miño se aplica 
dentro de las 12 millas, extendiéndose hasta las 6 millas 
al norte y al sur de la frontera del río Miño, salvo, para los 
buques de cerco, para los que se mantiene la zona de pesca 
de 10 millas al norte y al sur de dicha frontera.

2 — Las posibilidades de pesca en las zonas mencio-
nadas en el apartado anterior, para los buques de cada 
país en las aguas bajo la jurisdicción del otro, serán las 
siguientes:

a) Gamelas (embarcaciones con motor fueraborda): 
sin límite.

b) Artesanales: 26 buques.
c) Cerco: 18 buques.

3 — Serán de aplicación a los buques autorizados a 
faenar en aguas del otro país las medidas técnicas del país 
en cuyas aguas se realice la actividad pesquera.

ARTÍCULO 5. ACUERDO FRONTERIZO 
DEL RÍO GUADIANA.

1 — El presente acuerdo relativo al río Guadiana se 
aplica dentro de las 12 millas, 15 millas al este y al oeste 
de la frontera del Guadiana (es decir, hasta el meridiano 
de Torre de Aires, en Portugal, y, en España, hasta el me-
ridiano Punta del Gato).

2 — Para la pesca artesanal, el límite será de 7 millas 
para cada lado de la frontera, meridiano de Redondela en 
España y de Cacela a Velha en Portugal.

3 — Las posibilidades de pesca, en las zonas mencio-
nadas en los apartados anteriores, para los buques de cada 
país en las aguas bajo la jurisdicción del otro, serán las 
siguientes:

a) Para España:
I. Arrastre de bivalvos: 25 licencias.
II. Cerco: 7 licencias.
III. Trasmallo artesanal: 2 licencias.
IV. Coquina artesanal (arrastre de cintura): 10 licencias.

b) Para Portugal:
I. Cerco: 8 licencias.
II. Trasmallo: 11 licencias.
III. Enmalle:.6 licencias.

IV. Alcatruces: 7 licencias.
V. Trasmallo artesanal: 10 licencias.
VI. Anzuelo artesanal: 2 licencias.

4 — Serán de aplicación a los buques autorizados a 
faenar en aguas del otro país las medidas técnicas del país 
en cuyas aguas se realice la actividad pesquera.

ARTÍCULO 6. COMISIÓN MIXTA
Se crea una Comisión Mixta que se reunirá anual-

mente para acompañamiento de la aplicación del presente 
Acuerdo.

ARTÍCULO 7. INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN, COOPERACIÓN Y CONTROL

1 — Las autoridades portuguesas y españolas asegu-
rarán, en lo que se refiere a sus flotas respectivas, la su-
pervisión de la actividad y la colaboración para asegurar 
el suministro de cualquier información solicitada sobre la 
actividad realizada en aguas mutuas, en particular en lo 
que se refiere a las capturas efectuadas.

2 — Las entidades portuguesas y españolas, competen-
tes en materia de inspección de pesca, colaborarán en la 
realización de acciones conjuntas de inspección teniendo 
en cuenta asegurar el cumplimiento de las normas legales 
vigentes en el ámbito de este Acuerdo.

3 — El presente Acuerdo no afectará a las delimitacio-
nes de espacios marítimos e fluviales entre ambos Estados, 
ni a las disposiciones mantenidas por cada uno relativas a 
las referidas delimitaciones, en los términos de la decla-
ración conjunta en anexo II al presente Acuerdo y del que 
forma parte integrante.

ARTÍCULO 8. ENTRADA EN VIGOR 
Y DURACION

1 — El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha 
de la recepción, por vía diplomática, de la última comuni-
cación por escrito entre las Partes por la que se confirmen 
mutuamente el cumplimiento de los procedimientos legales 
internos necesarios para su entrada en vigor.

2 — El Acuerdo tendrá una duración de dos años, reno-
vable automáticamente por un periodo de un año siempre 
que ninguna de las partes exprese específicamente voluntad 
de poner fin a sus efectos.

Este Acuerdo, que se redactó en 6 páginas, se publicó 
en duplicado, en los idiomas español y portugués, siendo 
ambos textos igualmente idénticos.

Bruselas, 24 de marzo de 2014.
Por la República Portuguesa:
Assunção Cristas, Ministra de Agricultura y del Mar.
Por el Reino de España, a.r.:
Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Alimen-

tación y Medio Ambiente.

ANEXO I

MEDIDAS TÉCNICAS

1 — Pesca de atún con caña (cebo vivo)
▪ Periodo de actividad: tres meses /año (15 septiembre 

a 15 diciembre).
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▪ Cebo vivo:
— Captura por fuera de las 12 millas, una vez por quin-

cena.
— Características de las artes: longitud 400 metros, 

altura 70 metros, amplitud de malla 8mm.

▪ Control: comunicación previa al inicio y final de la 
captura de cebo vivo, con indicación de la zona de opera-
ción, cantidades y especies capturadas.

2 — Pesca de arrastre
▪ Concesión de licencias para pesca dirigida a peces con 

aplicación de un “by-catch” de 30 % de crustáceos.
▪ Concesión de hasta 5 licencias para pesca dirigida a 

crustáceos, dentro de las 30 licencias de arrastre.

3 — Pesca de Cerco
▪ Queda prohibida la pesca con artes de cerco los fines 

de semana.

4 — Topes y horarios de desembarque
▪ La cantidad máxima de una especie determinada y para 

un arte determinado a desembarcar por cada embarcación 
no podrá sobrepasar el límite definido por la Organización 
de Productores reconocida para esta especie en el puerto 
donde ocurra la descarga. Las descargas deberán efectuarse 
dentro de los horarios fijados por la legislación del país 
en el que se realicen.
▪ No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los 

horarios de descarga y los topes de desembarque no se-
rán de aplicación cuando el pescado sea descargado por 
embarcaciones con pabellón del otro país y se destine a 
una primera comercialización en el país del pabellón de 
la embarcación que realizó la captura, en el marco del 
Reglamento (CE) n.º 1224/2009 de 20 de noviembre.

ANEXO II

DECLARACION CONJUNTA DE LOS GOBIERNOS
DE LA REPÚBLICA PORTUGUESA Y DEL REINO DE ESPAÑA

En relación con el Acuerdo entre el la República Portu-
guesa y Reino de España y sobre las condiciones para el 
ejercicio de la actividad de las flotas española y portuguesa 
en las aguas de los dos países, los gobiernos de la República 
Portuguesa y del Reino de España consideran que ninguna 
de las disposiciones contenidas en el mismo deberán afectar 
a las delimitaciones de los espacios marítimos o fluviales 
entre ambos Estados ni a las disposiciones mantenidas por 
cada un respecto de las referidas delimitaciones.

Bruselas 24 marzo de 2014.
Por el Gobierno de la República Portuguesa:
Assunção Cristas, Ministra de Agricultura y del Mar.
Por el Gobierno del Reino de España, a.r.:
Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Alimen-

tación y Medio Ambiente. 

 Decreto n.º 22/2014
de 8 de agosto

A República Portuguesa e o Sultanato de Omã assi-
naram, em Muscate, em 15 de dezembro de 2012, um 

Acordo sobre Isenção Mútua de Vistos para Titulares 
de Passaportes Diplomáticos, Especiais ou de Serviço.

O Acordo pretende reforçar as relações bilaterais entre 
a República Portuguesa e o Sultanato de Omã em matéria 
política, económica e cultural, ao permitir que titulares de 
passaportes diplomáticos, especiais ou de serviço de cada 
um dos Estados se desloquem livremente, sem necessidade 
de visto, por um período de 90 dias por semestre, para 
território do outro Estado.

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

tituição, o Governo aprova o Acordo entre a República Por-
tuguesa e o Sultanato de Omã sobre Isenção Mútua de Vis-
tos para Titulares de Passaportes Diplomáticos, Especiais 
ou de Serviço, assinado em Muscate, a 15 de dezembro 
de 2012, cujo texto, nas versões autenticadas nas línguas 
portuguesa, inglesa e árabe, se publica em anexo.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 10 de 
julho de 2014. — Pedro Passos Coelho — Rui Manuel 
Parente Chancerelle de Machete — Miguel Bento Martins 
Costa Macedo e Silva.

Assinado em 28 de julho de 2014.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 31 de julho de 2014.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

ACORDO ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA E O SULTANATO 
DE OMÃ SOBRE ISENÇÃO MÚTUA DE VISTOS PARA TITULA-
RES DE PASSAPORTES DIPLOMÁTICOS, ESPECIAIS OU DE 
SERVIÇO.

A República Portuguesa e o Sultanato de Omã, adiante 
designados como “Partes”,

Desejando reforçar as relações de amizade e de coope-
ração entre os dois Estados;

Desejando facilitar a circulação dos seus nacionais titu-
lares de passaportes diplomáticos, especiais ou de serviço,

Acordam no seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

O presente Acordo estabelece a base jurídica para a su-
pressão de vistos para titulares de passaportes diplomáticos, 
especiais ou de serviço das Partes.

Artigo 2.º
Definições

Para os efeitos do presente Acordo:
a) «Passaporte válido» designa o passaporte diplomá-

tico, especial ou de serviço que, no momento da saída do 
território nacional de uma das Partes, tenha ainda, pelo 
menos, três (3) meses de validade;

b) «Membro da família» designa o cônjuge assim como 
os descendentes e ascendentes dependentes.

Artigo 3.º
Estada de curta duração

1 — Os nacionais da República Portuguesa titulares 
de passaporte diplomático ou especial válido podem en-
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trar e permanecer no território do Sultanato de Omã sem 
necessidade de visto e aí permanecer por um período não 
superior a noventa (90) dias por semestre a contar da data 
da primeira entrada.

2 — Os nacionais do Sultanato de Omã titulares de pas-
saporte diplomático, especial ou de serviço válido podem 
entrar e permanecer no território da República Portuguesa 
sem necessidade de visto e aí permanecer por um período 
não superior a noventa (90) dias por semestre a contar da 
data da primeira entrada na fronteira externa que delimita 
o espaço de livre circulação constituído pelos Estados 
que são Parte na Convenção de Aplicação do Acordo de 
Schengen de 14 de junho de 1985, adotada a 19 de junho 
de 1990.

Artigo 4.º
Entrada e permanência

1 — Os nacionais da República Portuguesa titulares de 
passaporte diplomático ou especial válido nomeados para 
prestar serviço na missão diplomática ou postos consulares 
portugueses no Sultanato de Omã ou junto de organizações 
internacionais sedeadas no Sultanato de Omã, assim como 
os membros das suas famílias, podem entrar e permanecer 
sem visto no território do Sultanato de Omã durante o 
período da missão.

2 — Os nacionais do Sultanato de Omã titulares de pas-
saporte diplomático, especial ou de serviço válido nomea-
dos para prestar serviço na missão diplomática ou postos 
consulares omanitas na República Portuguesa ou junto de 
organizações internacionais sedeadas na República Portu-
guesa, assim como os membros das suas famílias, podem 
entrar e permanecer sem visto no território da República 
Portuguesa durante o período da missão.

3 — Para os fins constantes dos números anteriores, 
cada Parte deve notificar a outra, por escrito e por via diplo-
mática, da chegada dos titulares de passaporte diplomático, 
especial ou de serviço designados para prestar serviço na 
missão diplomática, posto consular ou junto de organiza-
ções internacionais sedeadas no território das Partes, assim 
como dos membros da família que os acompanham, antes 
da data da sua entrada no território da outra Parte.

Artigo 5.º
Observância do Direito vigente das Partes

1 — A isenção de visto não exclui a obrigatoriedade da 
observância do Direito vigente das Partes sobre entrada, 
permanência e saída do território de destino dos titula-
res dos passaportes nas condições previstas no presente 
Acordo.

2 — O presente Acordo não exclui o exercício do di-
reito pelas autoridades competentes das Partes de recusar 
a entrada ou permanência de cidadãos da outra Parte, em 
conformidade com o Direito vigente aplicável.

Artigo 6.º
Informação sobre passaportes

1 — As Partes trocarão entre si os espécimes dos passa-
portes diplomáticos, especiais e de serviço em circulação 
até trinta (30) dias após a data de entrada em vigor nos 
termos do artigo 11.º do presente Acordo.

2 — Sempre que uma das Partes introduza novos passa-
portes ou modificações nos anteriormente trocados, deverá 
notificar a outra Parte mediante o envio do espécime do 

novo passaporte ou do passaporte modificado até trinta 
(30) dias após a sua entrada em circulação.

3 — Cada uma das Partes deve notificar a outra Parte de 
quaisquer alterações à legislação nacional relevante para 
passaportes diplomáticos, especiais ou de serviço até trinta 
(30) dias após a sua data de entrada em vigor.

Artigo 7.º
Solução de controvérsias

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

Artigo 8.º
Suspensão

1 — Cada uma das Partes poderá suspender tempora-
riamente a aplicação das disposições do presente Acordo, 
total ou parcialmente, por razões de ordem pública, de 
saúde pública e de segurança nacional ou em situações de 
violação substancial do presente Acordo.

2 — A suspensão do presente Acordo, bem como o seu 
levantamento, devem ser notificadas imediatamente à outra 
Parte, por escrito e por via diplomática.

Artigo 9.º
Revisão

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

2 — As emendas entrarão em vigor nos termos do ar-
tigo 11.º do presente Acordo.

Artigo 10.º
Vigência e Denúncia

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

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

3 — O presente Acordo cessa a sua vigência três (3) 
meses após a data da receção da respetiva notificação.

Artigo 11.º
Entrada em Vigor

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

Artigo 12.º
Registo

Após a entrada em vigor do presente Acordo, a Parte 
em cujo território for assinado submetê-lo-á para registo 
junto do Secretariado das Nações Unidas, nos termos do 
artigo 102.º da Carta das Nações Unidas, devendo, igual-
mente, notificar a outra Parte da conclusão deste procedi-
mento e indicar-lhe o número de registo atribuído.

Feito em Muscate, no dia 15 de dezembro de 2012, em 
dois originais, nas línguas portuguesa, árabe e inglesa, 
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fazendo todos os textos igualmente fé. Em caso de dúvida 
de interpretação prevalecerá o texto em língua inglesa.

Pela República Portuguesa:

Paulo Sacadura Cabral Portas, Ministro de Estado e 
dos Negócios Estrangeiros.

Pelo Sultanato de Omã:

Yousuf bin Alawi bin Abdullah, Ministro Responsável 
pelos Negócios Estrangeiros.

AGREEMENT BETWEEN THE PORTUGUESE REPUBLIC AND THE 
SULTANATE OF OMAN ON THE MUTUAL EXEMPTION OF VI-
SAS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SPECIAL OR SERVICE 
PASSPORTS.

The Portuguese Republic and the Sultanate of Oman, 
hereinafter referred to as “Parties”,

Wishing to reinforce the relations of friendship and co-
operation between both States;

Wishing to facilitate the movement of their nationals 
holding diplomatic, special or service passports,

Agree as follows:

Article 1
Object

This Agreement shall set forth the legal framework for 
the suppression of visas for holders of diplomatic, special 
or service passports of the Parties.

Article 2
Definitions

For the purposes of this Agreement:

a) “Valid passport” shall mean the diplomatic, special or 
service passport that, at the time of exit from the national 
territory of one of the Parties, has at least a three-month 
(3) validity;

b) “Family member” shall mean the spouse as well as 
the dependent descendants and ascendants.

Article 3
Short term stay

1 — The nationals of the Portuguese Republic holding 
a valid diplomatic or special passport may enter and stay 
in the territory of the Sultanate of Oman without visa for a 
maximum period of ninety (90) days during any six-month 
(6) period from the date of first entry.

2 — The nationals of the Sultanate of Oman holding a 
valid diplomatic, special or service passport may enter and 
stay in the territory of the Portuguese Republic without 
visa for a maximum period of ninety (90) days during 
any six-month (6) period from the date of first entry at 
the external border establishing the area of free movement 
created by the States which are Party to the Convention 
implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985, 
adopted on 19 June 1990.

Article 4
Entry and Stay

1 — The nationals of the Portuguese Republic holding 
a valid diplomatic or special passport, who are appointed 

to a Portuguese diplomatic mission or consular post in 
the Sultanate of Oman or to international organizations in 
the Sultanate of Oman, as well as their family members, 
may enter or stay in the territory of the Sultanate of Oman 
without a visa for the period of their mission.

2 — The nationals of the Sultanate of Oman holding a 
valid diplomatic, special or service passport, who are ap-
pointed to an Omani diplomatic mission or consular post in 
the Portuguese Republic or to international organizations in 
the Portuguese Republic, as well as their family members, 
may enter or stay in the territory of the Portuguese Republic 
without a visa for the period of their mission.

3 — For the purposes of the previous paragraphs, each 
Party shall inform the other Party, in writing and through 
the diplomatic channels, of the arrival of the holders of 
diplomatic, special or service passport appointed to a di-
plomatic mission, consular post or to international orga-
nizations in the territory of the Parties, as well as of their 
family members accompanying them, prior to the date of 
their entry to the territory of the other Party.

Article 5
Compliance with the law of the Parties

1 — The visa exemption shall not relieve a person from 
the obligation to comply with the law of the Parties on the 
entry into, stay in and exit from the territory of destination 
of the holders of passports in accordance with the condi-
tions set out in this Agreement.

2 — This Agreement does not exclude the right of the 
competent authorities of each Party to refuse entry or stay 
of citizens of the other Party in accordance with the ap-
plicable law.

Article 6
Information on passports

1 — The Parties shall exchange specimens of the diplo-
matic, special or service passports in current use within a 
maximum of thirty (30) days after the date of the entry into 
force in accordance with Article 11 of this Agreement

2 — Where either Party submits new passports or mo-
difies those previously exchanged, it shall inform the other 
Party through the transmission of the specimen of the new 
or modified passport within a maximum of thirty (30) days 
after the date it begins to be used.

3 — Each Party shall notify the other Party of any chan-
ges to its national legislation relevant to diplomatic, special 
or service passports within a maximum of thirty (30) days 
after the date of their entry into force.

Article 7
Settlement of Disputes

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

Article 8
Suspension

1 — Either Party may temporarily suspend the applica-
tion of this Agreement, wholly or partially, on grounds of 
public order, public health and national security, or in the 
case of material breach of this Agreement.
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2 — The suspension of this Agreement and its termina-
tion shall be immediately notified in writing through the 
diplomatic channels to the other Party.

Article 9
Amendments

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

2 — The amendments shall enter into force in accordance 
with the terms specified in Article 11 of this Agreement.

Article 10
Duration and termination

1 — This Agreement shall remain in force for an unli-
mited period of time.

2 — Either Party may, at any time, terminate this Agre-
ement upon a prior notification in writing through diplo-
matic channels.

3 — This Agreement shall terminate three (3) months 
after the receipt of such notification.

Article 11
Entry into force

This Agreement shall enter into force thirty (30) days 
after the date of receipt of the latter notification between 
the Parties, in writing through diplomatic channels, con-
veying the completion of the internal procedures of each 
Party required for that purpose.

Article 12
Registration

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

Done at Muscat, on the 15 Dec. 2012, in two originals, 
in the Portuguese, Arabic and English languages, all texts 
being authentic. In case of any divergence of interpretation, 
the English text shall prevail.

For the Portuguese Republic:

Paulo Sacadura Cabral Portas, Minister of State and 
Foreign Affairs.

For the Sultanate of Oman:

Yousuf bin Alawi bin Abdullah, Minister Responsible 
for Foreign Affairs. 
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 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

Decreto n.º 23/2014
de 8 de agosto

Os terrenos baldios de Merujal, da freguesia de Urrô, 
concelho de Arouca, foram submetidos ao regime florestal 
parcial pelo Decreto de 21 de setembro de 1940, publicado 
no Diário do Governo, 2.ª série, n.º 226, de 27 de setem-
bro de 1940, passando a integrar o perímetro florestal da 
Serra da Freita.

Atendendo a que os baldios de Merujal, foram devol-
vidos ao uso e fruição dos compartes no ano de 1976 
e desde então vêm sendo administrados em regime de 
associação entre o Estado, atualmente através do Insti-
tuto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., e 
os referidos compartes, a assembleia de compartes dos 
baldios de Merujal, em reunião de 14 de novembro de 
1999, deliberou, ao abrigo do disposto na Lei n.º 68/93, 
de 4 de setembro, alterada pela Lei n.º 89/97, de 30 de 
julho, a desafetação de uma parcela de terreno daquele 
baldio, com a área de 2,5 hectares, situada no lugar 
de Merujal, freguesia de Urrô, concelho de Arouca. 
Neste contexto, o conselho diretivo dos baldios de Me-
rujal, freguesia de Urrô, concelho de Arouca solicitou 
a desafetação do regime florestal parcial dessa área de 
2,5 hectares e que integra o perímetro florestal da Serra 
da Freita, localizada junto ao aglomerado populacional 
de Merujal, a fim de poder ser viabilizada a construção 
de habitações.

Pelo Decreto n.º 30/2003, de 24 de julho, foi desa-
fetada do regime florestal parcial a referida área de 
2,5 hectares que integra o perímetro florestal da Serra 
da Freita a fim de poder ser viabilizada a construção 
de habitações.

A exclusão do regime florestal operada pelo referido 
Decreto n.º 30/2003, de 24 de julho, ficou condicionada 
à concretização, no prazo de quatro anos, à construção de 
habitações, findo o qual, sem ter lugar a aplicação àquele 
fim, a área desafetada foi automaticamente reintegrada no 
perímetro florestal da Serra da Freita e como tal submetida 
ao regime florestal parcial.

Posteriormente, em 2011, o conselho diretivo dos baldios 
de Merujal, freguesia de Urrô, concelho de Arouca, veio 
renovar o pedido de prorrogação do prazo para construção 
das habitações na área que esteve desafetada do regime 
florestal parcial pelo Decreto n.º 30/2003, de 24 de julho, 
por já se encontrarem reunidas as condições necessárias na 
revisão do Plano Diretor Municipal do concelho de Arouca.

Para o efeito, cabe proceder à alteração do uso atual 
do solo, que se caracteriza como florestal e que se enqua-
dra no disposto no artigo 25.º da parte VI do Decreto de 
24 de dezembro de 1901, publicado no Diário do Governo, 
n.º 296, de 31 de dezembro de 1901, e respetiva legislação 
complementar.

A desafetação do regime florestal desta parcela de 
terreno baldio, que não se encontra arborizada, não in-
viabiliza nem irá causar perturbação significativa na 
continuidade da gestão florestal do referido perímetro, 
sendo ainda de relevar a importância social que repre-
senta a construção de novas habitações para famílias 
delas carenciadas, bem como o facto de os terrenos não 
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se encontrarem sujeitos a qualquer outro regime de pro-
teção.

Foram ouvidos o Instituto da Conservação da Natureza 
e das Florestas, I. P., a Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional do Norte e a Câmara Municipal 
de Arouca, que emitiram pareceres favoráveis.

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

o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

O presente decreto procede à exclusão do regime flo-
restal parcial, a que se encontra submetido pelo Decreto 
de 21 de setembro de 1940, publicado no Diário do Go-
verno, 2.ª série, n.º 226, de 27 de setembro de 1940, de 
uma parcela de terreno com a área de 2,5 hectares, inte-
grada no perímetro florestal da Serra da Freita, situada 
no lugar de Merujal, na freguesia de Urrô, do município 
de Arouca.

Artigo 2.º
Exclusão do regime florestal parcial

1 — É excluída do regime florestal parcial, a que se 
encontra submetida pelo Decreto de 21 de setembro de 
1940, publicado no Diário do Governo, 2.ª série, n.º 226, 
de 27 de setembro de 1940, a parcela de terreno, com 
a área de 2,5 hectares, integrada no perímetro flores-
tal da Serra da Freita, situada no lugar de Merujal, na 
freguesia de Urrô, do município de Arouca, conforme 
planta em anexo ao presente decreto, do qual faz parte 
integrante.

2 — A parcela de terreno a que se refere o número an-
terior destina-se à construção de habitações.

Artigo 3.º
Medidas a adotar

1 — Os proprietários da parcela de terreno referida no 
n.º 1 do artigo anterior são responsáveis pelo cumprimento 
de todas as medidas e ações previstas no âmbito do Sis-
tema de Defesa da Floresta contra Incêndios e por todos 
os trabalhos daí decorrentes.

2 — O incumprimento do disposto no n.º 2 do ar-
tigo anterior no prazo de cinco anos a contar da data 
de entrada em vigor do presente decreto, determina 
a reintegração da parcela de terreno referida no n.º 1 
do artigo anterior no perímetro florestal da Serra da 
Freita e a sua consequente submissão ao regime flo-
restal parcial.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 12 de 
junho de 2014. — Pedro Passos Coelho — Maria de As-
sunção Oliveira Cristas Machado da Graça.

Assinado em 28 de julho de 2014.

Publique-se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 31 de julho de 2014.

O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

  

 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Assembleia Legislativa

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores n.º 23/2014/A

PRONÚNCIA SOBRE A POLÍTICA CIENTÍFICA NACIONAL

Em Portugal, a opção por uma carreira científica implica 
enormes sacrifícios pessoais e familiares. Para além das 
dificuldades de acesso e dos custos da formação superior, 
o jovem cientista vê-se confrontado, no nosso país, com 
a perspetiva de uma precariedade perpétua e de compen-
sações salariais muito menores do que as dos seus con-
géneres europeus. Dispor-se a fazer ciência em Portugal 
significa, infelizmente, aceitar viver no fio da navalha, 
sem qualquer segurança ou estabilidade e sempre à beira 
do desemprego.

De facto, em Portugal, cerca de metade dos trabalha-
dores científicos – 25.000 investigadores a tempo inte-
gral – têm vínculos precários. Para além do prejuízo in-
dividual e familiar para cada um dos trabalhadores, esta 
opção política de desvalorização do trabalho científico no 
recrutamento de mão-de-obra altamente especializada é, 
simultaneamente, causa de uma degradação da estrutura 
do Sistema Científico e Tecnológico e de minimização do 
seu papel na economia do país.

ANEXO

(a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º) 
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Um dos grandes problemas deste setor, problema que se 
mantém ao longo dos anos, é o recurso ilegal à precariedade 
no tratamento dos trabalhadores científicos, através de 
uma opção de sucessivos governos por bolsas e contra-
tos precários, impedindo assim o acesso a uma carreira.

O recurso ao “bolseiro de investigação” representa 
objetivamente uma forma de desvalorização do trabalho 
científico pois supre necessidades permanentes dos labo-
ratórios associados, laboratórios do Estado e instituições 
de ensino superior público.

Desempenhando funções de investigadores, de apoio 
à investigação, de apoio à docência, de assistentes ad-
ministrativos, quer sejam doutores ou estejam ainda em 
formação, a vasta maioria dos novos investigadores e téc-
nicos são recrutados por via do Estatuto do Bolseiro de 
Investigação.

Na prática, o atual Estatuto do Bolseiro de Investigação 
tem permitido utilizar milhares de técnicos e investigadores 
sem a devida retribuição, com base em vínculos precários. 
Tendo em conta que estes trabalhadores científicos produ-
zem efetivamente trabalho, imaterial e material, é da mais 
elementar justiça que lhes seja garantido um contrato, com 
estatuto legal de natureza jurídico-laboral.

O investimento público em Ciência e Tecnologia em 
Portugal registou um máximo em 2009, pese embora nunca 
tenha atingido 1% do PIB. A partir daí assistiu-se a uma 
redução sistemática desse valor. Entre 2009 e 2012 a re-
dução no investimento público foi de 10%.

Nesta altura, com um financiamento através do Or-
çamento de Estado à volta de 0,8% do PIB, claramente 
insuficiente, a despesa nacional com atividades de Inves-
tigação e Desenvolvimento (I&D) anda à volta de 1,5% 
do PIB, contra cerca de 2% em média, para a União Eu-
ropeia a 28. A consideração destes números indica que 
o investimento nacional nestas atividades carece de ser 
muito aumentado.

Entretanto, o défice de financiamento de atividades 
de I&D só aparece claramente quando se tem em conta o 
montante da despesa per capita por investigador e este é, 
para o nosso País, mais de três vezes inferior à média da 
União Europeia a 28: cerca de 50 mil euros/ano, contra 
cerca de 165 mil euros/ano, respetivamente.

Também ao nível dos meios humanos especializados, 
sucessivos governos tudo têm feito para impedir a milhares 
de trabalhadores científicos o acesso à formação e conse-
quente progressão e valorização profissional. Em 2014, o 
corte na ordem dos 40% nas bolsas atribuídas deixa cerca 
de 5000 investigadores no desemprego, num concurso 
cheio de irregularidades e falta de transparência. O número 
total de bolsas de doutoramento atribuídas foi inferior aos 
valores de 2002, e o número de bolsas de pós-doutoramento 
foi inferior aos níveis de 1999.

O último concurso da Fundação para a Ciência e Tec-
nologia (FCT) de atribuição de Bolsas Individuais de 
Doutoramento e de Pós-Doutoramento, os resultados do 
Concurso Investigador FCT 2013 e a redução drástica do 
número de bolsas atribuídas, revelaram as debilidades 
profundas duma política baseada em “bolsas” e “projetos” 
que não permite desenvolver e consolidar a base humana e 
material onde assenta um sistema científico que responda 
às necessidades do País.

Adicionalmente, a ênfase dos critérios de avaliação na 
questão do número de publicações prejudica seriamente 
muitos cientistas que se dedicam a trabalhos de moni-
torização, por exemplo no campo ambiental, que sendo 

importantíssima para o País, muitas vezes não resulta na 
produção de dados publicáveis.

Mais recentemente, o processo de avaliação das uni-
dades de investigação científica ameaça levar a que um 
quarto dos laboratórios nacionais fiquem sem qualquer 
financiamento por parte da FCT, o que põe em causa a sua 
sobrevivência e demonstra a vontade do atual Governo 
PSD/CDS-PP de continuar a desmantelar a investigação 
científica em Portugal.

Esta situação atinge de forma clara e direta a nossa 
Região. A Universidade dos Açores (UAc) tornou-se um 
centro de produção científica de excelência de relevância 
nacional e europeia. A prová-lo estão os cerca de 650 arti-
gos científicos publicados em 2013 por cientistas ligados 
à UAc, ou o facto de a UAc ser a Universidade do país 
com maior percentagem de colaborações com entidades e 
cientistas estrangeiros, demonstrando também a sua pro-
jeção e importância internacional.

A UAc tem contribuído para atrair e fixar jovens alta-
mente qualificados, com reflexos diretos muito positivos na 
economia das nossas ilhas, mas também do ponto de vista 
da criação de empresas e empreendimentos com elevada 
integração de tecnologia e produção de valor.

No entanto, as políticas nacionais têm prejudicado se-
riamente a UAc e o desenvolvimento da sua atividade, que 
é estratégica para a Região. Por exemplo, quatro dos dez 
investigadores desta casa com mais publicações durante o 
ano de 2013 já saíram da UAc. Entre 2005 e 2014, cerca de 
5% dos investigadores do Departamento de Oceanografia 
e Pescas (DOP) mudaram de Instituto mas continuam a 
trabalhar em ciência em Portugal, cerca de 10% emigraram 
mas continuam a trabalhar em ciência e cerca de 12% de-
sistiram da ciência de todo. É também de salientar que das 
cinco bolsas FCT Ciência (concedidas apenas aos investi-
gadores com maior relevância) que haviam sido atribuídas 
a bolseiros do DOP, apenas duas foram renovadas.

Nos Açores, muitos dos nossos cientistas são forçados a 
abandonar a Região e mesmo o País, contra a sua vontade, 
para poderem exercer atividade e encontrarem meios de 
subsistência digna. Não se trata apenas de um profundo 
drama humano mas também de um desastre económico. A 
perda destes profissionais implica o êxodo dos seus agre-
gados familiares e, muitas vezes, a transferência das suas 
linhas de investigação, bem como proficiência, aperfeiço-
ada ao longo de décadas de trabalho dedicado, nas tarefas 
que desempenham para a nova instituição de acolhimento.

Ou seja, andamos a gastar milhares de euros a formar 
peritos de renome internacional para a seguir os enviar-
mos para o estrangeiro em nome de pequenas poupanças 
conjunturais.

A política científica regional tem o seu espaço e a sua 
intervenção próprias, mas a Região não pode, nem deve, 
de nenhuma maneira, substituir-se às responsabilidades do 
Governo da República, nomeadamente da FCT, a quem 
compete garantir as condições de financiamento da inves-
tigação científica também nos Açores.

Assim, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma 
dos Açores, nos termos regimentais aplicáveis e ao abrigo do 
disposto na alínea v) do n.º 1 do artigo 227.º da Constituição 
da República Portuguesa e no n.º 3 do artigo 44.º do Esta-
tuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Aço-
res, resolve pronunciar-se sobre a política científica levada 
a cabo pelo Governo da República, nos seguintes termos:

1. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 
Açores considera que a investigação científica é um fa-
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tor decisivo para a modernização da economia nacional, 
absolutamente indispensável para a superação das atuais 
dificuldades que o país enfrenta e que não pode ser posto 
em causa em função de constrangimentos orçamentais 
conjunturais.

2. É imprescindível que exista um financiamento pú-
blico adequado para as instituições científicas, bem como, 
que seja garantida a continuidade dos projetos de inves-
tigação em curso.

3. A redução do número de bolsas individuais de douto-
ramento, pós-doutoramento e dos contratos para investiga-
dores, bem como a continuação da não abertura de lugares 
de investigador permanente, são um retrocesso inaceitável, 
que faz fugir do país e da Região um capital humano de 
valor incalculável e que põe em causa a estabilidade e o 
emprego de milhares de cientistas em Portugal.

4. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 
Açores assinala a urgência de se inverter a política de 
estrangulamento financeiro das instituições de ensino su-
perior e de investigação científica, sob pena de enormes 
retrocessos no sistema científico nacional, que trarão gran-
des prejuízos para o desenvolvimento do país.

5. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 
Açores resolve ainda dar conhecimento da presente Re-
solução ao Senhor Presidente da República, à Senhora 
Presidente da Assembleia da República, ao Senhor Pri-
meiro-Ministro e ao Magnífico Reitor da Universidade 
dos Açores.

Aprovada pela Assembleia Legislativa da Região Au-
tónoma dos Açores, na Horta, em 10 de julho de 2014.

A Presidente da Assembleia Legislativa, Ana Luísa Luís. 
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