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A fim de garantir a continuidade da prestação do serviço 
aéreo na rota que serve a Região Autónoma da Madeira, o 
Estado português fixou novamente obrigações modificadas 
de serviço público para a prestação de serviços aéreos na 
rota Porto Santo/Funchal/Porto Santo.

Caso nenhuma transportadora aérea da União Europeia 
dê início ou puder provar que está prestes a dar início à 
prestação de serviços aéreos regulares sustentáveis, de 
acordo com as obrigações de serviço público impostas para 
a rota em apreço, o Regulamento (CE) n.º 1008/2008, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de setembro de 
2008, prevê a possibilidade de o Estado português limitar 
o acesso aos serviços aéreos regulares nessa rota a uma só 
transportadora aérea da União, por um período não superior 
a três anos, através do procedimento de concurso público.

Nestes termos, importa dar início ao procedimento con-
cursal, na modalidade de concurso público internacional, 
com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, para 
a atribuição, em regime de concessão, da exploração da rota 
Porto Santo/Funchal/Porto Santo, por forma a assegurar a 
exequibilidade e eficácia das obrigações modificadas de 
serviço público fixadas.

Foi ouvido o Governo Regional da Madeira.
Assim:
Nos termos do n.º 10 do artigo 16.º e do artigo 17.º do 

Regulamento (CE) n.º 1008/2008, do Parlamento Euro-
peu e do Conselho, de 24 de setembro de 2008, do ar-
tigo 15.º do Decreto -Lei n.º 138/99, de 23 de abril, do n.º 1 
do artigo 31.º, do n.º 1 do artigo 36.º e do artigo 109.º do 
Código dos Contrato Públicos, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, da alínea e) do n.º 1 
do artigo 17.º e do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho, repristinados pela Resolução 
da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril, 
do n.º 2 do artigo 45.º da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, 
do artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 155/92, de 28 de julho, 
e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho 
de Ministros resolve:

1 — Autorizar a realização da despesa, no montante 
máximo de € 5 577 900,00, isento de IVA, relativa à ad-
judicação da prestação de serviços aéreos regulares, em 
regime de concessão, na rota Porto Santo/Funchal/Porto 
Santo, pelo período de três anos, que correspondem à 
totalidade do período de concessão, caso nenhuma trans-
portadora aérea da União Europeia pretenda dar início à 
prestação de serviços aéreos regulares sustentáveis, sem 
contrapartida financeira, e de acordo com as obrigações 
de serviço público impostas para a mesma rota.

2 — Determinar o recurso ao procedimento pré-
-contratual de concurso público, com publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia, para a seleção da transporta-
dora aérea adjudicatária da concessão de serviços aéreos 
referidos no número anterior.

3 — Determinar que os encargos com a despesa referida 
no n.º 1 não podem exceder, em cada ano económico, os 
seguintes montantes:

a) 2017 — € 1 084 591,65;
b) 2018 — € 1 859 300,00;
c) 2019 — € 1 859 300,00;
d) 2020 — € 774 708,35.

4 — Estabelecer que o montante máximo da despesa, 
fixado no número anterior para cada ano económico, pode 
ser acrescido do saldo remanescente do ano que antecede.

5 — Estabelecer que os encargos decorrentes da pre-
sente resolução são satisfeitos por verbas inscritas ou a 
inscrever no orçamento do Ministério das Finanças.

6 — Delegar no Ministro do Planeamento e das Infraes-
truturas, com a faculdade de subdelegação, a competência 
para a prática de todos os atos necessários a realizar no 
âmbito do procedimento referido no n.º 2, designadamente 
a aprovação das peças do procedimento, a designação do 
júri do concurso, a aprovação da minuta do contrato a 
celebrar e a outorga, em nome do Estado Português, do 
respetivo contrato.

7 — Determinar que a presente resolução produz efeitos 
a partir da data da sua aprovação.

Presidência do Conselho de Ministros, 23 de fevereiro 
de 2017. — O Primeiro -Ministro, António Luís Santos 
da Costa. 

 Secretaria-Geral

Declaração de Retificação n.º 4/2017
Nos termos das disposições da alínea h) do n.º 1 do 

artigo 4.º e do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 4/2012, de 
16 de janeiro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 41/2013, de 
21 de março, declara -se que a Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 24/2017, publicada no Diário da República, 
1.ª série, n.º 19, de 26 de janeiro de 2017, saiu com a se-
guinte inexatidão que, mediante declaração da entidade 
emitente, assim se retifica:

No n.º 3, onde se lê:
«3 — Determinar, ainda, que a Estrutura de Missão 

é dirigida por um presidente, com funções de direção 
da Estrutura de Missão e estatuto equiparado ao de 
dirigente superior de 1.º grau para efeitos remunera-
tórios.»

deve ler -se:
«3 — Determinar, ainda, que a Estrutura de Missão 

é dirigida por um presidente, com funções de direção 
da Estrutura de Missão e estatuto equiparado ao de 
dirigente superior de 1.º grau.»
Secretaria -Geral, 1 de março de 2017. — A Secretária-

-Geral Adjunta, Catarina Romão Gonçalves. 

 Declaração de Retificação n.º 5/2017
Nos termos das disposições da alínea h) do n.º 1 do 

artigo 4.º e do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 4/2012 de 
16 de janeiro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 41/2013, de 
21 de março, declara -se que a Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 11/2017, publicada no Diário da República, 
1.ª série, n.º 2, de 3 de janeiro de 2017, saiu com a seguinte 
inexatidão, que, mediante declaração da entidade emitente, 
assim se retifica:

No n.º 4, onde se lê:

«4 — Declarar a resolução do contrato fiscal de in-
vestimento celebrado em 27 de janeiro de 2011, entre, 
por um lado, o Estado Português, representado pela 
AICEP, E. P. E., e por outro lado a NBK Ceramic, L.da, 
por força do incumprimento, por esta empresa, dos 
prazos para a realização dos objetivos estabelecidos.»


