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abrange os orçamentos do subsector da administração central, incluindo 
os serviços e organismos que não dispõem de autonomia administrativa 
e financeira, os serviços e fundos autónomos e a segurança social;

Considerando que nos termos do n.º 4 do artigo 2.º da LEO, na redação 
da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, consideram -se integradas no 
sector público administrativo, também, as entidades que, independente-
mente da sua natureza e forma, tenham sido incluídas em cada subsector 
no âmbito do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais, nas 
últimas contas sectoriais publicadas pela autoridade estatística nacional, 
referentes ao ano anterior ao da apresentação do Orçamento;

Considerando que as Entidades Públicas Reclassificadas (EPR) a que 
se refere o n.º 5 do artigo 2.º da LEO integram o Orçamento do Estado, 
tendo sido listadas no Anexo I da Circular, série A, n.º 1367, de 1 de 
agosto de 2011, da Direção -Geral do Orçamento, encontrando -se integra-
das no mesmo Orçamento do Estado como serviços e fundos autónomos 
nos respetivos ministérios de tutela e considerando que a Infraestruturas 
de Portugal, S. A., é uma das EPR que consta dessa lista;

Considerando que o «Projeto, Fornecimento e Construção da Infraes-
trutura do Subsistema BSS para os troços Nine -Valença e Entroncamento-
-Castelo Branco», tem execução financeira plurianual, torna -se neces-
sário a autorização dos Ministros das Finanças e das Infraestruturas e 
Habitação;

Considerando que o procedimento em causa tem um preço base de 
€ 1.780.000,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor.

Considerando que o início desta prestação de serviços ainda não 
ocorreu e que o prazo de execução abrange os anos de 2019 a 2020.

Nestes termos, e em conformidade com o disposto nos termos con-
jugados da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro de 2012, e do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho, manda o Governo, pelos Secretários de Estado do Orçamento 
e das Infraestruturas, ao abrigo da competência delegada, o seguinte:

1 — Fica a Infraestruturas de Portugal, S. A., autorizada a proceder à 
repartição de Encargos relativos ao contrato do «Projeto, Fornecimento 
e Construção da Infraestrutura do Subsistema BSS para os troços Nine-
-Valença e Entroncamento -Castelo Branco», até ao montante global de 
€ 1.780.000,00.

2 — Os encargos orçamentais decorrentes da execução do contrato 
acima referido são repartidos da seguinte forma, não podendo exceder 
estes valores em cada ano económico:

Em 2019: € 790.000,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
Em 2020: € 990.000,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor;

3 — O montante fixado para cada ano económico poderá ser acrescido 
do saldo apurado no ano anterior.

4 — Os encargos financeiros resultantes da execução do presente 
diploma serão satisfeitos por verbas adequadas do orçamento da Infraes-
truturas de Portugal, S. A.

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

20 de maio de 2019. — O Secretário de Estado do Orçamento, João 
Rodrigo Reis Carvalho Leão. — 21 de maio de 2019. — O Secretário 
de Estado das Infraestruturas, Jorge Moreno Delgado.

312323845 

 Portaria n.º 375/2019
O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT, I. P.) é um Instituto 

Público integrado na administração indireta do Estado, cuja missão e 
atribuições se encontram definidas no Decreto -Lei n.º 236/2012, de 31 
de outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 77/2014, 
de 14 de maio e cujos estatutos foram aprovados pelo Decreto -Lei 
n.º 78/2014, de 14 de maio.

O IMT, I. P., necessita de adquirir serviços de limpeza e consumíveis 
de casa de banho para as suas instalações, englobando os serviços centrais 
e desconcentrados, ao abrigo do AQ — HL Higiene e Limpeza — 2015 
(Grupo 3, Lote 24), para um período de 36 meses, prevendo -se, nesta 
data, abranger os anos económicos de 2019 a 2021.

Tais necessidades têm como finalidade a manutenção das instalações 
com níveis de limpeza adequados aos serviços prestados, nomeadamente 
nas zonas de atendimento ao público e exames teóricos e práticos de 
condução, bem como garantir que a totalidade dos serviços sejam apetre-
chados de consumíveis de limpeza, de modo a fazer face às necessidades 
da totalidade das instalações afetas ao IMT, I. P.

Os encargos orçamentais decorrentes do contrato a celebrar, para o 
período de 36 meses, estimam -se em € 967.146,65 (novecentos e sessenta 
e sete mil, cento e quarenta e seis euros e sessenta e cinco cêntimos), ao 
qual acresce IVA à taxa legal em vigor.

Considerando assim que o contrato a celebrar terá execução em mais 
do que um ano económico, o mesmo configura, nos termos do previsto 
na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 
um compromisso plurianual.

Assim, manda o Governo pelos Secretários de Estado do Orçamento 
e das Infraestruturas, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 45.º da Lei 
n.º 91/2001, de 20 de agosto, na sua atual redação e do n.º 1 do artigo 
22.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e no n.º 1 do artigo 11.º 
do Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, o seguinte:

1 — Autorizar o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT, I. P.) 
a proceder à assunção dos encargos por um período de 36 meses relativos 
ao procedimento de aquisição de serviços de limpeza e consumíveis 
de casa de banho ao abrigo do AQ — HL Higiene e Limpeza — 2015 
(Grupo 3, Lote 24), no montante máximo de € 967.146,65 (novecentos 
e sessenta e sete mil, cento e quarenta e seis euros e sessenta e cinco 
cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor.

2 — Determinar que os encargos resultantes da execução do referido 
contrato são repartidos da seguinte forma, não podendo exceder estes 
valores em cada ano económico:

a) 2019: € 325.266,20, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor;
b) 2020: € 326.128,80, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor;
c) 2021: € 315.751,65, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor;

3 — O montante fixado para cada ano económico poderá ser acrescido 
do saldo apurado no ano anterior.

4 — Estabelecer que os encargos financeiros decorrentes da presente 
portaria serão satisfeitos por verbas adequadas inscritas ou a inscrever 
no orçamento do IMT, I. P.

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

20 de maio de 2019. — O Secretário de Estado do Orçamento, João 
Rodrigo Reis Carvalho Leão. — 21 de maio de 2019. — O Secretário 
de Estado das Infraestruturas, Jorge Moreno Delgado.

312323553 

 DEFESA NACIONAL

Autoridade Marítima Nacional

Direção-Geral da Autoridade Marítima

Edital n.º 715/2019
Os recursos piscatórios atualmente existentes, em termos gerais, 

consideram -se sobre explorados, tendo a União Europeia definido dire-
trizes e criado regras no sentido de prevenir o aumento da capacidade e 
do esforço da atividade de pesca, constituindo, a não emissão de licenças 
de pesca, uma das principais medidas para a prossecução daqueles ob-
jetivos, pretendendo -se principalmente, evitar o licenciamento de em-
barcações que não tenham exercido regularmente a atividade de pesca e 
também não licenciar artes que tradicionalmente não têm sido utilizadas.

O Decreto Regulamentar n.º 43/87, de 17 de julho, na redação dada 
pelo Decreto Regulamentar n.º 7/2000, de 30 de maio estabelece, no 
artigo 74.º -A, que os critérios e condições para o licenciamento geral são 
fixados por despacho do membro do Governo responsável pelo sector das 
pescas, tendo o Despacho n.º 14694/2003, de 15 de julho, do Ministério 
da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas estabelecido, entre 
outras disposições, que as embarcações deverão demonstrar o exercício 
regular das atividades através de valores de venda de pescado em lota.

Pela Portaria n.º 197/2006, de 23 de fevereiro, o Governo, pelo Minis-
tro de Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, estabelece 
as normas que regulam a autorização de primeira venda de pescado 
fresco fora das lotas.

A Portaria n.º 247/2010, de 3 de maio, reconhece que existem cir-
cunstâncias específicas relacionadas com as caraterísticas da pesca 
local no rio Minho, no que respeita ao regime de primeira venda em 
lota, reconhecendo o membro do Governo responsável pelo setor das 
pescas, por esta via, a realidade e as caraterísticas específicas da pesca 
local neste rio.

Assim, nos termos do artigo 4.º, do Decreto n.º 8/2008, de 9 de abril, 
a Capitania do Porto de Caminha, como órgão local da Direção -Geral 
da Autoridade Marítima, faz a gestão e emissão das licenças de pesca 
profissional para o Troço Internacional do Rio Minho e procede à co-
brança das taxas respetivas através das rúbricas I.2.82 e I.2.83, (licença 
para pesca profissional e de meixão), tal como previsto no Regulamento 
dos Serviços Prestados pelos Órgãos e Serviços da Autoridade Marítima 
Nacional, publicado em anexo à Portaria n.º 506/2018 de 18 de setembro, 
publicada em DR, 2.ª série — n.º 190, de 2 de outubro de 2018.

Nestes termos,
O Capitão -tenente Pedro Miguel Cervaens Costa, Capitão do Porto 

de Caminha, no cumprimento das diretrizes emanadas pela União Eu-
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ropeia, bem como, no cumprimento dos critérios e condições relativos 
ao licenciamento da atividade de pesca, definidos pelo membro do 
Governo responsável pelo setor das pescas, ouvidas as associações 
de pescadores locais, usando das competências que lhe são conferidas 
pelas leis e regulamentos em vigor, faz saber e torna público, por Edital, 
o seguinte:

Condições de renovação das licenças de pesca profissional por em-
barcação no troço internacional do rio Minho temporada 2020

1 — Para a concessão da licença de pesca de meixão para a temporada 
de 2020, além dos critérios que venham a ser definidos pela Comissão 
Permanente Internacional do Rio Minho, é obrigatório que cada embar-
cação tenha a venda/registo de meixão em lota com um valor mínimo 
de 1.575€ na temporada que decorreu entre outubro de 2018 e fevereiro 
de 2019. Nos casos em que não se exerça a pesca do meixão durante a 
totalidade do período hábil, devidamente comprovados no diário de pesca 
e validados pela Capitania do Porto de Caminha, este valor será reduzido 
para 420€ por mês de calendário em que se exerceu a atividade.

2 — Para a concessão da licença de pesca profissional para a tem-
porada de 2020, é obrigatório a venda/registo de pescado em lota, no 
período de 01 de julho de 2018 a 30 de junho de 2019, dos seguintes 
valores mínimos por embarcação e nas seguintes circunstâncias:

a) Embarcações licenciadas para os fundeadouros: Foz, Rua, Vila, 
Entre -pontes, Marinhas, Venade (Pego), Pedras Ruivas, S. Bento, S. Se-
bastião, Boalheira, Calheta, Amieiros, Pesqueira:

1) 3150€/temporada.
2) Nos casos em que não se exerça a pesca durante a totalidade da 

temporada, devidamente comprovados no diário de pesca e validados 
pela Capitania do Porto de Caminha, este valor será reduzido para 830€ 
por mês de calendário em que se exerceu a atividade.

b) Embarcações licenciadas para os fundeadouros: Mota, Ligo, Cais 
do Ferry (Vila Nova de Cerveira) e Ponte:

1) 1.680€/temporada.
2) Nos casos em que não se exerça a pesca durante a totalidade da 

temporada, devidamente comprovados no diário de pesca e validados 
pela Capitania do Porto de Caminha, este valor será reduzido para 525€ 
por mês de calendário em que se exerceu a atividade.

c) Embarcações licenciadas para os fundeadouros: Furna, Carvalha, 
Montorros, S. Pedro da Torre, Cristelo -Covo(Segadães) e Valença:

1) 1.365€/temporada.
2) Nos casos em que não se exerça a pesca durante a totalidade da 

temporada, devidamente comprovados no diário de pesca e validados 
pela Capitania do Porto de Caminha, este valor será reduzido para 420€ 
por mês de calendário em que se exerceu a atividade.

d) Embarcações licenciadas para os fundeadouros: Ganfei/Verdoejo, 
Lapela e restantes fundeadouros mais para montante:

1) 1050€/temporada.
2) Nos casos em que não se exerça a pesca durante a totalidade da 

temporada, devidamente comprovados no diário de pesca e validados 
pela Capitania do Porto de Caminha, este valor será reduzido para 315€ 
por mês de calendário em que se exerceu a atividade.

3 — Às embarcações licenciadas para mais do que um fundeadouro, 
aplicam -se as regras referentes ao fundeadouro mais a jusante.

4 — Serão concedidas licenças de pesca profissional e de pesca de 
meixão às embarcações que atinjam, com apenas uma das licenças, o 
somatório dos valores mínimos de vendas/registos em lota das duas 
licenças.

5 — Serão concedidas licenças de pesca profissional e de pesca de 
meixão às embarcações que não foram licenciadas na temporada an-
terior.

6 — As embarcações autorizadas a exercer a atividade de pesca no 
TIRM e no mar devem cumprir com os valores mínimos declarados em 
lota estabelecidos pela Direção -Geral de Recursos Naturais, Segurança 
e Serviços Marítimos.

7 — Poderão não ser renovadas as licenças de pesca quando existam 
discrepâncias superiores a 10 %, entre os quantitativos de pescado 
registados nos diários de pesca e os quantitativos de pescado de venda/
registo em lota. Dentro dos 10 % de discrepância referida e para as 
espécies abaixo identificadas, estabelece -se ainda os seguintes limites 
máximos:

a) Meixão: 250 g por mês;
b) Lampreia:
Meses de janeiro e fevereiro — 10 unidades por mês;
Meses de março e abril — 20 unidades por mês;

c) Sável: 5 unidades por mês;
d) Salmão: 2 unidades por ano.

8 — Os quantitativos definidos nas alíneas de a) a d) do ponto anterior, 
serão as quantidades máximas autorizadas para alimentação do pescador 
e/ou consumo próprio do Armador, nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do 
DL n.º 81/2005, de 20 de abril, conjugado com o n.º 3 do artigo 2.º da 
Portaria n.º 247/2010, de 3 de maio, que altera a Portaria n.º 197/2006, 
de 23 de fevereiro.

9 — Não serão concedidas licenças de pesca às embarcações que 
pretendam matricular marítimos com função de arrais que sejam oriundos 
de outras embarcações que não cumpriram na temporada que cessou, 
com a venda/registo do pescado em lota a que estavam obrigadas, pelo 
disposto no presente Edital.

10 — Às embarcações que não lhes seja renovada a licença de pesca 
por incumprimento do disposto neste Edital, o ato da sua transferência ou 
eventual cedência de exploração, não lhes confere o direito da atribuição 
da licença de pesca profissional ou de meixão.

11 — As embarcações que interrompam a atividade de pesca, total 
ou temporariamente, para efeitos de validação, devem comunicar essa 
intenção à Capitania do Porto de Caminha, com a correspondente entrega 
das respetivas licenças de pesca profissional e de meixão.

12 — As licenças de pesca profissional e de pesca do meixão para 
2020, são válidas no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 
2020.

13 — À semelhança de anos anteriores, fica estabelecido o dia 31 de 
agosto de 2019 como data limite de entrega na Capitania do Porto de 
Caminha, dos documentos necessários para a regularização da atividade 
de pesca para a temporada de 2020.

9 de maio de 2019. — O Capitão do Porto de Caminha, Pedro Miguel 
Cervaens Costa, Capitão -Tenente.

312319585 

 Instituto da Defesa Nacional

Louvor n.º 263/2019
Louvo o Sargento -Chefe MARME, NIP 064733 -A, Fernando Manuel 

Carvalho Pinheiro Baptista, pela forma exemplar e muito profissional 
como, ao longo dos últimos quatro anos, vem desempenhando todas as 
funções que lhe têm sido atribuídas na Delegação do Porto do Instituto 
da Defesa Nacional.

Responsável da Delegação pelas áreas de apoio nos audiovisuais e 
acesso à biblioteca, revelou grande dedicação, disponibilidade e eficiên-
cia na concretização das tarefas de que tem sido incumbido, particular-
mente no apoio aos diversos cursos organizados pelo Instituto da Defesa 
Nacional, bem como no desenvolvimento dos trabalhos associados à 
realização de seminários e conferências. No âmbito da Biblioteca, fruto 
da sua dedicação, capacidade de organização, grande zelo e espírito de 
bem servir, garantiu em permanência a inventariação e atualização do 
espólio existente na Delegação, dinamizando o acesso, por via informá-
tica, à Biblioteca do Instituto, com reflexos muito positivos no aumento 
das consultas e das vendas de publicações.

Trata -se de um militar disciplinado, muito qualificado e prestigiado, 
dotado de um elevado sentido de camaradagem e espírito de cooperação, 
atributos que conjugados com a sua aptidão para trabalhar em equipa 
e espírito de solidariedade — a par com o bom relacionamento que 
sempre promove com todos os colaboradores do Instituto da Defesa 
Nacional — muito têm contribuído para a proficiência da Delegação do 
Porto e, consequentemente, para o prestígio e cumprimento da missão 
deste Instituto.

Das suas qualidades pessoais e profissionais, destacam -se, ainda, os 
seus elevados dotes de caráter, uma conduta irrepreensível, abnegação, 
inexcedível correção, lealdade e inequívoca retidão, as quais lhe gran-
jearam o respeito e a admiração dos seus pares.

Pelas suas excelentes qualidades e virtudes militares, morais e pes-
soais, e pelo seu elevado sentido do dever e alto espírito de missão, o 
Sargento -Chefe Fernando Manuel Carvalho Pinheiro Baptista é mere-
cedor de que os serviços por si prestados sejam considerados relevantes 
e de muito elevado mérito.

20 de maio de 2019. — O Diretor -Geral, Vítor Daniel Rodrigues 
Viana, Major -General.

312323423 

 Louvor n.º 264/2019
Louvo o Sargento -Mor PA, NIP 037806 -C, António Manuel Podence, 

pela forma exemplar e muito competente como, nos últimos seis anos, 


