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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.º 10/2022

de 12 de janeiro

Sumário: Alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto -Lei n.º 30/2021, de 7 de maio, que 
procede à regulamentação da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, no que respeita aos 
depósitos minerais.

Alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto -Lei n.º 30/2021, de 7 de maio, que procede à regulamentação 
da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, no que respeita aos depósitos minerais

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, 
o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei altera, por apreciação parlamentar, o Decreto -Lei n.º 30/2021, de 7 de 
maio, que procede à regulamentação da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, no que respeita aos 
depósitos minerais.

Artigo 2.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 30/2021, de 7 de maio

Os artigos 6.º, 10.º, 14.º, 17.º, 18.º, 26.º, 27.º, 29.º, 33.º, 34.º, 37.º, 47.º, 63.º, 64.º, 67.º, 68.º, 
72.º e 73.º do Decreto -Lei n.º 30/2021, de 7 de maio, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 6.º

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...].
4 — A DGEG está sujeita ao dever de ponderação das propostas apresentadas no âmbito 

da decisão a proferir ou a propor, elaborando para o efeito um relatório relativo ao processo de 
participação pública.

5 — [...].
6 — [...].
7 — [...].
8 — [...].
9 — Em todos os casos de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa e de atribuição 

de concessão de exploração, o requerente promove, em cada município e freguesia abrangidos, 
pelo menos, uma sessão pública de esclarecimento, dirigida essencialmente às populações dos 
territórios abrangidos pela pretensão, que é publicitada, com a antecedência mínima de 20 dias, 
em dois jornais, um de circulação nacional e outro de circulação regional, e nos sítios da Internet 
do município e da DGEG.

10 — [...].
11 — [...].
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Artigo 10.º

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...].
4 — [...].
5 — [...].
6 — [...].
7 — [...].
8 — Sem prejuízo do disposto na lei quanto às servidões militares, quando o pedido incida 

sobre áreas abrangidas por servidões ou restrições de utilidade pública, ou por condicionantes 
territoriais e ambientais, a DGEG promove a consulta das entidades competentes e dos municípios, 
que dispõem do prazo de 20 dias para se pronunciar.

9 — Sempre que os pareceres das entidades a que se refere o número anterior sejam desfa-
voráveis, com fundamento na desconformidade com normas legais ou regulamentares, a DGEG 
pode identificar e propor alterações à área objeto do pedido, desde que tais alterações não colidam 
com as restrições em causa.

10 — [...].
11 — Concluídos os procedimentos referidos nos números anteriores, a DGEG publicita no 

seu sítio na Internet e diligencia para que seja publicitada no sítio na Internet dos municípios, e, nas 
juntas de freguesia abrangidas, através de edital, a abertura do período de discussão pública e o 
respetivo prazo de duração, não inferior a 20 dias, a promover na plataforma Participa.pt, na qual 
são disponibilizados os elementos fundamentais do pedido, designadamente a área abrangida, os 
recursos a investigar e a entidade proponente.

12 — [...].
13 — [...].

Artigo 14.º

[...]

1 — [...].
2 — Concluído o saneamento liminar do pedido, a DGEG promove, no prazo de 10 dias, a 

consulta obrigatória dos municípios a cujo território respeite a pretensão e das entidades que, por 
força de legislação setorial, devam ser consultadas em função das condicionantes territoriais e 
ambientais ou de outras restrições ou servidões de utilidade pública abrangidas pela pretensão.

3 — [...].
4 — [...].
5 — [...].
6 — [...].
7 — [...].
8 — [...].
9 — [...].
10 — A consulta às entidades da Administração direta ou indireta do Estado prevista no n.º 2 

pode ser efetuada, nos termos do artigo 77.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
através de conferência procedimental, sob a forma de conferência de coordenação, convocada e 
presidida pela DGEG e com a concordância das entidades envolvidas.

11 — (Anterior proémio do n.º 10):

a) [Anterior alínea a) do n.º 10];
b) [Anterior alínea b) do n.º 10].

12 — (Anterior n.º 11.)
13 — (Anterior n.º 12.)
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14 — (Anterior n.º 13.)
15 — (Anterior n.º 14.)
16 — (Anterior n.º 15.)
17 — A participação pública referida no número anterior é igualmente publicitada nos sítios da 

Internet oficiais dos municípios abrangidos pelo pedido e, através de edital, nas juntas de freguesia 
abrangidas.

18 — Terminado o prazo da participação pública, não inferior a 20 dias úteis, a área abrangida 
pelo pedido deixa de constituir área disponível para novos pedidos.

Artigo 17.º

[...]

1 — A DGEG elabora uma proposta de áreas a submeter a procedimento concursal, excluindo 
do seu âmbito as áreas que integrem a Rede Nacional de Áreas Protegidas, as áreas incluídas na 
Rede Natura 2000 e as áreas classificadas ao abrigo de instrumentos de direito internacional, tais 
como as reservas da biosfera, os sítios Ramsar, os sítios inscritos na Lista de Património Mundial 
da UNESCO e os sítios importantes do Património Agrícola Mundial da FAC.

2 — [...].
3 — [...].
4 — [...].
5 — [...].
6 — [...].
7 — [...].
8 — [...].

Artigo 18.º

[...]

1 — Quando, sobre a mesma área disponível, incida mais do que um pedido de atribuição 
de direitos de prospeção e pesquisa incompatíveis, a DGEG promove a abertura de procedimento 
concursal, respeitando o disposto no n.º 1 do artigo 17.º

2 — [...].
3 — [...].
4 — [...].
5 — [...].
6 — [...].
7 — [...].
8 — [...].

Artigo 26.º

[...]

1 — [...].
2 — [...]:

a) [...];
b) [...];
c) Plano de eficiência energética da exploração, visando a minimização de consumos, a inte-

gração de tecnologias de produção renovável de eletricidade e medidas de mitigação de emissões 
de gases com efeito de estufa;

d) [Anterior alínea c).]
e) [Anterior alínea d).]
f) [Anterior alínea e).]
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g) [Anterior alínea f).]
h) [Anterior alínea g).]
i) [Anterior alínea h).]
j) Avaliação de impacte social, para analisar perspetivas das comunidades locais, antecipar 

pontos de conflitos, clarificar benefícios públicos e identificar estratégias de envolvimento e de 
colaboração;

k) Plano de comunicação que sistematize orientações de divulgação de informação e os ins-
trumentos a utilizar.

3 — [...].
4 — [...].

Artigo 27.º

[...]

1 — A exploração de recursos geológicos é atribuída ao titular de direitos de avaliação prévia, 
de prospeção e pesquisa ou de exploração experimental que os tenha revelado, mediante conces-
são, desde que obtida uma decisão favorável ou favorável condicionada em sede de avaliação de 
impacte ambiental, nos termos do Decreto -Lei n.º 151 -B/2013, de 31 de outubro, e respeitadas as 
disposições do presente decreto -lei.

2 — [...].
3 — [...].
4 — [...].
5 — Para efeitos do disposto no n.º 1, a DGEG promove a consulta obrigatória à autoridade 

de avaliação de impacte ambiental quanto à necessidade de realização deste procedimento, 
mesmo quando o projeto não esteja abrangido pelos limiares fixados nos anexos I e II ao Decreto-
-Lei n.º 151 -B/2013, de 31 de outubro, e independentemente de o mesmo se localizar ou não em 
área sensível.

Artigo 29.º

[...]

1 — [...]:

a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) [...];
e) [...];
f) [...];
g) [...];
h) [...];
i) [...];
j) [...];
k) [...];
l) [...];
m) [...];
n) [...];
o) [...];
p) [...];
q) [...];
r) [...];
s) [...];
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t) [...];
u) [...];
v) [...];
w) [...];
x) [...];
y) [...];
z) [...];
aa) [...];
bb) [...];
cc) [...];
dd) Um plano de eficiência energética da exploração, visando a minimização de consumos, 

a integração de tecnologias de produção renovável de eletricidade e medidas de mitigação de 
emissões de gases com efeito de estufa;

ee) A avaliação de impacte social, para analisar perspetivas das comunidades locais,  antecipar 
pontos de conflito, clarificar benefícios públicos e identificar estratégias de envolvimento e de 
 colaboração;

ff) Um plano de comunicação que sistematize orientações de divulgação de informação e os 
instrumentos a utilizar.

2 — [...].

Artigo 33.º

[...]

1 — [...].
2 — [...]:

a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) [...];
e) [...];
f) Um representante de associações locais ou regionais de promoção do desenvolvimento 

cultural, se existirem.

3 — A DGEG e a autoridade de avaliação de impacte ambiental, se tiver havido lugar a este 
procedimento, disponibilizam à comissão de acompanhamento os elementos informativos dispo-
níveis e relevantes sobre o modo como se desenvolvem as atividades de revelação de depósitos 
minerais e a atividade de exploração.

4 — O concessionário reúne, pelo menos, duas vezes por ano com a comissão de acompa-
nhamento para prestação de informação e recolha de contributos e sugestões que esta pretenda 
apresentar.

5 — [...].
6 — [...].
7 — [...].
8 — [...].
9 — [...].
10 — A determinação da constituição da comissão de acompanhamento e, quando for o caso, da 

aquisição dos serviços de acompanhamento e fiscalização deve constar dos contratos de atribuição 
de direitos privativos ou das peças do procedimento, quando haja lugar a procedimento concursal.

11 — [...].
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Artigo 34.º

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...].
4 — [...].
5 — [...].
6 — [...].
7 — [...].
8 — A DGEG disponibiliza no seu sítio na Internet, na secção de publicitação da atribuição de 

direitos, um visualizador geográfico com as áreas das concessões demarcadas, com hiperligação 
para os elementos públicos dos respetivos processos informativos.

Artigo 37.º

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...].
4 — [...].
5 — Definida a área da nova concessão, a DGEG promove a consulta da autoridade de ava-

liação de impacte ambiental para aferir da necessidade de realização do respetivo procedimento.

Artigo 47.º

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...]:

a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) [...];
e) [...];
f) [...];
g) [...];
h) [...];
i) Não assegure o cumprimento das medidas previstas na declaração de impacte ambiental.

4 — [...].
5 — As autoridades competentes na área do ambiente podem requerer à DGEG que desen-

cadeie o processo de resolução do contrato de concessão em situações de incumprimento grave 
e reiterado da legislação e das medidas estipuladas na declaração de impacte ambiental.

6 — (Anterior n.º 5.)
7 — (Anterior n.º 6.)
8 — (Anterior n.º 7.)
9 — (Anterior n.º 8.)
10 — (Anterior n.º 9.)
11 — (Anterior n.º 10.)
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Artigo 63.º

[...]

1 — O contrato de concessão de exploração fixa a percentagem dos encargos de exploração, 
num máximo de metade do seu valor e num mínimo de um terço, a pagar pelo concessionário ao 
município em cujo território se localiza a exploração do recurso, constituindo o remanescente dos 
encargos de exploração receita do Estado, afeta ao Fundo dos Recursos Geológicos, nos termos 
do artigo 57.º da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho.

2 — [...].
3 — [...].
4 — [...].
5 — [...].
6 — [...].
7 — [...].
8 — [...].

Artigo 64.º

[...]

[...]

a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) [...];
e) [...];
f) [...];
g) Comunicar às entidades competentes em matéria de património cultural eventuais achados 

arqueológicos, dando conhecimento à DGEG;
h) [...];
i) [...];
j) [...];
k) Desenvolver um plano de eficiência energética da exploração, visando a minimização 

de consumos, a integração de tecnologias de produção renovável de eletricidade e a adoção de 
 medidas de mitigação de emissões de gases com efeito de estufa.

Artigo 67.º

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — A identificação das estruturas geológicas referidas no n.º 1 no decurso de trabalhos de reve-

lação e aproveitamento é comunicada ao LNEG, I. P., para integração nas bases de dados e disponi-
bilização no sítio na Internet geoPortal, com a finalidade de valorizar e divulgar o património geológico.

Artigo 68.º

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...].
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4 — A DGEG pode determinar a suspensão do exercício dos direitos de revelação ou aproveita-
mento de recursos geológicos sempre que exista perigo grave para a saúde pública,  ambiente, segu-
rança de pessoas e bens e para a salvaguarda dos depósitos minerais e de achados arqueológicos 
ou geológicos de valor científico que sejam detetados.

5 — [...].
6 — [...].
7 — [...].
8 — [...].
9 — [...].

Artigo 72.º

[...]

1 — [...]:

a) 25 % para os cofres do Estado;
b) 25 % para os municípios onde ocorram as contraordenações;
c) 25 % para a DGEG;
d) 20 % para o Fundo dos Recursos Geológicos;
e) 5 % para a entidade autuante.

2 — [...].

Artigo 73.º

[...]

1 — [...].
2 — [...]:

a) [...];
b) [...];
c) Promoção da sustentabilidade ambiental do setor extrativo, incluindo o reforço de medidas 

de eficiência energética e de mitigação das emissões de gases com efeito de estufa;
d) Salvaguarda da biodiversidade, do património natural e dos valores culturais existentes nos 

territórios alvo de revelação e exploração;
e) [Anterior alínea d).]
f) [Anterior alínea e).]
g) [Anterior alínea f).]
h) [Anterior alínea g).]
i) Valorização do património geológico enquanto fator de atratividade turística dos territórios, 

gerando oportunidades para as economias locais, no sentido de complementar ou criar alternativas 
à atividade extrativa;

j) Introdução de novas abordagens em matéria de envolvimento das comunidades, participação 
pública, comunicação institucional, mediação e gestão de conflitos, avaliações de impacte social 
e de instrumentos que conduzam a processos de decisão mais colaborativos no que respeita à 
exploração de recursos minerais.»

Artigo 3.º

Norma revogatória

É revogada a alínea c) do n.º 10 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 30/2021, de 7 de maio, na 
sua redação anterior.
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Artigo 4.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 26 de novembro de 2021.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Promulgada em 30 de dezembro de 2021.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendada em 5 de janeiro de 2022.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

114877396 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 11/2022

de 12 de janeiro

Sumário: Estabelece o regime jurídico dos empréstimos participativos.

O Programa do XXII Governo Constitucional refere a necessidade de «[c]ontinuar a apostar 
na diversificação das fontes de financiamento das empresas e na redução da sua dependência 
do financiamento do sistema bancário, com estruturas de capital mais equilibradas, nomeada-
mente facilitando o acesso das PME ao mercado de capitais», bem como a necessidade de 
prosseguir «a trajetória de melhoria do quadro de apoio ao investimento e a capitalização das 
empresas».

Por outro lado, a alínea xxv) do parágrafo 52. da Comunicação da Comissão (2014/C 19/04) 
que aprova as Orientações relativas aos auxílios estatais que visam promover os investimentos de 
financiamento de risco, define «investimento de quase -capital» como «um tipo de financiamento 
classificado entre capital próprio e dívida, com um risco maior do que a dívida sénior e um risco 
menor do que o capital ordinário, e cujo retorno para o titular se baseia predominantemente nos 
lucros ou prejuízos da empresa -alvo subjacente, não sendo garantido em caso de incumprimento. 
Os investimentos de quase -capital podem ser estruturados como uma dívida, não garantida e 
subordinada, incluindo a dívida mezzanine e, em alguns casos, convertível em capital próprio, ou 
como capital próprio preferencial».

Sendo patente a necessidade de promover a capitalização das empresas aumentando o seu 
nível de capitais próprios, um instrumento de quase -capital pode ser uma forma de financiamento 
muito relevante, atendendo à possibilidade de ser contabilizado, total ou parcialmente, como capital 
próprio.

Salienta -se ainda que alguns destes instrumentos, como é o caso dos empréstimos participa-
tivos, já têm enquadramento noutros ordenamentos jurídicos.

O presente decreto -lei visa introduzir esta figura jurídica inovadora no ordenamento jurídico 
nacional, ao estabelecer que a remuneração corresponde a uma participação nos resultados do 
mutuário e ao atribuir ao mutuário o direito de conversão dos créditos ou dos títulos representati-
vos de dívida em capital, verificadas as condições previstas no presente regime e no contrato de 
empréstimo ou nas condições de emissão de títulos representativos de dívida.

O regime jurídico estabelece as características essenciais dos empréstimos participativos, 
designadamente a sua noção, a identificação das entidades do setor financeiro habilitadas à sua 
comercialização, as condições para se proceder à remuneração ou ao reembolso do crédito ou 
dos títulos representativos de dívida, as regras relativas à conversão do empréstimo participativo 
em capital social, bem como as disposições de cariz societário que regulam as relações entre a 
empresa, os seus sócios e as entidades do setor financeiro ou seus investidores, sem prejuízo do 
princípio da exclusividade e da autonomia das partes na estipulação em sentido diverso do esta-
belecido no presente regime.

Nesse sentido, pelo presente decreto -lei, o Governo aprova o regime jurídico dos empréstimos 
participativos.

Foram ouvidos a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Banco de Portugal, a Comis-
são de Normalização Contabilística, a Associação Portuguesa de Bancos, a Associação Portuguesa 
de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, a Associação Portuguesa de Capital de Risco 
e o Banco Português de Fomento, S. A.

Foi promovida a audição da Ordem dos Contabilistas Certificados e da Associação Portuguesa 
de Investidores Early Stage — Investors Portugal.
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Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o 

 seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei estabelece o regime jurídico dos empréstimos participativos.

Artigo 2.º

Empréstimos participativos

1 — Empréstimo participativo é um contrato de crédito oneroso, sob a forma de mútuo ou sob 
a forma de títulos representativos de dívida, cuja remuneração e reembolso ou amortização depen-
dem, ainda que parcialmente, do resultado da atividade do mutuário e cujo valor em dívida pode 
ser convertido em capital social do mutuário, nas condições previstas no presente decreto -lei.

2 — Os empréstimos participativos são considerados capital próprio para efeitos da legislação 
comercial, sempre que a respetiva remuneração dependa dos resultados do mutuário e o respetivo 
reembolso ou amortização dependa do cumprimento dos critérios previstos nos artigos 32.º e 33.º 
do Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, 
na sua redação atual, nos termos previstos no presente decreto -lei.

3 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o contrato de empréstimo participativo ou a 
emissão de títulos representativos de dívida ao abrigo deste regime deve mencionar expressamente 
a sujeição ao regime jurídico dos empréstimos participativos aprovado pelo presente decreto -lei.

Artigo 3.º

Partes

1 — Podem conceder empréstimos participativos ou subscrever títulos representativos de dívida 
emitidos ao abrigo do presente decreto -lei, desde que observados os limites legais e contratuais 
que lhe são aplicáveis, apenas as seguintes entidades, doravante designadas por «mutuantes»:

a) Instituições de crédito e sociedades financeiras previstas, respetivamente, no artigo 3.º e no 
n.º 1 do artigo 6.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, na sua redação atual;

b) Organismos de investimento alternativo especializado de créditos, de capital de risco e de 
empreendedorismo social previstos no Regime Jurídico do Capital de Risco, do Empreendedo-
rismo Social e do Investimento Especializado, aprovado pela Lei n.º 18/2015, de 4 de março, na 
sua redação atual;

c) Sociedades de investimento mobiliário para fomento da economia previstas no Decreto -Lei 
n.º 77/2017, de 30 de junho, na sua redação atual;

d) O Fundo de Capitalização e Resiliência, regulado pelo Decreto -Lei n.º 63/2021, de 28 de 
julho;

e) Outras entidades que estejam habilitadas à concessão de crédito a título profissional.

2 — São mutuários nos contratos de empréstimos participativos ou nos títulos representativos 
de dívida emitidos ao abrigo do presente decreto -lei as sociedades comerciais do setor não finan-
ceiro, doravante designados por «mutuários».
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Artigo 4.º

Forma e contratação

1 — Os empréstimos participativos sob a forma de mútuo são celebrados por escrito e os 
realizados através de emissão de títulos representativos de dívida seguem o regime aplicável à 
emissão de valores mobiliários.

2 — A contratação dos empréstimos participativos, sob a forma de mútuo ou sob a forma de 
títulos representativos de dívida, depende de deliberação prévia, expressa e favorável da assem-
bleia geral do mutuário.

3 — O disposto número anterior não é aplicável durante a pendência de qualquer processo de 
reestruturação de empresas previsto no Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, 
aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 53/2004, de 18 de março, na sua redação atual.

Artigo 5.º

Finalidade

A finalidade dos empréstimos participativos é fixada no contrato a celebrar entre as partes ou 
nas condições de emissão dos títulos representativos de dívida, podendo consistir, designadamente, 
no seguinte:

a) Financiamento de investimentos;
b) Reforço de fundo de maneio;
c) Reembolso de dívida anterior; ou
d) Qualquer outra finalidade acordada pelas partes, compatível com o objeto social ou política 

de investimento do mutuante e do mutuário, quando aplicável, e com a demais legislação aplicável.

Artigo 6.º

Transmissibilidade

Os créditos emergentes dos contratos de empréstimo participativo podem ser cedidos a 
terceiros, inclusive a sociedades de titularização de crédito, com observância dos limites legais e 
contratuais aplicáveis.

Artigo 7.º

Insolvência do mutuário

Em caso de insolvência do mutuário, os empréstimos participativos consideram -se créditos 
subordinados, graduados acima dos créditos dos sócios e de outras pessoas especialmente rela-
cionadas com o devedor.

CAPÍTULO II

Remuneração e reembolso

Artigo 8.º

Remuneração

1 — Para efeitos do presente decreto -lei, entende -se por «remuneração» quaisquer contra-
partidas indexadas aos resultados do mutuário que sejam acordadas no contrato de empréstimo 
participativo ou nas condições de emissão dos títulos representativos de dívida, e por reembolso 
exclusivamente a devolução do capital mutuado.
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2 — O empréstimo participativo é oneroso, sendo a remuneração exclusiva ou parcialmente 
indexada a uma participação nos resultados do mutuário fixada pelas partes no contrato.

3 — A participação nos resultados pode consistir numa percentagem fixa ou crescente daque-
les resultados, ou ser proporcional ao peso do valor nominal do empréstimo participativo no capital 
próprio do mutuário.

4 — Para os efeitos previstos no presente decreto -lei, a participação nos resultados pode 
ser aferida através de qualquer indicador financeiro previsto na demonstração de resultados da 
 empresa, que reflita a evolução da sua situação financeira, acordado pelas partes no contrato 
ou nas condições de emissão dos títulos representativos de dívida, nomeadamente o volume de 
 negócios, o resultado operacional ou o resultado líquido.

5 — Sem prejuízo do disposto no presente artigo, a remuneração pode ainda ter uma compo-
nente adicional de taxa de juro, devida nos termos definidos no contrato, de forma independente 
dos resultados do mutuário.

Artigo 9.º

Pagamento da remuneração

1 — O mutuário procede ao pagamento da remuneração caso este aufira, nos termos previstos 
no contrato de empréstimo participativo ou nas condições de emissão dos títulos representativos 
de dívida, resultados distribuíveis.

2 — Caso o mutuário não proceda ao pagamento da remuneração devida, o mutuante tem 
direito ao acionamento das garantias prestadas para segurança do empréstimo participativo ou, 
em alternativa, à conversão do mesmo em capital social, nos termos previstos no capítulo III do 
presente decreto -lei.

3 — O artigo 322.º do Código das Sociedades Comerciais não é aplicável ao acionamento 
das garantias prestadas para segurança do empréstimo participativo previsto no número anterior.

4 — As partes podem estabelecer no contrato de empréstimo participativo ou nas condições 
de emissão dos títulos representativos de dívida que o pagamento previsto no n.º 1 pode ser pre-
cedido de deliberação prévia da assembleia geral do mutuário.

5 — Para os efeitos previstos no presente artigo, deve o mutuário providenciar ao mutuante a 
informação necessária ao apuramento da respetiva remuneração, nomeadamente a demonstração 
de resultados.

6 — O mutuante pode exigir uma auditoria realizada por auditor externo independente à situa-
ção financeira do mutuário, sempre que tenha dúvidas quanto à informação prestada pelo mutuário.

Artigo 10.º

Reembolso

1 — O mutuário pode proceder ao reembolso do empréstimo participativo ou à amortização 
dos títulos representativos de dívida, a todo o tempo, pelo valor nominal, acrescido da remunera-
ção contratualmente ou nas condições associadas aos títulos representativos de dívida fixada nos 
termos do artigo 8.º e não paga, e da que se venceria até ao início do trimestre em que ocorra o 
reembolso, tomando por referência as respetivas demonstrações financeiras que permitam apurar 
os resultados.

2 — O mutuante pode solicitar o reembolso total ou parcial do empréstimo participativo, incluindo 
qualquer remuneração devida, desde que tal se encontre previsto no contrato ou nas condições de 
emissão e respeite as condições neles previstas, bem como o disposto no artigo seguinte.

3 — O reembolso apenas pode ser realizado com fundos que, nos termos da lei societária, 
podem ser distribuídos aos sócios.

4 — Nos termos do n.º 2, as partes podem convencionar no contrato de empréstimo partici-
pativo a existência de um período de carência.

5 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, as partes podem estabelecer no 
contrato de empréstimo participativo ou nas condições de emissão dos títulos representativos de 
dívida que o pagamento previsto no presente artigo pode ser precedido de deliberação prévia da 
assembleia geral do mutuário.
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Artigo 11.º

Limites à remuneração e ao reembolso

Não há lugar ao pagamento da remuneração do empréstimo participativo, ou ao seu reem-
bolso, nos seguintes casos:

a) Quando o capital próprio do mutuário seja ou se tornasse, em virtude do pagamento, inferior 
à soma do capital social e das reservas;

b) Quando os lucros do exercício sejam necessários para cobrir prejuízos transitados ou para 
formar ou reconstruir reservas impostas por lei ou pelo contrato de sociedade, aplicando -se o disposto 
nos artigos 32.º e 33.º do Código das Sociedades Comerciais, com as necessárias adaptações.

Artigo 12.º

Contabilização dos juros

Nos casos em que os contratos de empréstimos tenham uma taxa de juro acordada pelas 
partes, o contrato de empréstimo participativo pode estipular, em relação a essa componente de 
juros, que:

a) Os juros do empréstimo participativo são capitalizados, sendo apurados anualmente e em 
função dos resultados e a sua responsabilidade registada contabilisticamente anualmente para 
pagamento no futuro;

b) Os juros do empréstimo participativo apenas são pagos no momento do reembolso do 
capital, na data de vencimento prevista no contrato;

c) O valor global do contrato tem uma Taxa Interna de Rentabilidade mínima para o mutuante.

Artigo 13.º

Proibição de redução do capital do mutuário

1 — Enquanto vigorar o contrato de empréstimo participativo ou os títulos representativos de 
dívida não forem amortizados, e salvo autorização expressa do mutuante, é vedado ao mutuário 
alterar as condições de repartição de lucro fixadas no contrato de sociedade, atribuir privilégios às 
participações sociais existentes, reembolsar suprimentos, prestações acessórias ou suplementares, 
amortizar participações sociais ou deliberar a redução do seu capital, sem prejuízo do disposto no 
artigo 16.º

2 — A proibição de redução do capital social do mutuário prevista no número anterior abrange 
o capital social, eventuais ações próprias e outros instrumentos de capital próprio e prémios de 
emissão.

CAPÍTULO III

Conversão do empréstimo participativo em capital social

Artigo 14.º

Requisitos para a conversão em capital social

Sem prejuízo de condições mais exigentes que venham a ser eventualmente fixadas no contrato 
de empréstimo ou nas condições de emissão dos títulos representativos de dívida, o mutuante tem 
direito à conversão do empréstimo participativo ou dos títulos representativos de dívida em capital 
social da sociedade mutuária nos seguintes casos:

a) Caso o reembolso não tenha ocorrido na totalidade, por não se verificarem as condições 
referidas nos artigos 10.º e 11.º, decorrido o prazo de reembolso fixado pelas partes no contrato 
ou nas condições de emissão dos títulos representativos de dívida;
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b) Caso o mutuário não haja pago a remuneração devida durante mais de 12 meses,  seguidos 
ou interpolados, em determinado período fixado no contrato ou nas condições de emissão dos 
títulos representativos de dívida;

c) Caso o órgão de administração do mutuário não apresente ao mutuante comprovativo da 
aprovação de contas e depósito na Conservatória do Registo Comercial decorridos 12 meses sobre 
o prazo legal para o efeito;

d) Outras situações fixadas no contrato.

Artigo 15.º

Proposta de conversão em capital social

1 — Verificado algum dos requisitos previstos no artigo anterior, o mutuante pode apresentar 
proposta de conversão em capital social do empréstimo participativo ao mutuário, acompanhado de 
relatório elaborado por revisor oficial de contas, aplicando -se o disposto no contrato de empréstimo 
participativo, nas condições de emissão dos títulos representativos de dívida e, supletivamente, no 
artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, com as necessárias adaptações.

2 — A proposta de conversão em capital social referida no número anterior deve, designada-
mente:

a) Descrever o conteúdo concreto da operação;
b) Quando aplicável, prever a redução do capital social do mutuário e respetiva justificação, 

nos termos do número anterior;
c) Prever o montante do aumento do capital social a subscrever pelo mutuante, mediante a 

conversão do empréstimo participativo ou dos títulos representativos de dívida de que seja titular 
em participações sociais, bem como a fundamentação do rácio de conversão do empréstimo em 
capital social;

d) Incluir um projeto de alteração dos estatutos da sociedade, podendo prever a transforma-
ção da sociedade noutra de tipo distinto, bem como a exclusão de todos os sócios, desde que as 
participações sejam destituídas de qualquer valor.

3 — Quando o mutuário seja uma micro ou pequena empresa na aceção do Decreto -Lei 
n.º 372/2007, de 6 de novembro, na sua redação atual, os custos incorridos com o relatório elabo-
rado por revisor oficial de contas previsto no n.º 1 são da responsabilidade do mutuante.

4 — Em alternativa ao disposto no n.º 2, se tal for permitido pelo contrato de sociedade do 
 mutuário ou autorizado nos termos do disposto no artigo 366.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, com as necessárias adaptações, o mutuante e o mutuário, podem estabelecer no contrato 
que o mutuante tem um direito potestativo à conversão do empréstimo participativo em capital 
social do mutuário, nas circunstâncias e nos termos definidos expressamente pelas partes, não se 
aplicando, nesses casos, o previsto nos artigos 15.º a 20.º do presente decreto -lei.

Artigo 16.º

Possibilidade de redução prévia do capital social

1 — O aumento de capital social do mutuário pode ser precedido de redução prévia do  capital 
social para cobertura de prejuízos, incluindo para zero ou outro montante inferior ao mínimo 
estabelecido na lei para o respetivo tipo de sociedade, por iniciativa do mutuante, caso seja de 
presumir que, em caso de liquidação integral do património da sociedade, não subsistiria qualquer 
remanescente a distribuir pelos sócios.

2 — No caso previsto no número anterior, os créditos dos sócios ou acionistas originais devem 
ser convertidos em capital antes do aumento de capital social.

3 — Quando o mutuante pretender que haja uma redução prévia do capital social do mutuário:

a) Inclui esse elemento e a respetiva justificação, atendendo ao requisito previsto no número 
anterior, na proposta de conversão do empréstimo participativo em capital social;



N.º 8 12 de janeiro de 2022 Pág. 18

Diário da República, 1.ª série

b) Quando aplicável, o relatório do revisor oficial de contas que acompanha a proposta de con-
versão do empréstimo participativo em capital social demonstra a verificação do requisito previsto 
no presente artigo para a redução prévia do capital social.

Artigo 17.º

Dever de prestação de informação do mutuário

1 — O órgão de administração do mutuário tem o dever de prestar ao mutuante a informação 
por este solicitada com vista à elaboração da proposta referida no n.º 2 do artigo 15.º

2 — Não sendo prestada a informação referida no número anterior no prazo de 10 dias a contar 
da data em que a mesma seja solicitada, o valor da participação é aferido pelo revisor oficial de 
contas, em função das últimas contas aprovadas, ou outro valor, determinado pelo revisor oficial 
de contas, atendendo à informação que tem disponível sobre o mutuário, quando o revisor oficial 
de contas considere que o valor da participação aferido em função das últimas contas aprovadas 
não se revela apropriado.

Artigo 18.º

Deliberação sobre conversão em capital social

1 — Uma vez recebida, pelo mutuário, a proposta referida no n.º 2 do artigo 15.º, deve ser 
imediatamente convocada uma assembleia geral do mutuário, a qual tem lugar no prazo de 60 dias 
a contar da data de receção da proposta, com o objetivo de aprovar ou recusar as deliberações 
nela referidas.

2 — Sem prejuízo do disposto no contrato de empréstimo participativo a propósito das conse-
quências de uma deliberação da assembleia geral de recusa das deliberações referidas na proposta, 
presume -se a respetiva aprovação.

3 — É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 4.º a 6.º da Lei 
n.º 7/2018, de 2 de março.

Artigo 19.º

Direito de preferência dos sócios do mutuário

1 — Os sócios ou acionistas do mutuário gozam sempre de preferência no aumento de capital, 
entendendo -se que, nesse caso, o aumento deve ser realizado em dinheiro, que é obrigatoriamente 
aplicado na amortização dos créditos que, de outra forma, seriam convertidos em capital social, 
nos termos da proposta referida no n.º 2 do artigo 15.º

2 — Em caso de não exercício do direito de preferência por qualquer sócio ou acionista, po-
dem os preferentes subscrever a parte de capital que caberia aos demais, na proporção das suas 
ações.

Artigo 20.º

Falta de intenção de subscrição da totalidade das entradas

Caso não haja intenções de subscrição correspondentes à totalidade das novas entradas, o 
valor das entradas em dinheiro que sejam efetivamente realizadas é aplicado na amortização dos 
créditos que não sejam convertidos em capital, proporcionalmente ao montante dos mesmos e com 
respeito pela prioridade que lhes caiba.

Artigo 21.º

Efetivação da conversão em capital social

1 — A conversão em capital reduz proporcionalmente as participações dos titulares de parti-
cipação social no capital social do mutuário que não tenham previamente participado no aumento 
de capital do mutuário.
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2 — A participação no capital social do mutuário decorrente da conversão do empréstimo 
participativo é proporcional ao valor do empréstimo não pago, ao abrigo do artigo 10.º, acrescido 
do valor nominal das remunerações que não hajam sido pagas por força do disposto no artigo 9.º, 
relativamente ao capital próprio do mutuário nas últimas contas aprovadas, o qual deve incluir, para 
efeitos deste cálculo, o valor total dos empréstimos participativos contraídos.

3 — Após o aumento de capital social, o capital próprio do mutuário tem de ser superior ao 
valor do capital social à data da proposta referida no n.º 2 do artigo 15.º

CAPÍTULO IV

Disposição final

Artigo 22.º

Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 9 de dezembro de 2021. — Pedro Gramaxo 
de Carvalho Siza Vieira — Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira — João Rodrigo Reis Carvalho 
Leão.

Promulgado em 1 de janeiro de 2022.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 4 de janeiro de 2022.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

114870259 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 12/2022

de 12 de janeiro

Sumário: Altera o Fundo de Contragarantia Mútuo.

A criação de um sistema de caucionamento mútuo em Portugal permitiu às pequenas e médias 
empresas e às microempresas a utilização de um instrumento que em outros países da União Euro-
peia tem demonstrado ser de grande interesse. Tal acontece fundamentalmente pela influência que 
permite registar na capacidade negocial das pequenas e médias empresas e das microempresas com 
o sistema financeiro, determinando a consequente redução dos custos financeiros das empresas.

Foi, deste modo, criado o Fundo de Contragarantia Mútuo (Fundo), contribuindo para a 
 necessária solvabilidade do sistema e para o seu desenvolvimento equilibrado.

O Fundo tem sido, ao longo das últimas duas décadas, um instrumento fundamental na con-
cretização das políticas de apoio às pequenas e médias empresas tendo, ao longo desta legislatura, 
adquirido ainda maior relevância naquele apoio como consequência do reforço das medidas de 
apoio ao desenvolvimento da economia nacional, no qual estas são as principais protagonistas.

O contexto atual e futuro impõe a modernização do governo interno do Fundo para que este 
possa contribuir de forma ainda mais adequada para a concretização dos desígnios da política 
económica definida pelo Governo no que concerne, nomeadamente, à promoção do investimento 
dinamizador do tecido empresarial, à criação de emprego e consequentemente ao crescimento 
económico, essencialmente por via das componentes do investimento e das exportações.

Por outro lado, passam a incluir -se como potenciais destinatárias de garantias individuais 
prestadas pelo Fundo as Mid Cap e Small Mid Cap, conforme definidas no Decreto -Lei n.º 81/2017, 
de 30 de junho, na sua redação atual.

Importa igualmente proceder a alterações ao nível da composição e das competências do 
conselho geral, por forma a garantir uma maior agilidade na operacionalização do Fundo e dos 
seus instrumentos.

Atualiza -se ainda o modelo de fiscalização do Fundo, cujas contas passam a ter de ser certifica-
das por um revisor oficial de contas e a estar sujeitas à fiscalização pela Inspeção -Geral de Finanças.

Por outro lado, é alterado o Decreto -Lei n.º 211/98, de 16 de julho, na sua redação atual, que 
regula a atividade das Sociedades de Garantia Mútua (SGM), no mesmo sentido de atualização 
de um diploma datado que impõe uma estrutura pesada para a concessão de garantias por essas 
sociedades, nomeadamente através da transformação do respetivo capital social para capital 
 variável e da atribuição às SGM de um direito de aquisição das ações dos sócios beneficiários que 
não têm qualquer operação em curso há determinado período de tempo.

Foi ouvido o Banco de Portugal.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei procede:

a) À quinta alteração ao Decreto -Lei n.º 211/98, de 16 de julho, alterado pelos Decretos -Leis 
n.os 19/2001, de 30 de janeiro, 309 -A/2007, de 7 de setembro, 157/2014, de 24 de outubro, e 
100/2015, de 2 de junho, que regula a atividade das sociedades de garantia mútua;

b) À quinta alteração ao Decreto -Lei n.º 229/98, de 22 de julho, alterado pelos Decretos -Leis 
n.os 46/2013, de 5 de abril, 25/2017, de 3 de março, 33/2018, de 15 de maio, e 84/2019, de 28 de 
junho, que cria o Fundo de Contragarantia Mútuo.
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Artigo 2.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 229/98, de 22 de julho

Os artigos 2.º, 4.º, 6.º, 7.º, 8.º, 10.º, 12.º, 16.º, 18.º e 19.º do Decreto -Lei n.º 229/98, de 22 de 
julho, na sua redação atual, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 2.º

[...]

1 — [...]:

a) [...];
b) De emissões de instrumentos financeiros representativos de dívida, enquadradas em 

 regimes abertos ou medidas não individuais propostos pela sociedade gestora, podendo as respe-
tivas emissões envolver um ou mais emitentes no âmbito da mesma operação de financiamento;

c) De linhas de crédito especiais, destinadas a micro, pequenas e médias empresas e Mid Cap, 
mediante a emissão de garantias de carteira, sob proposta da sociedade gestora que ateste o seu 
relevante interesse para o desenvolvimento económico e científico ou para o fomento da inovação;

d) De linhas de crédito destinadas a Small Mid Cap e Mid Cap, mediante a emissão de  garantias 
individuais, sob proposta da sociedade gestora que ateste o seu relevante interesse para o desen-
volvimento económico e científico ou para o fomento da inovação.

2 — [...].
3 — (Revogado.)
4 — O total dos montantes anualmente garantidos nos termos das alíneas b), c) e d) do n.º 1 

não pode exceder um valor superior a 30 % do montante total das garantias prestadas pelo Fundo 
nos termos do n.º 1 no ano transato, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

5 — Em qualquer caso, o valor acumulado de garantias por amortizar ao abrigo das alíneas b), 
c) e d) do n.º 1 não pode exceder o correspondente a 20 % do valor acumulado de garantias pres-
tadas, e ainda não amortizadas, pelo Fundo, nos termos da alínea a) do n.º 1.

6 — O disposto nos n.os 4, 5 e 8 não afeta, a cada momento, as garantias já prestadas, 
ainda que impossibilite a emissão de novas garantias para efeitos das alíneas b), c) e d) do n.º 1.

7 — As operações a realizar pelo Fundo ao abrigo das alíneas b), c) e d) do n.º 1 apenas 
 podem ser realizadas em benefício de entidades que não se encontrem em dificuldades  financeiras 
de acordo com a legislação europeia em matéria de auxílios de Estado aplicável à operação, e, em 
relação à alínea b), deve ser promovida uma avaliação de notação de risco de crédito dos emitentes 
por entidade independente.

8 — O montante garantido por operação não pode exceder 50 % do valor dos instrumentos pre-
vistos na alínea b) e na alínea d) do n.º 1 e 40 % do valor do instrumento previsto na alínea c) do n.º 1.

9 — Para efeitos de concessão de garantias pelo Fundo, consideram -se ‘empresas’ qualquer 
entidade que, independentemente da sua forma jurídica, exerce uma atividade económica, através 
da oferta em concorrência de bens ou serviços no mercado, sendo, nomeadamente, consideradas 
como tais as entidades que exercem uma atividade artesanal ou outras atividades a título individual 
ou familiar, as sociedades de pessoas ou as associações que exercem regularmente uma atividade 
económica, sendo a categoria de micro, pequenas e médias empresas definida no Decreto -Lei 
n.º 372/2007, de 6 de novembro, na sua redação atual, e a categoria de Small Mid Cap e de Mid 
Cap definida no Decreto -Lei n.º 81/2017, de 30 de junho, na sua redação atual.

10 — Sem prejuízo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º, as operações a realizar pelo 
Fundo não podem garantir o cumprimento de obrigações de empresas que façam parte do setor 
financeiro, designadamente, instituições de crédito, sociedades financeiras, instituições de paga-
mento, instituições de moeda eletrónica, empresas de investimento, organismos de investimento 
coletivo, capital de risco, fundos de pensões, fundos de titularização, respetivas sociedades gesto-
ras, sociedades de titularização, organismos de investimento alternativo especializado de créditos, 
sociedades de capital de risco, fundos de capital de risco e empresas de seguros e resseguros, 
nem de fundos autónomos.
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11 — As operações a realizar pelo Fundo são precedidas de uma análise de risco, a realizar 
pela sociedade gestora, dos elementos essenciais da operação, designadamente o respetivo mon-
tante, prazo, definição das entidades beneficiárias da operação a garantir, condições da garantia 
a conceder e respetiva sinistralidade estimada numa base plurianual.

Artigo 4.º

[...]

1 — [...].
2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
4 — A sociedade gestora do Fundo é o Banco Português de Fomento, S. A.

Artigo 6.º

[...]

1 — O Fundo tem um conselho geral, presidido pelo responsável máximo da Direção -Geral 
do Tesouro e Finanças, que tem voto de qualidade, por um representante da Direção -Geral do 
Orçamento, por um representante do IAPMEI — Agência para a Competitividade e Inovação, I. P., 
por um representante do Instituto do Turismo de Portugal, I. P., por um representante da sociedade 
gestora do fundo e um representante das sociedades de garantia mútua.

2 — [...].
3 — Sem prejuízo do n.º 1, o presidente pode convocar para cada reunião outras entidades 

em razão da matéria a discutir, as quais não são titulares de direito de voto.

Artigo 7.º

[...]

1 — Compete ao conselho geral do Fundo:

a) Pronunciar -se, sob proposta da sociedade gestora, sobre os fatores de agravamento que, 
aplicados à taxa de base, permitam definir o quantitativo das comissões devidas ao Fundo pela 
contragarantia do saldo vivo da carteira das sociedades de garantia mútua, podendo estabelecer 
escalões da contribuição anual, atendendo, nomeadamente, ao montante, prazo e sinistralidade 
histórica da carteira;

b) Pronunciar -se, para efeitos do disposto no artigo 12.º, sobre quaisquer propostas de regu-
lamentos relativos à atividade do Fundo, elaboradas pela sociedade gestora;

c) Pronunciar -se sobre a tomada pelo Fundo de participações sociais em sociedades de  garantia 
mútua, quando as circunstâncias o justifiquem, no sentido de promover a liquidez das ações por 
aquelas emitidas, fixando, em função da situação de cada sociedade de garantia mútua, o valor a 
atribuir às ações;

d) Pronunciar -se sobre o relatório e contas da atividade do Fundo;
e) Pronunciar -se sobre qualquer outra matéria relativa ao objeto e atividades do Fundo.

2 — Os pareceres do conselho geral previstos no presente decreto -lei não têm caráter vinculativo.

Artigo 8.º

[...]

1 — O conselho geral reúne anualmente, após a aprovação das contas do Fundo, para se pro-
nunciar sobre o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo anterior, bem como sobre todos os  assuntos 
que lhe sejam submetidos pela sociedade gestora do Fundo.

2 — [...].
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Artigo 10.º

[...]

1 — A taxa base das contribuições periódicas, previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º 
é fixada por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças, sob proposta 
da sociedade gestora do Fundo, que é apresentada após parecer do conselho geral do Fundo.

2 — [...].
3 — [...].

Artigo 12.º

[...]

Os membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia e das finanças aprovam, por 
portaria, sob proposta da sociedade gestora do Fundo, que é apresentada após parecer do conse-
lho geral do Fundo, ouvido o Banco de Portugal, os regulamentos que se revelem necessários ao 
funcionamento e a uma gestão sã e prudente do Fundo.

Artigo 16.º

[...]

1 — A fiscalização do Fundo, para além das funções exercidas pelo ROC, é exercida também 
pela Inspeção -Geral de Finanças, que fiscaliza o seu funcionamento, o cumprimento das leis e dos 
regulamentos que lhe são aplicáveis e emite parecer sobre as suas contas anuais.

2 — Como suporte à atividade de fiscalização, a sociedade gestora pode solicitar a intervenção 
de auditores externos no processo de apreciação de contas anuais, sendo as despesas suportadas 
pelo Fundo.

Artigo 18.º

[...]

São aplicáveis ao Fundo, com as necessárias adaptações, as Normas Internacionais de 
Contabilidade/Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIC/NIRF), tal como adotadas, em 
cada momento, por Regulamento da União Europeia e respeitando a estrutura conceptual para a 
preparação de demonstrações financeiras que enquadra aquelas normas.

Artigo 19.º

[...]

1 — [...].
2 — A sociedade gestora do fundo envia, para aprovação, aos membros do Governo responsá-

veis pelas áreas da economia e das finanças o relatório e contas, ouvido o conselho geral, no prazo 
máximo de 30 dias a contar da sua aprovação, incluindo uma proposta de aplicação de resultados.

3 — A proposta de aplicação dos resultados referida no número anterior pode contemplar o 
eventual retorno dos recursos às sociedades de garantia mútua participantes, na proporção das 
suas contribuições.

4 — A aprovação pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia e das 
finanças prevista no n.º 2 é concedida no prazo máximo de 30 dias a contar do envio pela socie-
dade gestora.»
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Artigo 3.º

Aditamento ao Decreto -Lei n.º 211/98, de 16 de julho

É aditado ao Decreto -Lei n.º 211/98, de 16 de julho, na sua redação atual, o artigo 19.º -A, com 
a seguinte redação:

«Artigo 19.º -A

Conversão das ações com valor nominal

As ações emitidas com valor nominal ficam convertidas em ações sem valor nominal, corres-
pondendo o valor nominal ao valor de emissão.»

Artigo 4.º

Aditamento ao Decreto -Lei n.º 229/98, de 22 de julho

São aditados ao Decreto -Lei n.º 229/98, de 22 de julho, na sua redação atual, os artigos 12.º -A 
e 15.º -A, com a seguinte redação:

«Artigo 12.º -A

Dever de reporte e sistema de informação

1 — A sociedade gestora do Fundo remete aos membros do conselho geral, até ao fim do 
mês seguinte ao termo de cada semestre de calendário, um reporte que inclua, designadamente:

a) As operações realizadas e não amortizadas, à data, pelo Fundo, detalhadas por linha ou 
regime, incluindo informação relativa ao número, tipologia, classe de dimensão empresarial e 
 setores de atividade de empresas beneficiárias, montantes financiados, garantias e contragarantias 
prestadas pelas sociedades de garantia mútua e pelo Fundo, quando aplicável;

b) A sinistralidade incorrida e estimada, numa base plurianual, com o detalhe de informação 
previsto na alínea anterior.

2 — O Banco de Portugal pode solicitar à sociedade gestora do Fundo a informação relevante re-
lativa ao cumprimento da legislação prudencial aplicável às técnicas de mitigação do risco de crédito.

3 — A sociedade gestora do Fundo deve assegurar a existência de um sistema de informação 
atualizado que permita, a qualquer momento, disponibilizar a informação prevista nos números 
anteriores, ou outra que lhe seja exigível.

Artigo 15.º -A

Revisor oficial de contas

1 — O Fundo tem as suas contas certificadas por um revisor oficial de contas (ROC).
2 — O ROC é designado pela sociedade gestora e não pode desempenhar as mesmas fun-

ções na respetiva sociedade gestora ou pertencer ao mesmo grupo do ROC da sociedade gestora.
3 — As despesas relativas ao ROC são suportadas pelo Fundo.»

Artigo 5.º

Norma revogatória

São revogados o n.º 3 do artigo 2.º e os n.os 2 e 3 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 229/98, de 
22 de julho, na sua redação atual.
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Artigo 6.º

Republicação

1 — É republicado no anexo I ao presente decreto -lei e do qual faz parte integrante, o Decreto-
-Lei n.º 211/98, de 16 de julho, com a redação introduzida pelo presente decreto -lei.

2 — É republicado no anexo II ao presente decreto -lei e do qual faz parte integrante, o Decreto-
-Lei n.º 229/98, de 22 de julho, com a redação introduzida pelo presente decreto -lei.

3 — Para efeitos das republicações onde se lê «diploma» deve ler -se «decreto -lei», e o tempo 
verbal adotado na redação de todas as normas é o presente do indicativo.

Artigo 7.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

1 — O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
2 — As alterações ao Decreto -Lei n.º 229/98, de 22 de julho, e ao Decreto -Lei n.º 211/98, de 

16 de julho, introduzidas pelo presente decreto -lei apenas produzem efeitos para as garantias que 
sejam concedidas ao seu abrigo após o prazo previsto no número anterior.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 9 de dezembro de 2021. — Pedro Gramaxo de 
Carvalho Siza Vieira — Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira — João Rodrigo Reis Carvalho Leão.

Promulgado em 1 de janeiro de 2022.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 4 de janeiro de 2022.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

ANEXO I

(a que se refere o n.º 1 do artigo 6.º)

Republicação do Decreto -Lei n.º 211/98, de 16 de julho

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Noção

As sociedades de garantia mútua são sociedades financeiras que têm por objeto exclusivo 
a realização de operações financeiras e a prestação dos serviços conexos previstos no presente 
decreto -lei em benefício de micro, pequenas e médias empresas, ou outras pessoas coletivas, qual-
quer que seja a sua natureza jurídica, designadamente associações e agrupamentos complementares 
de empresas, bem como pessoas singulares, em especial estudantes e investigadores, regendo -se 
pelo disposto no presente decreto -lei, no Código Comercial e demais legislação comercial e, em 
particular, pelas disposições aplicáveis do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 
Financeiras, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, na sua redação atual.
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Artigo 2.º

Objeto

1 — As sociedades de garantia mútua podem realizar as operações e prestar os serviços 
seguintes:

a) Concessão de garantias destinadas a assegurar o cumprimento de obrigações contraídas 
por acionistas beneficiários ou por outras pessoas jurídicas, singulares ou coletivas, não acionistas, 
no âmbito de operações de garantia de carteira nos termos do n.º 2, designadamente garantias 
acessórias de contratos de mútuo;

b) Promoção, em favor dos acionistas beneficiários, da obtenção de recursos financeiros junto 
de instituições de crédito ou de outras instituições financeiras, nacionais ou estrangeiras;

c) Participação na colocação, em mercado primário ou em mercado secundário, de ações, 
obrigações ou de quaisquer outros valores mobiliários, bem como de títulos de crédito emitidos nos 
termos do Decreto -Lei n.º 181/92, de 22 de agosto, desde que a entidade emitente seja acionista 
beneficiário ou se encontrem previstos no n.º 2, e prestação de serviços correlativos;

d) Prestação de serviços de consultoria de empresas, aos acionistas beneficiários, em áreas 
 associadas à gestão financeira, designadamente em matéria de estrutura do capital, de estratégia 
 empresarial e de questões conexas, bem como no domínio da fusão, cisão e compra ou venda de 
empresas.

2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, a concessão de garantias de 
carteira a linhas de crédito especiais, designadamente para microcréditos e para empréstimos a 
estudantes do ensino superior, bolseiros de doutoramento e pós -doutoramento e investigadores, 
depende do reconhecimento, pelas sociedades de garantia mútua e pela sociedade gestora do 
Fundo de Contragarantia Mútuo, do seu relevante interesse para o desenvolvimento económico e 
científico ou para o fomento da inovação e destinam -se a assegurar o cumprimento das obrigações 
assumidas por essas pessoas jurídicas, sejam singulares ou coletivas, junto das entidades que 
disponibilizem as referidas linhas de crédito especiais.

3 — Para além dos valores mobiliários emitidos pelos acionistas beneficiários, as sociedades 
de garantia mútua podem participar na colocação de valores mobiliários que, nos termos das res-
petivas condições de emissão, confiram direito à subscrição, sejam convertíveis ou permutáveis 
por ações representativas do capital social de acionistas beneficiários.

4 — As sociedades de garantia mútua não podem tomar firme, total ou parcialmente, coloca-
ções de valores mobiliários em que participem, só podendo adquirir para carteira própria os valo-
res mobiliários referidos no n.º 5 do artigo 229.º do Código dos Valores Mobiliários e, de acordo 
com as regras que venham a ser estabelecidas pelo Banco de Portugal, outros que este autorize.

5 — As sociedades de garantia mútua só podem realizar operações e prestar serviços em be-
nefício de acionistas beneficiários, para o desenvolvimento das respetivas atividades económicas.

6 — Excetua -se do disposto no número anterior as seguintes operações:

a) Garantias enquadráveis no n.º 2;
b) Garantias emitidas em benefício de micro, pequenas e médias empresas não acionistas, no 

âmbito de acordos com outras entidades ou sistemas de garantia fora do território nacional.

7 — As entidades que disponibilizem as linhas de crédito especiais previstas no n.º 2 devem 
assegurar, previamente à contratação das linhas de crédito, a condição de acionista promotor da 
sociedade de garantia mútua.

8 — É assegurado, na contratação das garantias de carteira previstas no n.º 2, que o acionista 
promotor afete à linha de crédito uma parte da sua participação no capital social da sociedade de 
garantia mútua, sobre a qual é constituído penhor, em benefício da sociedade de garantia mútua, 
como contrapartida da garantia prestada por essa sociedade, em número de ações e nos termos 
que venham a ser fixados pelo conselho geral do Fundo de Contragarantia Mútuo, podendo aquela 
executar o penhor, adjudicando a si o respetivo valor de emissão ou vendendo -as extrajudicialmente.
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Artigo 3.º

Acionistas beneficiários e acionistas promotores

1 — As sociedades de garantia mútua têm acionistas beneficiários e, desde que os respetivos 
estatutos o prevejam, podem ter acionistas promotores.

2 — Só podem ser acionistas beneficiários micro, pequenas e médias empresas, entidades 
representativas de qualquer uma das categorias de empresas referidas, bem como outras pes-
soas coletivas, designadamente agrupamentos complementares de empresas, que desenvolvam 
atividades qualificadas pelas sociedades de garantia mútua e pelo conselho geral do Fundo de 
Contragarantia Mútuo como de relevante interesse económico.

3 — Os estatutos das sociedades de garantia mútua devem definir com clareza quem pode 
adquirir a qualidade de acionista beneficiário.

4 — As sociedades de garantia mútua não podem realizar operações nem prestar serviços 
em benefício de acionistas promotores.

5 — Os acionistas promotores não podem deter, individual ou conjuntamente, direta ou indire-
tamente, uma participação superior a 50 % do capital social ou dos direitos de voto da sociedade 
de garantia mútua, exceto nos três primeiros anos contados da data de constituição da sociedade, 
período durante o qual aquela percentagem é de 75 %.

6 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, para efeito de contagem dos direitos de 
voto é deduzida a quantidade de ações averbadas ou inscritas a favor dos acionistas promotores 
que tenha sido dada em penhor a favor da sociedade de garantia mútua parceira nos termos do 
previsto no n.º 8 do artigo 2.º

Artigo 4.º

Firma

A firma destas sociedades deve incluir a expressão «sociedade de garantia mútua» ou a abre-
viatura SGM, as quais, ou outras que com elas se confundam, não podem ser usadas por outras 
entidades que não as previstas no presente decreto -lei.

Artigo 5.º

Forma e representação do capital

1 — As sociedades de garantia mútua adotam a forma de sociedade anónima.
2 — As sociedades de garantia mútua têm um capital variável, representado por ações escri-

turais, sem valor nominal.
3 — As contas de registo ou de depósito nas quais se encontrem registadas ou depositadas 

ações de sociedades de garantia mútua devem, para além das menções e factos exigidos nos 
termos gerais, revelar a qualidade de acionista beneficiário ou de acionista promotor.

4 — O capital social das sociedades de garantia mútua só pode ser realizado através de 
 entradas em dinheiro, sem prejuízo da possibilidade de serem efetuados aumentos de capital social 
na modalidade de incorporação de reservas, nos termos gerais.

5 — Salvo disposição em contrário nos estatutos, o órgão de administração pode deliberar 
a emissão de novas ações, para subscrição exclusiva por quem pretenda ser sócio beneficiário.

6 — O valor máximo de emissões previstas no número anterior pode ser fixado por deliberação 
de assembleia geral, com o limite máximo do triplo do capital social inscrito em registo comercial.

7 — Na falta da deliberação referida no número anterior, o valor máximo é do triplo do capital 
social inscrito em registo comercial.

8 — As ações de sócios beneficiários podem ser ações ordinárias de sócios beneficiários, ou 
de categorias especiais, nomeadamente, preferenciais sem voto, remíveis ou não, podendo também 
ser emitidas ações de qualquer categoria com termos final.

9 — As ações de uma mesma emissão devem integrar uma mesma categoria.
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Artigo 6.º

Realização do capital

1 — Na falta de disposição em contrário nos estatutos, as sociedades de garantia mútua têm 
o direito potestativo de adquirir as ações de sócios beneficiários, ao seu valor de emissão, se o 
sócio beneficiário não tiver em vigor nenhuma operação prevista no n.º 1 do artigo 2.º há mais de 
três anos, sendo aplicável o disposto no n.º 5 do artigo 15.º

2 — O direito de aquisição é exercido pelo órgão de administração da sociedade de garantia 
mútua, através de documento escrito acompanhado de cópia certificada da deliberação do órgão 
de administração que delibera a aquisição.

3 — O exercício do direito de compra deve ser precedido de um pré -aviso de três meses, por 
escrito, da intenção da sociedade de garantia mútua de exercer o direito de aquisição das ações.

4 — Por forma a obviar ao exercício do direito potestativo previsto no presente artigo, o sócio 
beneficiário que seja titular de 5 % ou mais do capital social pode solicitar a conversão para sócio 
promotor, caso os estatutos da sociedade admitam estes sócios.

5 — O pedido de conversão deve ser efetuado no prazo de um mês após o pré -aviso referido 
no número anterior, ficando sujeito a consentimento da sociedade de garantia mútua, aplicando -se 
o disposto no n.º 4 do artigo 14.º

6 — Para efeitos do disposto no número anterior, a sociedade gestora deve comunicar a con-
cessão ou recusa do consentimento no prazo de 30 dias.

7 — Em caso de recusa do consentimento prossegue a aquisição potestativa das ações pela 
sociedade de garantia mútua.

8 — A aquisição prevista no presente artigo não pode implicar o incumprimento ou o agrava-
mento do incumprimento das regras prudenciais aplicáveis.

Artigo 7.º

Autorização e revogação da autorização

1 — As sociedades de garantia mútua não podem ser constituídas por um número de acio-
nistas beneficiários inferior a 20.

2 — Para além dos fundamentos previstos nos termos gerais, a autorização das sociedades 
de garantia mútua pode também ser revogada se:

a) Por um período superior a 18 meses, o número de acionistas beneficiários for inferior a 20;
b) A assembleia geral não aprovar as condições gerais de concessão das garantias no prazo 

de 180 dias contado da data de constituição da sociedade.

CAPÍTULO II

Atividade das sociedades de garantia mútua

Artigo 8.º

Recursos financeiros

1 — As sociedades de garantia mútua só podem financiar a sua atividade com fundos próprios 
e através dos seguintes recursos:

a) Financiamentos concedidos por instituições de crédito, ou por instituições financeiras, 
 nacionais ou estrangeiras;

b) Suprimentos e outras formas de financiamento concedido pelos acionistas, nos termos 
legalmente admissíveis;

c) Emissão de obrigações de qualquer espécie, nas condições previstas na lei, elevando os 
limites fixados no Código das Sociedades Comerciais até ao quádruplo dos seus capitais próprios.
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2 — Para efeitos do disposto na alínea c) do número anterior, entende -se por capitais próprios 
o somatório do capital realizado, deduzidas as ações próprias, com as reservas, os resultados 
transitados e os ajustamentos em ativos financeiros.

Artigo 9.º

Reservas

1 — Um montante não inferior a 10 % dos resultados antes de impostos apurados em cada 
exercício pelas sociedades de garantia mútua é destinado à constituição de um fundo técnico de 
provisão até ao limite de 10 % do saldo da carteira de garantias concedidas.

2 — O fundo técnico de provisão previsto no número anterior destina -se à cobertura de pre-
juízos decorrentes da sinistralidade da carteira de garantias.

3 — Uma fração não inferior a 10 % dos lucros líquidos apurados em cada exercício pelas 
sociedades de garantia mútua deve ser destinada à formação de uma reserva legal, até ao limite 
do capital emitido.

4 — O Banco de Portugal pode elevar qualquer das duas percentagens referidas no n.º 1.

Artigo 10.º

Prestação de garantias

1 — As sociedades de garantia mútua não podem conceder garantias a favor dos acionistas 
beneficiários enquanto não se encontrar integralmente realizada a participação cuja titularidade 
seja exigida, nos termos do n.º 3 do artigo 13.º, como condição da sua obtenção.

2 — Entre o momento de concessão da garantia e o da respetiva extinção, as ações que integrem 
a participação cuja titularidade seja exigida como condição de obtenção daquela garantia não podem 
ser objeto de transmissão, exceto nos casos previstos no n.º 4, e são dadas em penhor em benefício 
da sociedade de garantia mútua como contragarantia da garantia prestada por aquela sociedade.

3 — Quer a intransmissibilidade quer a constituição de penhor ficam, nos termos gerais, sujeitos 
a averbamento nas contas de registo ou de depósito em que as ações da sociedade de garantia 
mútua objeto daquela limitação e daquele ónus se encontrem registadas ou depositadas.

4 — No caso previsto no n.º 2, as ações podem ser objeto de transmissão, nos termos que 
os estatutos da sociedade de garantia mútua venham a estabelecer, se se verificar alguma das 
seguintes situações:

a) Cisão ou fusão do acionista beneficiário;
b) Cessão da posição contratual no negócio do qual resultem as obrigações garantidas;
c) Falecimento do acionista beneficiário.

Artigo 11.º

Regime aplicável às garantias concedidas

1 — (Revogado.)
2 — A condição de sócio, inicial ou superveniente, da entidade credora da obrigação garantida 

não afeta o regime jurídico da garantia concedida, a qual se rege pelo disposto no presente decreto-
-lei, pelas normas legais e regulamentares que, nos termos gerais, lhe sejam aplicáveis e pelas 
condições gerais de concessão das garantias fixadas nos termos do n.º 3 do artigo 13.º

Artigo 12.º

Não cumprimento de obrigações garantidas

1 — Em caso de não cumprimento, por algum dos acionistas beneficiários, de obrigação que 
se encontre garantida pela sociedade de garantia mútua, pode esta, nos termos gerais, executar 
o penhor constituído, nos termos do n.º 2 do artigo 10.º, sobre as ações do acionista beneficiário.
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2 — Independentemente de convenção nesse sentido entre a sociedade de garantia mútua e o 
acionista beneficiário faltoso, podem as ações objeto do penhor ser adjudicadas àquela sociedade 
ou ser vendidas extrajudicialmente.

3 — Nos casos previstos no número anterior, o valor das ações para efeitos de adjudicação 
é o valor de emissão.

Artigo 13.º

Contrato de sociedade

1 — Do contrato de sociedade das sociedades de garantia mútua deve constar, sem prejuízo 
de outros elementos exigidos nos termos gerais:

a) Se for caso disso, a possibilidade de existência de acionistas promotores;
b) As entidades que podem subscrever ou, a outro título, adquirir ações na qualidade de acio-

nista beneficiário;
c) As transmissões de ações que, nos termos do artigo 14.º, fiquem sujeitas ao consentimento 

da sociedade, bem como os casos em que a constituição de penhor e de usufruto sobre ações 
fique sujeita ao consentimento da sociedade;

d) Especificar os fundamentos com que, de acordo com o n.º 5 do artigo 14.º, o órgão de 
administração da sociedade de garantia mútua pode recusar o consentimento para a transmissão 
de ações e para a constituição de penhor ou de usufruto;

e) As condições em que, nos casos previstos no n.º 4 do artigo 10.º, as ações objeto de penhor 
podem ser transmitidas.

2 — Para além das matérias referidas no n.º 1 do artigo 34.º do Regime Geral das Instituições 
de Crédito e Sociedades Financeiras, ficam igualmente sujeitas a autorização do Banco de Portu-
gal as alterações dos estatutos de sociedades de garantia mútua que versem sobre alguma das 
matérias elencadas nas alíneas b) e d) do n.º 1.

3 — As assembleias gerais das sociedades de garantia mútua devem aprovar as condições 
gerais de concessão das garantias, designadamente o montante mínimo da participação de que 
o acionista beneficiário deve ser titular para que possam ser concedidas garantias a seu favor.

4 — As deliberações referidas no número anterior devem ser comunicadas ao Banco de 
Portugal.

Artigo 14.º

Transmissão de ações

1 — São livres as transmissões de ações entre acionistas beneficiários, entre acionistas pro-
motores e de acionistas promotores para acionistas beneficiários.

2 — A transmissão de ações de acionistas beneficiários ou de acionistas promotores para 
novos acionistas beneficiários fica obrigatoriamente sujeita ao consentimento da sociedade de 
garantia mútua.

3 — Não podem ser transmitidas ações de acionistas beneficiários para acionistas promotores 
ou para novos acionistas promotores.

4 — A competência para conceder ou recusar o consentimento para a transmissão de ações 
cabe obrigatoriamente ao órgão de administração da sociedade de garantia mútua.

5 — O consentimento para a transmissão de ações só pode ser recusado com fundamento na 
não verificação, em relação à entidade para a qual se pretendem transmitir as ações, de algum dos 
requisitos dos quais os estatutos da sociedade de garantia mútua faça depender a possibilidade de 
subscrever ou, a outro título, adquirir ações na qualidade de acionista beneficiário.

6 — Caso seja recusado o consentimento para a transmissão de ações, a sociedade de  garantia 
mútua fica obrigada a, no prazo de 90 dias contado da data da recusa do consentimento, adquirir 
ou fazer adquirir por terceiro as ações.
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7 — Na situação prevista no número anterior, as ações são adquiridas pelo valor de emissão.
8 — Aplica -se à constituição de penhor ou usufruto sobre ações representativas do capital 

social de sociedades de garantia mútua, com as devidas adaptações, o disposto nos números 
anteriores.

Artigo 15.º

Aquisição e alienação de ações próprias

1 — Para além do caso previsto no n.º 6 do artigo 14.º, a sociedade de garantia mútua fica 
ainda obrigada a adquirir aos acionistas beneficiários, sempre que estes lho solicitem, as ações 
de que estes sejam titulares e que, nos termos do n.º 2 do artigo 10.º, não sejam intransmissíveis, 
aplicando -se o disposto no n.º 7 do artigo 14.º

2 — A aquisição de ações próprias pelas sociedades de garantia mútua só se torna eficaz no 
termo do exercício social, ficando dependente da verificação das seguintes condições, sem prejuízo 
de outras regras prudenciais aplicáveis:

a) Terem decorrido, pelo menos, três anos desde a data de aquisição das ações;
b) A aquisição não implicar o incumprimento, ou o agravamento do incumprimento, de nenhu-

mas relações ou limites prudenciais fixados na lei ou pelo Banco de Portugal.

3 — Para efeito da aquisição de ações próprias acresce aos bens distribuíveis referidos no n.º 4 
do artigo 317.º do Código das Sociedades Comerciais o montante do fundo técnico de provisão.

4 — Não dispondo a sociedade de fundos que permitam satisfazer, ou satisfazer integralmente, 
um pedido de aquisição de ações próprias, este fica pendente e, até à sua integral satisfação, a 
sociedade não pode distribuir dividendos.

5 — As ações próprias de que a sociedade de garantia mútua seja titular destinam -se a ser 
alienadas a acionistas beneficiários ou a acionistas promotores, ou a terceiros que pretendam 
adquirir qualquer daquelas qualidades e, no primeiro caso, preencham requisitos para tanto.

6 — A venda é deliberada pelo órgão de administração e o preço é igual ao valor de emissão 
das ações.

Artigo 16.º

Fusão e cisão

1 — O Banco de Portugal só concede autorização para a fusão ou cisão de sociedades de 
garantia mútua se da operação resultar, pelo menos, uma sociedade do mesmo tipo.

2 — As sociedades de garantia mútua não podem proceder a alterações dos respetivos objetos 
sociais que impliquem uma mudança do tipo de instituição.

CAPÍTULO III

Contragarantia das sociedades de garantia mútua

Artigo 17.º

Fundo de Contragarantia Mútuo

As sociedades de garantia mútua, com a finalidade de oferecer uma cobertura e garantia sufi-
cientes para os riscos contraídos nas suas operações e assegurar a solvência do sistema, devem 
proceder à contragarantia das suas operações, através do Fundo de Contragarantia Mútuo, pelo 
saldo vivo, em cada momento, das garantias prestadas e pelo limite máximo de contragarantia 
admitido por aquele fundo.
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Artigo 18.º

Entidade gestora do Fundo de Contragarantia Mútuo

1 — A entidade gestora do Fundo de Contragarantia Mútuo pode tomar participações no capital 
destas, na qualidade de acionista promotor.

2 — A entidade gestora do Fundo de Contragarantia Mútua tem o direito de designar um 
 representante seu no conselho de administração das sociedades de garantia mútua.

Artigo 19.º

Início de funcionamento do sistema de caucionamento mútuo

(Revogado.)

Artigo 19.º -A

Conversão das ações com valor nominal

As ações emitidas com valor nominal ficam convertidas em ações sem valor nominal, corres-
pondendo o valor nominal ao valor de emissão.

Artigo 20.º

Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao da sua publicação.

ANEXO II

(a que se refere o n.º 2 do artigo 6.º)

Republicação do Decreto -Lei n.º 229/98, de 22 de julho

Artigo 1.º

Natureza

É criado o Fundo de Contragarantia Mútuo, adiante designado apenas por Fundo, pessoa 
coletiva pública dotada de autonomia administrativa e financeira.

Artigo 2.º

Objeto

1 — O Fundo tem por objeto a garantia do cumprimento:

a) Das obrigações assumidas pelas sociedades de garantia mútua, no exercício, por estas, 
da atividade referida na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 211/98, de 16 de julho;

b) De emissões de instrumentos financeiros representativos de dívida, enquadradas em 
 regimes abertos ou medidas não individuais propostos pela sociedade gestora, podendo as respe-
tivas emissões envolver um ou mais emitentes no âmbito da mesma operação de financiamento;

c) De linhas de crédito especiais, destinadas a micro, pequenas e médias empresas e Mid Caps, 
mediante a emissão de garantias de carteira, sob proposta da sociedade gestora que ateste o seu 
relevante interesse para o desenvolvimento económico e científico ou para o fomento da inovação;

d) De linhas de crédito destinadas a Small Mid Cap e Mid Cap, mediante a emissão de ga-
rantias individuais, sob proposta da sociedade gestora que ateste o seu relevante interesse para 
o desenvolvimento económico e científico ou para o fomento da inovação.
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2 — Com vista à defesa do sistema nacional de caucionamento mútuo, compete ao Fundo e 
promover e realizar as ações necessárias para assegurar a solvabilidade das sociedades de ga-
rantia mútua, nomeadamente fixar, em função dos capitais próprios destas, o montante máximo, 
em cada momento, do saldo vivo da carteira de garantias concedidas.

3 — (Revogado.)
4 — O total dos montantes anualmente garantidos nos termos das alíneas b), c) e d) do n.º 1 

não pode exceder um valor superior a 30 % do montante total das garantias prestadas pelo Fundo 
nos termos do n.º 1 no ano transato, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

5 — Em qualquer caso, o valor acumulado de garantias por amortizar ao abrigo das alíneas b), 
c) e d) do n.º 1 não pode exceder o correspondente a 20 % do valor acumulado de garantias pres-
tadas, e ainda não amortizadas, pelo Fundo, nos termos da alínea a) do n.º 1.

6 — O disposto nos n.os 4, 5 e 8 não afeta, a cada momento, as garantias já prestadas, ainda 
que impossibilite a emissão de novas garantias para efeitos das alíneas b), c) e d) do n.º 1.

7 — As operações a realizar pelo Fundo ao abrigo das alíneas b), c) e d) do n.º 1 apenas 
podem ser realizadas em benefício de entidades que não se encontrem em dificuldades financei-
ras de acordo com a legislação europeia em matéria de auxílios de Estado aplicável à operação, 
e, em relação à alínea b), deve ser promovida uma avaliação de notação de risco de crédito dos 
emitentes por entidade independente.

8 — O montante garantido por operação não pode exceder 50 % do valor dos instrumentos 
previstos na alínea b) e na alínea d) e 40 % do valor do instrumento previsto na alínea c) do n.º 1.

9 — Para efeitos de concessão de garantias pelo Fundo, consideram -se «empresas» qualquer 
entidade que, independentemente da sua forma jurídica, exerce uma atividade económica, através 
da oferta em concorrência de bens ou serviços no mercado, sendo, nomeadamente, consideradas 
como tais as entidades que exercem uma atividade artesanal ou outras atividades a título individual 
ou familiar, as sociedades de pessoas ou as associações que exercem regularmente uma atividade 
económica, sendo a categoria de micro, pequenas e médias empresas definida no Decreto -Lei 
n.º 372/2007, de 6 de novembro, na sua redação atual, e a categoria de Small Mid Cap e de Mid 
Cap definida no Decreto -Lei n.º 81/2017, de 30 de junho, na sua redação atual.

10 — Sem prejuízo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º, as operações a realizar pelo 
Fundo não podem garantir o cumprimento de obrigações de empresas que façam parte do setor 
financeiro, designadamente, instituições de crédito, sociedades financeiras, instituições de paga-
mento, instituições de moeda eletrónica, empresas de investimento, organismos de investimento 
coletivo, capital de risco, fundos de pensões, fundos de titularização, respetivas sociedades gesto-
ras, sociedades de titularização, organismos de investimento alternativo especializado de créditos 
sociedades de capital de risco, fundos de capital de risco e empresas de seguros e resseguros, 
nem de fundos autónomos.

11 — As operações a realizar pelo Fundo são precedidas de uma análise de risco, a realizar 
pela sociedade gestora, dos elementos essenciais da operação, designadamente o respetivo mon-
tante, prazo, definição das entidades beneficiárias da operação a garantir, as condições da garantia 
a conceder e a respetiva sinistralidade estimada numa base plurianual.

Artigo 3.º

Participantes

Participam no sistema nacional de caucionamento mútuo o Fundo e todas as sociedades de 
garantia mútua, as quais ficam sujeitas às normas que o regulam.

Artigo 4.º

Administração do Fundo

1 — O Fundo é administrado por uma sociedade gestora, à qual compete, tendo em vista a 
prossecução do objeto daquele e enquanto sua legal representante, praticar todos os atos e opera-
ções necessários ou convenientes à sua boa administração e exercer todos os direitos relacionados 
com os bens do Fundo, incluindo as ações de fiscalização e assistência previstas neste decreto -lei.
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2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
4 — A sociedade gestora do Fundo é o Banco Português de Fomento, S. A.

Artigo 5.º

Remuneração da sociedade gestora

O montante da comissão de gestão devido à sociedade gestora do Fundo é fixado por portaria 
do Ministro das Finanças, ouvido o conselho geral.

Artigo 6.º

Conselho geral

1 — O Fundo tem um conselho geral, presidido pelo responsável máximo da Direção -Geral 
do Tesouro e Finanças, que tem voto de qualidade, por um representante da Direção -Geral do 
Orçamento, por um representante do IAPMEI — Agência para a Competitividade e Inovação, I. P., 
por um representante do Instituto do Turismo de Portugal, I. P., por um representante da sociedade 
gestora do fundo e um representante das sociedades de garantia mútua.

2 — Os membros do conselho geral exercem as suas funções por períodos de três anos, 
renováveis.

3 — Sem prejuízo do n.º 1, o presidente pode convocar para cada reunião outras entidades 
em razão da matéria a discutir, as quais não são titulares de direito de voto.

Artigo 7.º

Atribuições do conselho geral

1 — Compete ao conselho geral do Fundo:

a) Pronunciar -se, sob proposta da sociedade gestora, sobre os fatores de agravamento que, 
aplicados à taxa de base, permitam definir o quantitativo das comissões devidas ao Fundo pela 
contragarantia do saldo vivo da carteira das sociedades de garantia mútua, podendo estabelecer 
escalões da contribuição anual, atendendo, nomeadamente, ao montante, prazo e sinistralidade 
histórica da carteira;

b) Pronunciar -se, para efeitos do disposto no artigo 12.º, sobre quaisquer propostas de regu-
lamentos relativos à atividade do Fundo, elaboradas pela sociedade gestora;

c) Pronunciar -se sobre a tomada pelo Fundo de participações sociais em sociedades de ga-
rantia mútua, quando as circunstâncias o justifiquem, no sentido de promover a liquidez das ações 
por aquelas emitidas, fixando, em função da situação de cada sociedade de garantia mútua, o valor 
a atribuir às ações;

d) Pronunciar -se sobre o relatório e contas da atividade do Fundo;
e) Pronunciar -se sobre qualquer outra matéria relativa ao objeto e atividades do Fundo.

2 — Os pareceres do conselho geral previstos no presente decreto -lei não têm caráter vinculativo.

Artigo 8.º

Funcionamento

1 — O conselho geral reúne anualmente, após a aprovação das contas do Fundo, para se pro-
nunciar sobre o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo anterior, bem como sobre todos os  assuntos 
que lhe sejam submetidos pela sociedade gestora do Fundo.

2 — O conselho geral reúne ainda, a convocação do seu presidente, sempre que se justifique.
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Artigo 9.º

Receitas

1 — O Fundo dispõe das seguintes receitas:

a) Contribuições, periódicas e especiais, das sociedades de garantia mútua;
b) Empréstimos contraídos junto de instituições de crédito;
c) Rendimentos provenientes das aplicações dos seus recursos;
d) Quaisquer outros bens, rendimentos ou receitas que lhe sejam atribuídos.

2 — (Revogado.)
3 — Caso o Fundo entre em mora perante os seus credores, podem estes demandar o Estado 

pelas obrigações em falta.
4 — A responsabilidade do Estado não pode ser exigida antes de decorridos 30 dias sobre a 

constituição em mora do Fundo.
5 — Não pode mover -se execução contra o Estado com base em título exequível contra o Fundo.

Artigo 10.º

Contribuições periódicas

1 — A taxa base das contribuições periódicas, previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º 
é fixada por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças, sob proposta 
da sociedade gestora do Fundo, que é apresentada após parecer do conselho geral do Fundo.

2 — O valor da contribuição periódica de cada sociedade de garantia mútua é determinado 
em função do valor médio dos saldos mensais das responsabilidades do período anterior.

3 — A contribuição periódica das sociedades de garantia mútua participantes, devida anual-
mente, deve ser entregue ao Fundo até ao último dia útil do mês de abril do ano a que diga respeito.

Artigo 11.º

Contribuições especiais

1 — Quando os recursos do Fundo se revelarem insuficientes para assegurar o cumprimento 
dos ratios de solvabilidade, determinados pelo Banco de Portugal, o Ministro das Finanças pode, 
mediante portaria, ouvidos o Banco de Portugal e o conselho geral do Fundo, determinar que as 
sociedades de garantia mútua participantes efetuem contribuições especiais e definir os montantes, 
prestações, prazos e demais termos dessas contribuições.

2 — O valor global das contribuições especiais de uma sociedade de garantia mútua não pode 
exceder, em cada período de exercício do Fundo, o valor da respetiva contribuição anual.

Artigo 12.º

Regulamentos

Os membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia e das finanças aprovam, por 
portaria, sob proposta da sociedade gestora do Fundo, que é apresentada após parecer do conse-
lho geral do Fundo, ouvido o Banco de Portugal, os regulamentos que se revelem necessários ao 
funcionamento e a uma gestão sã e prudente do Fundo.

Artigo 12.º -A

Dever de reporte e sistema de informação

1 — A sociedade gestora do Fundo remete aos membros do conselho geral, até ao fim do 
mês seguinte ao termo de cada semestre de calendário, um reporte que inclua, designadamente:

a) As operações realizadas e não amortizadas, à data, pelo Fundo, detalhada por linha ou 
 regime, incluindo informação relativa ao número, tipologia, classe de dimensão empresarial e setores 
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de atividade de empresas beneficiárias, aos montantes financiados, às garantias e contragarantias 
prestadas, quando aplicável, pelas sociedades de garantia mútua e pelo Fundo;

b) À sinistralidade incorrida e estimada, numa base plurianual, com o detalhe de informação 
previsto na alínea anterior.

2 — O Banco de Portugal pode solicitar à sociedade gestora do Fundo a informação relevante 
 relativa ao cumprimento da legislação prudencial aplicável às técnicas de mitigação do risco de crédito.

3 — A sociedade gestora do Fundo deve assegurar a existência de um sistema de informação 
atualizado que permita, a qualquer momento, disponibilizar a informação prevista nos números 
anteriores, ou outra que lhe seja exigível.

Artigo 13.º

Dever de cooperação e sigilo

1 — As sociedades de garantia mútua participantes devem facultar ao Fundo a consulta dos 
documentos e fornecer -lhe os elementos informativos necessários à realização do seu objeto.

2 — São aplicáveis à atividade dos funcionários e agentes do Fundo e da sociedade gestora 
enquanto no exercício de tais funções as normas reguladoras do sigilo bancário.

Artigo 14.º

Regras de assistência

1 — O Fundo pode notificar qualquer sociedade de garantia mútua para que adote as medidas 
necessárias ao restabelecimento da sua situação patrimonial, quando considerar que se encontram 
em perigo o normal funcionamento ou a solvabilidade da sociedade de garantia mútua em causa.

2 — O Fundo pode conceder subsídios ou empréstimos às sociedades de garantia mútua, 
prestar garantias a favor destas e adquirir valores do seu ativo extrapatrimonial, sempre que tal se 
revele necessário ou útil à realização do seu objeto.

3 — O Fundo pode fazer depender a sua assistência a qualquer sociedade de garantia mútua 
da aceitação expressa, por esta, de regras de gestão, ou de outra natureza, que entenda neces-
sárias à correção das situações referidas no n.º 1.

Artigo 15.º

Aplicação dos recursos

O Fundo pode aplicar os seus recursos disponíveis na constituição de depósitos em instituições 
de crédito, em operações nos mercados monetário interbancário e interbancário de títulos ou ainda 
em outras operações financeiras, nas condições que venham a ser definidas pelo Banco de Portugal.

Artigo 15.º -A

Revisor oficial de contas

1 — O Fundo tem as suas contas certificadas por um revisor oficial de contas (ROC).
2 — O ROC é designado pela sociedade gestora e não pode desempenhar as mesmas fun-

ções na respetiva sociedade gestora ou pertencer ao mesmo grupo do ROC da sociedade gestora.
3 — As despesas relativas ao ROC são suportadas pelo Fundo.

Artigo 16.º

Fiscalização

1 — A fiscalização do Fundo, para além das funções exercidas pelo ROC, é exercida também 
pela Inspeção -Geral de Finanças, que fiscaliza o seu funcionamento, o cumprimento das leis e 
regulamentos que lhe são aplicáveis e emite parecer sobre as suas contas anuais.
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2 — Como suporte à atividade de fiscalização a sociedade gestora pode solicitar a intervenção 
de auditores externos no processo de apreciação de contas anuais, sendo as despesas suportadas 
pelo Fundo.

Artigo 17.º

Período de exercício

O período de exercício do Fundo corresponde ao ano civil.

Artigo 18.º

Plano de contas

São aplicáveis ao Fundo, com as necessárias adaptações, as Normas Internacionais de 
Contabilidade/Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIC/NIRF), tal como adotadas, em 
cada momento, por Regulamento da União Europeia e respeitando a estrutura conceptual para a 
preparação de demonstrações financeiras que enquadra aquelas normas.

Artigo 19.º

Relatório e aprovação de contas

1 — A sociedade gestora elabora, até 31 de março de cada ano, o relatório e contas da ativi-
dade do Fundo.

2 — A sociedade gestora do fundo envia, para aprovação, aos membros do Governo responsá-
veis pelas áreas da economia e das finanças o relatório e contas, ouvido o conselho geral, no prazo 
máximo de 30 dias a contar da sua aprovação, incluindo uma proposta de aplicação de resultados.

3 — A proposta de aplicação dos resultados referida no número anterior pode contemplar o 
eventual retorno dos recursos às sociedades de garantia mútua participantes, na proporção das 
suas contribuições.

4 — A aprovação pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia e das 
finanças prevista no n.º 2 tem o prazo máximo de 30 dias a contar do envio da sociedade gestora.

Artigo 20.º

Extinção

Em caso de extinção do Fundo, o produto da sua liquidação reverte para as instituições con-
tribuintes, na proporção das respetivas contribuições, qualquer que seja a natureza destas.

Artigo 21.º

Legislação em vigor

O disposto no presente decreto -lei em nada prejudica as regras de solvabilidade e liquidez 
aplicáveis às sociedades de garantia mútua, assim como as funções de supervisão e controlo 
previstas na legislação em vigor.

Artigo 22.º

Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação.

114870315 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 13/2022

de 12 de janeiro

Sumário: Aprova o Regime Jurídico do Ensino Superior Público Policial e consagra a sua organi-
zação e especificidades no contexto do ensino superior público nacional.

O ensino superior policial no seio da Polícia de Segurança Pública (PSP) foi criado em 1982, 
com a criação da Escola Superior de Polícia, posteriormente renomeada como Instituto Superior 
de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI), com vista à formação inicial de oficiais para a 
PSP, profissionalmente qualificados, e, consequentemente, à substituição progressiva dos oficiais 
do Exército a prestar serviço na PSP. Desde então, a PSP passou a ter capacidade autónoma de 
formar todas as categorias dos seus profissionais com funções policiais, incluindo a carreira de ofi-
cial de polícia. Decorridas mais de três décadas, afigura -se oportuno consolidar o regime do ensino 
superior policial, a composição e contratação do corpo docente e o modelo de formação superior 
da PSP, assim como cimentar a área de conhecimento das Ciências Policiais, a par do reforço da 
cooperação com instituições similares.

O pessoal com funções policiais da PSP integra uma carreira especial, com formação específica, 
nos termos do artigo 3.º, do n.º 1 do artigo 70.º e da alínea a) do n.º 4 do artigo 121.º do Decreto-
-Lei n.º 243/2015, de 19 de outubro, e do n.º 4 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 86 -A/2016, de 29 de 
dezembro, a qual compreende a formação inicial de oficiais, inerente à condição policial. Ao ISCPSI 
incumbe ministrar o ensino habilitante ao ingresso na carreira de oficial de polícia, nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 119.º e no n.º 1 do artigo 120.º do Decreto -Lei n.º 243/2015, de 19 de 
outubro. Neste registo, o ingresso na carreira de oficial de polícia na PSP faz -se após a conclusão 
do Curso de Formação de Oficiais de Polícia, regido por legislação própria, conforme disposto 
no n.º 2 do artigo 70.º do Decreto -Lei n.º 243/2015, de 19 de outubro, nos termos do artigo 3.º do 
Estatuto do ISCPSI, aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 275/2009, de 2 de outubro.

A necessidade de definir a natureza específica do ensino superior público policial (ESPOL), 
quanto à matéria lecionada no ISCPSI, assim como de aprofundar a convergência com o ensino 
superior público comum e de consolidar o regime contratual dos docentes convidados, impõe, 
assim, a aprovação de um regime jurídico que regule todos estes aspetos.

Perspetivar o ESPOL enquanto projeto educativo, de cariz universitário e politécnico,  implica 
harmonizá -lo com o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, aprovado pela Lei 
n.º 62/2007, de 10 de setembro, na sua redação atual, salvaguardadas as especificidades da orga-
nização e missão policial, acolhendo as recomendações do conselho de administração da Agência 
de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. O presente decreto -lei prevê, ainda, a criação do 
ensino politécnico no ensino superior policial, a definir, ulteriormente, em ato próprio.

Por último, procede -se à densificação do regime de contratação do corpo docente.
Foi ouvido o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o 

 seguinte:

CAPÍTULO I

Objeto, âmbito e natureza

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei:

a) Aprova o Regime Jurídico do Ensino Superior Público Policial (ESPOL) e consagra a sua 
organização e especificidades no contexto do ensino superior público nacional;

b) Procede à primeira alteração ao Decreto -Lei n.º 275/2009, de 2 de outubro, que aprova o 
Estatuto do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI).
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Artigo 2.º

Âmbito de aplicação

O presente decreto -lei é aplicável ao ensino superior público policial ministrado na Polícia de 
Segurança Pública (PSP).

Artigo 3.º

Natureza do ensino superior policial

1 — O ESPOL compreende o ensino universitário policial e o ensino politécnico policial.
2 — O ensino universitário policial corresponde às exigências de formação inicial para ingresso 

na carreira de oficial de polícia, assim como de outras necessidades formativas da PSP.
3 — O ensino politécnico policial corresponde às exigências de formação e especialização 

para o ingresso na carreira de chefes, assim como de outras necessidades formativas da PSP.
4 — No âmbito do ensino politécnico policial é conferido o diploma de técnico superior pro-

fissional.
5 — No quadro do ESPOL pode, ainda, ser ministrada formação académica, de especialização 

e formação avançada destinada aos profissionais das forças, serviços e organismos de segurança, 
das polícias municipais e de outras entidades com atribuições e competências no âmbito da segu-
rança interna, bem como à comunidade em geral.

CAPÍTULO II

Especificidades do ensino superior policial

Artigo 4.º

Ensino superior policial

1 — O ESPOL encontra -se inserido no sistema nacional de ensino superior público, sem pre-
juízo das especificidades atinentes ao cumprimento da missão policial.

2 — O ESPOL visa a preparação de quadros qualificados no âmbito das Ciências Policiais, 
designadamente com capacidades e competências para comandar, dirigir e chefiar as unidades e 
os serviços policiais e cumprir a missão e as atribuições da PSP, através de:

a) Formação científica, técnica e tecnológica, destinada a proporcionar as qualificações pro-
fissionais indispensáveis ao exercício de funções no âmbito da PSP;

b) Formação comportamental consubstanciada numa sólida educação cívica e policial, sus-
tentada na ética e na deontologia profissional, tendo em vista desenvolver nos alunos qualidades 
de comando, direção ou chefia inerentes à condição policial;

c) Formação, treino e adequada preparação policial, visando conferir aos alunos a aptidão 
física e psíquica imprescindível ao exercício das suas funções.

3 — O ESPOL contempla fundamentalmente:

a) Formação de natureza universitária e politécnica que confere os graus e diplomas que habi-
litam ao ingresso nas carreiras de oficial de polícia e de chefe de polícia da PSP, respetivamente;

b) Formação especializada ao longo da carreira dos polícias.

Artigo 5.º

Ciências Policiais

As Ciências Policiais constituem um acervo organizado e sistematizado de conhecimentos 
científicos sobre a organização policial, enquanto instituição, e sobre a ação policial, enquanto 
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processo, cujo estudo científico aplicado contribui para a edificação de padrões de atuação dos 
organismos policiais e dos seus profissionais, tendo por referência os direitos fundamentais dos 
cidadãos, a defesa da legalidade democrática e a garantia da segurança interna.

Artigo 6.º

Ciclo de estudos

No âmbito do ESPOL são ministrados os ciclos de estudo previstos no regime jurídico dos 
graus e diplomas do ensino superior, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na 
sua redação atual, no domínio das Ciências Policiais e da Segurança Interna.

Artigo 7.º

Mobilidade de alunos

O ESPOL assegura o princípio da mobilidade dos alunos, nos termos e para os efeitos previstos 
no regime jurídico dos graus académicos e diplomas do ensino superior, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na sua redação atual, sem prejuízo das suas especificidades, 
da missão e das atribuições da PSP e do previsto no estatuto profissional do pessoal com funções 
policiais da PSP, quanto ao acesso, ingresso e frequência dos cursos.

Artigo 8.º

Avaliação, acreditação e representação

1 — O ISCPSI está abrangido pelo sistema geral de avaliação e acreditação do ensino superior, 
sem prejuízo da especificidade própria do ESPOL relativamente aos ciclos de estudos conferentes 
de grau académico.

2 — No procedimento de acreditação de cada ciclo de estudos conferente de grau académico, 
é consultado o diretor nacional da PSP, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 7 do artigo 7.º 
do Decreto -Lei n.º 369/2007, de 5 de novembro.

3 — A área governativa da administração interna é representada no conselho consultivo 
da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior pelo diretor nacional da PSP ou seu 
 representante.

Artigo 9.º

Fiscalização e inspeção

A matéria regulada pelo ESPOL está sujeita aos poderes de fiscalização do Estado e à inspeção 
dos serviços competentes da área governativa que tutela o ensino superior.

Artigo 10.º

Corpo docente

1 — Para efeitos do regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior, os docentes 
policiais, nomeadamente o conjunto de professores catedráticos, associados e auxiliares, no caso 
do ensino universitário, e o conjunto de professores coordenadores principais, coordenadores e 
adjuntos, no caso do ensino politécnico, são considerados docentes de carreira.

2 — Aos docentes não policiais aplica -se o Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, na sua redação atual, ou o Estatuto da Carreira 
do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 185/81, de 1 de 
julho, na sua redação atual, conforme a natureza do ensino em que exercem funções.

3 — Para efeitos do ESPOL, é considerado especialista de reconhecida experiência e com-
petência profissional o detentor do título de especialista, conferido nos termos da legislação em 
vigor.
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Artigo 11.º

Órgãos de governo e de conselho dos estabelecimentos de ensino superior policial

No estabelecimento de ensino superior policial da PSP, à composição dos órgãos de governo 
e de conselho é aplicável o princípio da hierarquia funcional e a regulamentação específica em 
vigor na PSP.

CAPÍTULO III

Organização do ensino superior policial

SECÇÃO I

Organização do ensino superior policial

Artigo 12.º

Organização

O ensino superior policial compreende:

a) O Conselho do Ensino Superior Policial (CESPOL);
b) O ISCPSI.

SECÇÃO II

Conselho do Ensino Superior Policial

Artigo 13.º

Natureza e missão

O CESPOL é um órgão colegial na dependência direta do membro do Governo responsável 
pela área da administração interna, para consulta de questões no âmbito do ensino superior policial, 
contribuindo para a conceção, definição, planeamento e desenvolvimento dos projetos educativos e 
das políticas relacionadas com o ensino superior policial e para uma harmoniosa integração deste 
no sistema nacional de educação, de formação e de segurança interna.

Artigo 14.º

Composição

1 — O CESPOL tem a seguinte composição:

a) Um representante do membro do Governo responsável pela área da administração interna;
b) Um representante do membro do Governo responsável pela área do ensino superior;
c) O diretor nacional da PSP;
d) O diretor nacional -adjunto responsável pela área de formação;
e) O diretor do ISCPSI;
f) O comandante do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP;
g) O comandante da Unidade Especial de Polícia da PSP;
h) O diretor da Escola Prática de Polícia;
i) O diretor da Unidade Orgânica de Ensino Superior Politécnico Policial criada nos termos do 

n.º 2 do artigo 16.º;
j) Três personalidades de reconhecido mérito e competência no âmbito do ensino superior, a 

designar pelo membro do Governo responsável pela área da administração interna.
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2 — O presidente pode convidar a participar nas reuniões do CESPOL, sem direito a voto, 
personalidades cujo contributo seja considerado relevante em razão da matéria.

Artigo 15.º

Competências

1 — Compete ao CESPOL:

a) Acompanhar a aplicação do modelo de ensino superior policial e a sua avaliação e acredi-
tação pelas entidades competentes;

b) Pronunciar -se sobre o desenvolvimento de parcerias estratégicas no âmbito do ensino 
superior policial ao nível nacional e internacional;

c) Pronunciar -se sobre as atividades do ensino superior policial no quadro do sistema de 
ensino superior nacional, em especial quanto aos ciclos de estudo que não se inscrevam na área 
das Ciências Policiais e do sistema de investigação, desenvolvimento e inovação.

2 — Elaborar o seu regulamento interno, contendo as normas para o seu funcionamento e 
organização.

SECÇÃO III

Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna

Artigo 16.º

Natureza e dependência

1 — O ISCPSI é a instituição de ensino universitário, de alto nível, orientada para a criação, 
transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência e tecnologia, através da articulação do 
 estudo, do ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental, complementada pela forma-
ção vocacional e pela formação técnica focadas na organização e missão policial, na dependência, 
nos termos da lei, do diretor nacional da PSP.

2 — É criada, na dependência do ISCPSI, a unidade orgânica de ensino superior politécnico 
policial, a regular por portaria do membro do Governo responsável pela área da administração 
interna.

Artigo 17.º

Regime de autonomia

O regime de autonomia pedagógica, científica, cultural, administrativa, patrimonial e disciplinar 
é definido no respetivo estatuto.

Artigo 18.º

Corpo discente

1 — O corpo discente é constituído pelos alunos admitidos à frequência dos ciclos de estudos 
e dos cursos ministrados no ISCPSI.

2 — Os alunos do Curso de Formação de Oficiais de Polícia (CFOP) e dos cursos de promoção 
estão sujeitos aos regimes jurídicos próprios.

3 — Os restantes alunos estão sujeitos ao regime jurídico estabelecido no regulamento do 
curso frequentado.
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Artigo 19.º

Cooperação

1 — Aos cursos ministrados no ISCPSI podem ter acesso candidatos provenientes de outras 
forças e serviços de segurança, nacionais e estrangeiros, sem prejuízo do previsto quanto ao 
acesso e ingresso no CFOP.

2 — As modalidades de ingresso e frequência constam dos protocolos de cooperação cele-
brados com outros países ou instituições.

3 — Aos alunos que frequentam cursos ao abrigo de protocolos de cooperação aplicam -se as 
normas disciplinares escolares em vigor no ISCPSI.

CAPÍTULO IV

Alteração legislativa

Artigo 20.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 275/2009, de 2 de outubro

Os artigos 3.º, 25.º a 27.º, 29.º e 30.º do Estatuto do ISCPSI, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 275/2009, de 2 de outubro, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 3.º

[...]

1 — [...]
2 — O ISCPSI confere os graus de licenciado em Ciências Policiais e de mestre em Segu-

rança Pública, constituindo -se, em conjunto, como a habilitação mínima exigida para o ingresso 
na carreira de oficial de polícia.

3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5 — [...]
6 — [...]
7 — [...]

Artigo 25.º

Corpo docente

1 — O corpo docente do ISCPSI é constituído pelos docentes, policiais e não policiais, que 
a qualquer título, com as categorias e nos termos do Estatuto da Carreira Docente Universitária 
(ECDU), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, na sua redação atual, e pelo 
Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico (ECPDESP), aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 185/81, de 1 de julho, na sua redação atual, designadamente por contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado ou a termo certo, bem como através de 
convénio com instituições de ensino universitário, nele desenvolvam atividade docente.

2 — Ao corpo docente compete a realização dos fins educativos do ISCPSI, cabendo -lhe 
 desempenhar as funções próprias da categoria e as atribuídas no âmbito da atividade escolar, bem 
como cumprir as determinações vigentes e os deveres inerentes à condição de docente universitário.

3 — O corpo docente do ISCPSI deve satisfazer os requisitos previstos na legislação do  docente 
de ensino superior, sem prejuízo da especificidade própria do ESPOL.

4 — O pessoal docente de carreira e o especialmente contratado regem -se pelo previsto no 
ECDU ou no ECPDESP, na prestação do serviço docente no ISCPSI, sem prejuízo do disposto no 
presente decreto -lei.



N.º 8 12 de janeiro de 2022 Pág. 44

Diário da República, 1.ª série

5 — Os docentes não policiais têm direito ao uso de traje e insígnias académicas próprias, nos 
termos definidos em despacho do diretor nacional da PSP, ouvido o conselho pedagógico.

6 — O pessoal docente de carreira e o especialmente contratado constam do mapa de pessoal 
da PSP.

Artigo 26.º

Recrutamento de docentes policiais

1 — (Anterior corpo do artigo.)
2 — A seleção dos docentes policiais do ISCPSI é feita por convite formulado pelo diretor.
3 — O convite formulado pelo diretor é fundamentado em parecer subscrito pela maioria dos 

membros do conselho científico, aos quais é previamente fornecido um exemplar do curriculum vitae, 
atribuindo -se a categoria de harmonia com as regras estabelecidas no ECDU ou no ECPDESP.

Artigo 27.º

Recrutamento de docentes não policiais

1 — Os docentes não policiais são recrutados de entre docentes ou individualidades de reco-
nhecida competência científica, pedagógica ou profissional nas unidades curriculares de conhe-
cimento que lhes compete ministrar, devendo a sua admissão realizar -se nos termos e de acordo 
com as qualificações exigidas no ECDU ou no ECPDESP.

2 — A seleção de docentes de carreira é feita por concurso nos termos do ECDU ou do 
ECPDESP.

3 — A seleção de docentes especialmente contratados é feita por convite nos termos do ECDU 
ou do ECPDESP.

4 — O ISCPSI pode celebrar convénios com outras instituições de ensino superior para a 
cedência de docentes.

Artigo 29.º

Regime de contratação

1 — Os docentes policiais são autorizados a exercer funções de docência no ISCPSI pelo 
diretor nacional da PSP.

2 — Os docentes não policiais são contratados nos termos previstos no ECDU ou no  ECPDESP.
3 — Os contratos referidos no número anterior são celebrados pelo diretor do ISCPSI e contêm, 

obrigatoriamente, os seguintes elementos:

a) Modalidade do contrato de trabalho em funções públicas;
b) Área científica para a qual o docente é contratado;
c) [...]
d) [...]
e) Remuneração;
f) No caso do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, deve ser ainda 

indicado o início e a duração do contrato.

Artigo 30.º

[...]

1 — Os docentes não policiais, os docentes policiais não colocados no ISCPSI e os que aí 
desempenhem funções para além das de natureza letiva têm direito à remuneração prevista no 
âmbito do ECDU ou do ECPDESP, de acordo com a categoria que lhes seja atribuída pelo conselho 
científico.

2 — [...]»
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CAPÍTULO V

Disposições complementares, finais ou transitórias

Artigo 21.º

Recursos e planeamento de atividades

1 — O mapa de pessoal da PSP inscreve os recursos humanos necessários ao desenvolvi-
mento das atividades do ISCPSI, incluindo o corpo docente não policial, em quadro próprio.

2 — Os recursos financeiros inerentes ao funcionamento do ISCPSI são fixados em dotação 
própria do orçamento da PSP.

3 — O ISCPSI tem um plano estratégico plurianual, plano e relatórios anuais de atividades 
próprios, aprovados pelo diretor nacional da PSP, ouvido o conselho científico e o conselho peda-
gógico previstos nos artigos 15.º e 16.º do Estatuto do ISCPSI.

Artigo 22.º

Encargos com cursos ministrados a terceiros

O regime de encargos ou, em caso de interesse público, de isenção de custos pela realização 
de cursos em proveito de outras entidades públicas ou privadas é definido por despacho do diretor 
nacional da PSP.

Artigo 23.º

Reserva de denominação

1 — A referência na lei à Escola Superior de Polícia considera -se reportada ao ISCPSI, para 
todos os efeitos legais.

2 — Fica reservado à PSP o uso da designação de Escola Superior de Polícia.

Artigo 24.º

Norma subsidiária

1 — Em tudo o que não esteja especificamente regulado no presente decreto -lei, aplica -se 
ao ESPOL o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), aprovado pela Lei 
n.º 62/2007, de 10 de setembro, na sua redação atual, com as devidas adaptações à missão e 
atribuições da PSP.

2 — Aplica -se à direção do ISCPSI o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 93.º do RJIES, salva-
guardada a especificidade consagrada no artigo 11.º do presente decreto -lei.

Artigo 25.º

Norma transitória

O disposto no n.º 5 do artigo 57.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na sua redação 
atual, é aplicável ao ESPOL até ao termo do ano letivo de 2024 -2025.

Artigo 26.º

Republicação

1 — É republicado no anexo ao presente decreto -lei e do qual faz parte integrante, o Estatuto 
do ISCPSI, aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 275/2009, de 2 de outubro, com a redação 
 introduzida pelo presente decreto -lei.
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2 — Para efeitos de republicação, onde se lê «ciclo de estudos integrado de mestrado em 
ciências policiais», deve ler -se «ciclos de estudos de licenciatura em Ciências Policiais e de mes-
trado em Segurança Pública».

Artigo 27.º

Norma revogatória

São revogados:

a) O artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 275/2009, de 2 de outubro;
b) Os n.os 3 e 4 do artigo 3.º e o artigo 28.º do Estatuto do ISCPSI, aprovado em anexo ao 

Decreto -Lei n.º 275/2009, de 2 de outubro.

Artigo 28.º

Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 23 de dezembro de 2021. — António Luís Santos 
da Costa — Miguel Jorge de Campos Cruz — Francisca Eugénia da Silva Dias Van Dunem — Ale-
xandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão — Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor.

Promulgado em 5 de janeiro de 2022.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 6 de janeiro de 2022.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

ANEXO

(a que se refere o artigo 26.º)

Republicação do Estatuto do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, 
aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 275/2009, de 2 de outubro

ESTATUTO DO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA INTERNA

CAPÍTULO I

Definição de competências

Artigo 1.º

Natureza e atribuições

1 — O Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI) é uma instituição 
de ensino superior público universitário policial.

2 — O ISCPSI tem personalidade jurídica e goza de autonomia pedagógica, científica, cultural, 
administrativa, patrimonial e disciplinar, concretizada no presente Estatuto.
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3 — O ISCPSI tem por missão ministrar formação inicial e ao longo da vida aos oficiais de 
polícia da Polícia de Segurança Pública (PSP), através de ciclos de estudos conducentes à ob-
tenção de graus académicos em ciências policiais e de ciclos de estudos não conferentes de grau 
académico, nos termos da legislação aplicável.

4 — O ISCPSI pode ainda ministrar formação académica e técnico -profissional destinada aos 
técnicos superiores e dirigentes das forças, serviços e organismos de segurança, das polícias mu-
nicipais e de outras entidades com atribuições e competências no âmbito da segurança interna.

Artigo 2.º

Competências

No âmbito das suas atribuições, são competências do ISCPSI:

a) Organizar e ministrar ciclos de estudos conducentes à obtenção de graus académicos em 
ciências policiais;

b) Organizar e ministrar outros ciclos de estudos não conferentes de grau académico;
c) Organizar e ministrar outros cursos de especialização ou aperfeiçoamento e outras ativida-

des de ensino com interesse para a PSP, para as instituições que atuam no âmbito da segurança 
interna e para a comunidade em geral;

d) Realizar, coordenar ou colaborar com outras instituições de ensino superior ou não, nacionais 
ou estrangeiras, em projetos de formação, investigação e desenvolvimento policial;

e) Cooperar na formação superior universitária inicial e na formação ao longo da vida de pro-
fissionais de forças, serviços e organismos de segurança de países estrangeiros, nomeadamente 
da União Europeia e da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP);

f) Desenvolver doutrina nas áreas da segurança e polícia, políticas de segurança, cooperação 
policial internacional, organizações e missões internacionais e gestão de crises;

g) Colaborar com a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, com outras forças 
e serviços de segurança ou quaisquer entidades e organizações, nos processos de seleção, 
formação e avaliação de pessoal destinado a desempenhar funções em organismos e missões 
internacionais;

h) Dinamizar e coordenar a participação da PSP no âmbito da Academia Europeia de Polícia 
(CEPOL), da Associação Europeia dos Colégios de Polícia (AEPC) e de outras redes e instituições 
que desenvolvam a sua atividade no âmbito da formação superior universitária policial; e

i) Promover e apoiar publicações científicas.

Artigo 3.º

Graus académicos

1 — O ISCPSI confere os graus académicos de licenciado e de mestre.
2 — O ISCPSI confere os graus de licenciado em Ciências Policiais e de mestre em Segu-

rança Pública, constituindo -se, em conjunto, como a habilitação mínima exigida para o ingresso 
na carreira de oficial de polícia.

3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5 — O ISCPSI pode associar -se com universidades públicas nacionais para a realização 

de ciclos de estudos conducentes ao grau de doutor, nos termos do artigo 41.º do Decreto -Lei 
n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, de 25 de junho.

6 — No caso previsto no número anterior cabe à universidade a atribuição do grau de 
doutor.

7 — Os ramos do conhecimento e especialidades em que o ISCPSI pode associar -se para 
os fins previstos nos n.os 5 e 6 são fixados por despacho do membro do Governo responsável pela 
área da administração interna, sob proposta do diretor do ISCPSI, ouvido o conselho científico.
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CAPÍTULO II

Estrutura orgânica

Artigo 4.º

Órgãos

São órgãos do ISCPSI:

a) A direção;
b) A direção de ensino;
c) O centro de investigação;
d) O corpo de alunos;
e) A direção dos serviços de administração;
f) O conselho consultivo;
g) O conselho científico;
h) O conselho pedagógico;
i) O conselho de disciplina; e
j) O conselho de gestão.

Artigo 5.º

Direção

Constituem a direção do ISCPSI o diretor e o diretor -adjunto.

Artigo 6.º

Diretor

1 — O diretor dirige superiormente todas as atividades do ISCPSI, depende diretamente do 
diretor nacional da PSP e responde pelo cumprimento das atribuições cometidas por lei ao ISCPSI.

2 — O cargo de diretor do ISCPSI é de direção superior de 2.º grau.
3 — O recrutamento para o cargo previsto no número anterior é feito, por escolha, de entre 

superintendentes -chefes, e o exercício é efetuado em comissão de serviço por um período de três 
anos, renovável, mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da adminis-
tração interna, sob proposta do diretor nacional da PSP.

4 — A renovação da comissão de serviço é comunicada ao interessado pela entidade com-
petente até 30 dias antes do seu termo, cessando a mesma automaticamente no final do respetivo 
período na ausência de comunicação, caso em que o dirigente se mantém no exercício de funções 
de gestão corrente até à tomada de posse do novo titular do cargo.

5 — Para efeitos de eventual renovação da comissão de serviço, deve a entidade competente 
ser informada, com a antecedência mínima de 90 dias do termo de cada comissão, cessando esta 
automaticamente no fim do respetivo período sempre que não seja dado cumprimento àquela 
formalidade.

6 — Em qualquer momento, a comissão de serviço pode ser dada por finda por despacho 
do membro do Governo responsável pela área da administração interna, por iniciativa deste, por 
proposta do diretor nacional ou a requerimento do interessado.

Artigo 7.º

Diretor -adjunto

1 — Compete ao diretor -adjunto substituir o diretor, coadjuvá -lo em todos os atos e desempe-
nhar todas as atribuições por aquele delegadas.

2 — O cargo de diretor -adjunto é de direção intermédia de 1.º grau.
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3 — O recrutamento para o cargo previsto no número anterior é feito, por escolha, de entre 
superintendentes, e o exercício é efetuado em comissão de serviço por um período de três anos, 
renovável, mediante despacho do diretor nacional, sob proposta do diretor do ISCPSI.

4 — É aplicável à comissão de serviço do diretor -adjunto o regime previsto nos n.os 4 e 5 do 
artigo anterior.

5 — Em qualquer momento, a comissão de serviço pode ser dada por finda, por despacho 
do diretor nacional, por iniciativa deste, por proposta do diretor do ISCPSI ou a requerimento do 
interessado.

Artigo 8.º

Gabinete do diretor

1 — Compete ao gabinete do diretor coadjuvar, assessorar e secretariar o diretor no exercício 
das suas funções, assegurando igualmente as funções de relações públicas, de protocolo e de 
tradução.

2 — O gabinete é dirigido por um oficial da carreira de oficial de polícia da PSP, com a cate-
goria de intendente.

3 — A constituição e a organização do gabinete são estabelecidas no regulamento interno 
(RI) do ISCPSI.

Artigo 9.º

Núcleos de apoio ao diretor

1 — Na dependência do diretor funcionam os núcleos de deontologia e disciplina, de relações 
exteriores e de avaliação e qualidade.

2 — As competências e a estrutura interna dos núcleos referidos no número anterior são 
estabelecidas no RI.

Artigo 10.º

Direção de ensino

1 — Compete à direção de ensino planear, coordenar e dirigir as atividades de ensino e todas 
as que, dentro do quadro científico e pedagógico, lhe sejam atribuídas por lei e pelo RI.

2 — A direção de ensino é constituída pelo diretor de ensino, pelos diretores dos departamentos 
e das áreas científicas, pelo diretor de estágio e pela secretaria escolar.

3 — As competências e a organização dos órgãos referidos no número anterior são estabe-
lecidas no RI.

4 — O cargo de diretor de ensino é de direção intermédia de 1.º grau.
5 — O recrutamento para o cargo previsto no número anterior é feito, por escolha, de entre 

superintendentes, e o exercício é efetuado em comissão de serviço por um período de três anos, 
renovável, mediante despacho do diretor nacional, sob proposta do diretor do ISCPSI.

6 — É aplicável à comissão de serviço do diretor de ensino o regime previsto nos n.os 4 e 5 
do artigo 7.º

7 — O diretor de estágio é um oficial da carreira de oficial de polícia da PSP com a categoria 
de subintendente, nomeado pelo diretor.

Artigo 11.º

Centro de investigação

1 — Compete ao centro de investigação desenvolver trabalhos e projetos de investigação 
científica multidisciplinar no âmbito dos departamentos e das áreas científicas do ISCPSI, gerir o 
centro de documentação e informação, promover a realização de colóquios, seminários e  congressos 
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na área da segurança interna, bem como promover a publicação de estudos e trabalhos científicos 
nesse âmbito.

2 — O centro de investigação é constituído pelo diretor, pelos diretores dos departamentos e 
das áreas científicas e pelo centro de documentação e informação.

3 — As competências e a organização dos órgãos referidos no número anterior são estabe-
lecidas em estatuto próprio, a aprovar pelo conselho científico.

4 — O cargo de diretor do centro de investigação é de direção intermédia de 2.º grau.
5 — O recrutamento para o cargo previsto no número anterior é feito, por escolha, de entre 

intendentes, e o exercício é efetuado em comissão de serviço por um período de três anos, renová-
vel, mediante despacho do diretor nacional, sob proposta do diretor do ISCPSI, ouvido o conselho 
científico.

6 — É aplicável à comissão de serviço do diretor do centro de investigação o regime previsto 
nos n.os 4 e 5 do artigo 7.º

7 — O centro de documentação e informação é coordenado por um técnico superior em matéria 
de biblioteconomia, arquivística e documentalística.

Artigo 12.º

Corpo de alunos

1 — Ao corpo de alunos compete o comando dos alunos, a sua integração no ISCPSI e na 
PSP, a execução das ações conducentes à sua adequada preparação policial, ética, social e cul-
tural, tendo em vista a sua correta formação como oficiais de polícia.

2 — O corpo de alunos é constituído pelo comandante do corpo de alunos, pelo adjunto do 
comandante do corpo de alunos, pelos comandantes de curso, pelo serviço de instrução, pelo 
gabinete de apoio psicopedagógico e pela secretaria do corpo de alunos.

3 — O cargo de comandante do corpo de alunos é de direção intermédia de 2.º grau.
4 — O recrutamento para o cargo previsto no número anterior é feito, por escolha, de entre 

intendentes, e o exercício é efetuado em comissão de serviço por um período de três anos, reno-
vável, mediante despacho do diretor nacional, sob proposta do diretor do ISCPSI.

5 — É aplicável à comissão de serviço do comandante do corpo de alunos o regime previsto 
nos n.os 4 e 5 do artigo 7.º

6 — O adjunto do comandante do corpo de alunos é um oficial da carreira de oficial de polícia 
da PSP, com a categoria de subintendente.

7 — Os comandantes de curso são oficiais da carreira de oficial de polícia da PSP, com a 
categoria de comissário ou subcomissário.

8 — As competências e a organização dos órgãos referidos no n.º 2 são estabelecidas 
no RI.

Artigo 13.º

Direção dos serviços de administração

1 — Compete à direção dos serviços de administração assegurar o normal funcionamento das 
atividades de carácter logístico e administrativo do ISCPSI, bem como a conservação das suas 
instalações, material e equipamento, garantindo a eficiência dos serviços próprios e a prontidão 
dos recursos disponíveis.

2 — A organização e o funcionamento da direção dos serviços de administração são estabe-
lecidos no RI.

3 — Os serviços de administração são dirigidos por um diretor, constituindo cargo de direção 
intermédia de 2.º grau, sendo o seu recrutamento feito, por escolha, de entre os intendentes, e o 
exercício é efetuado em comissão de serviço por um período de três anos, renovável, mediante 
despacho do diretor nacional, sob proposta do diretor do ISCPSI.

4 — É aplicável à comissão de serviço do diretor dos serviços de administração o regime 
previsto nos n.os 4 e 5 do artigo 7.º
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Artigo 14.º

Conselho consultivo

1 — O conselho consultivo é um órgão de consulta do diretor, competindo -lhe pronunciar -se 
sobre a valia dos estudos levados a efeito pelo ISCPSI no âmbito das ciências policiais e da segu-
rança interna, no contexto nacional e internacional, assim como propor alterações curriculares aos 
cursos ministrados, com vista a promover um maior apoio à Polícia e à comunidade.

2 — Integram o conselho consultivo:

a) O diretor, que preside;
b) O diretor -adjunto;
c) O diretor de ensino;
d) O diretor do centro de investigação;
e) O comandante do corpo de alunos;
f) Os diretores dos departamentos e das áreas científicas;
g) Os anteriores diretores do ISCPSI;
h) Três professores e três alunos, eleitos entre pares; e
i) Outras personalidades e individualidades da sociedade civil, de reconhecido mérito, nomea-

das pelo diretor.

3 — O conselho consultivo reúne em plenário, no mínimo uma vez por ano, e é secretariado 
pelo chefe do gabinete do diretor.

Artigo 15.º

Conselho científico

1 — O conselho científico é um órgão de consulta do diretor em matérias relacionadas com a 
orientação e organização do ensino superior universitário ministrado no ISCPSI e com os projetos 
de investigação levados a efeito ou a empreender, competindo -lhe:

a) Elaborar o seu regimento;
b) Apreciar as atividades científicas do ISCPSI;
c) Deliberar sobre a distribuição do serviço docente, sujeitando -a a homologação do diretor;
d) Pronunciar -se sobre a criação de ciclos de estudos proposta pelo diretor do ISCPSI e aprovar 

os respetivos planos de estudos, com vista a homologação pelo membro do Governo responsável 
pela área da administração interna;

e) Aprovar o regulamento do Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ECTS);
f) Propor ou pronunciar -se sobre a concessão de títulos ou distinções honoríficas;
g) Propor ou pronunciar -se sobre a instituição de prémios escolares;
h) Propor a composição dos júris de provas e de concursos académicos;
i) Praticar outros atos previstos na lei relativos à carreira docente e de investigação e ao 

 recrutamento de pessoal docente e de investigação;
j) Desempenhar as demais funções atribuídas pela lei ou pelos regulamentos do ISCPSI.

2 — Integram o conselho científico:

a) O diretor, que preside;
b) O diretor -adjunto;
c) O diretor de ensino;
d) O diretor do centro de investigação;
e) O comandante do corpo de alunos;
f) Os diretores dos departamentos e das áreas científicas;
g) Os docentes doutorados;
h) O diretor do estágio; e
i) O chefe do gabinete do diretor, que secretaria.
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3 — Podem participar no conselho científico, a convite do diretor e sem direito a voto, outras 
personalidades de reconhecido mérito e conhecimento técnico da matéria em debate.

Artigo 16.º

Conselho pedagógico

1 — O conselho pedagógico é um órgão de consulta do diretor em matérias relacionadas com 
a orientação pedagógica, a avaliação dos cursos e o rendimento escolar, de modo a promover um 
processo de ensino e de aprendizagem adequado aos novos desafios das ciências policiais e da 
segurança interna, competindo -lhe:

a) Pronunciar -se sobre as orientações pedagógicas e os métodos de ensino e de avaliação;
b) Promover a realização de inquéritos regulares ao desempenho pedagógico do ISCPSI e a 

sua análise e divulgação;
c) Promover a realização da avaliação do desempenho pedagógico dos docentes, por estes 

e pelos estudantes, e a sua análise e divulgação;
d) Propor as providências necessárias para criar condições pedagógicas de excelência;
e) Aprovar o regulamento de avaliação de conhecimentos dos alunos;
f) Pronunciar -se sobre a criação de ciclos de estudos e sobre os respetivos planos;
g) Pronunciar -se sobre a instituição de prémios escolares;
h) Exercer as demais competências que lhe sejam conferidas pela lei ou pelos regulamentos 

do ISCPSI.

2 — Integram o conselho pedagógico:

a) O diretor, que preside;
b) O diretor -adjunto;
c) O diretor de ensino;
d) O diretor do centro de investigação;
e) O comandante do corpo de alunos;
f) Os diretores dos departamentos e das áreas científicas;
g) Os docentes doutorados;
h) O diretor do estágio;
i) Cinco docentes eleitos entre os seus pares;
j) O chefe do gabinete do diretor, que secretaria; e
l) Um aluno de cada ano, eleito pelos seus pares.

3 — Podem participar no conselho pedagógico, a convite do diretor e sem direito a voto,  outras 
personalidades e individualidades de reconhecido mérito e conhecimento técnico da matéria em 
debate.

Artigo 17.º

Conselho de disciplina

1 — Compete ao conselho de disciplina aconselhar o diretor nos assuntos de natureza disci-
plinar relacionados com os alunos.

2 — Integram o conselho de disciplina:

a) O diretor, que preside;
b) O diretor -adjunto;
c) O diretor de ensino;
d) O comandante do corpo de alunos;
e) Dois docentes, a nomear pelo diretor; e
f) O adjunto do comandante de corpo de alunos, que secretaria.
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3 — Podem participar no conselho de disciplina, a convite do diretor e sem direito a voto, outras 
personalidades de reconhecido mérito e conhecimento técnico da matéria em debate.

Artigo 18.º

Conselho de gestão

1 — Compete ao conselho de gestão conduzir a gestão administrativa e patrimonial do ISCPSI, 
bem como a gestão dos recursos humanos de acordo com a legislação em vigor para os organismos 
públicos dotados de autonomia administrativa.

2 — Compete ainda ao conselho de gestão fixar as taxas e emolumentos.
3 — O conselho de gestão pode delegar nos órgãos do ISCPSI e nos dirigentes de serviço as 

competências consideradas necessárias a uma gestão eficiente.
4 — Integram o conselho de gestão:

a) O diretor, que preside;
b) O diretor -adjunto;
c) O diretor de ensino;
d) O diretor do centro de investigação;
e) O diretor dos serviços de administração; e
f) O chefe do gabinete do diretor, que secretaria.

5 — Podem ser convocados para participar, sem direito a voto, nas reuniões do conselho de 
gestão outros responsáveis de órgãos ou serviços do ISCPSI.

CAPÍTULO III

Ensino e investigação

Artigo 19.º

Avaliação, acreditação e informação

1 — O ISCSPI está abrangido pelo sistema geral de avaliação e acreditação do ensino 
 superior.

2 — A organização dos ciclos de estudos do ISCSPI rege -se pelos princípios estabelecidos 
pelo Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, de 25 de 
junho, e pelo Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, 
de 25 de junho, sem prejuízo das exigências específicas deste estatuto e dos seus regulamentos, 
inerentes à missão policial.

3 — Os ciclos de estudos do ISCPSI estão sujeitos a acreditação nos termos do disposto no 
título III do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março.

4 — O ISCPSI presta informação atualizada acerca da sua organização e funcionamento, 
designadamente sobre as instalações, o corpo docente, os planos de estudos e os conteúdos 
curriculares.

5 — São objeto de divulgação pública as informações relativas ao ISCPSI, aos seus ciclos de 
estudos e ainda aos resultados dos processos de avaliação e acreditação.

Artigo 20.º

Cooperação

1 — Podem ter acesso aos cursos previstos no artigo anterior candidatos provenientes de 
outras forças, serviços e organismos de segurança nacionais e de países estrangeiros, nomeada-
mente da União Europeia e da CPLP.
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2 — As modalidades de ingresso e frequência dos cursos destinados à formação referida no 
número anterior são definidas nos acordos de cooperação em matéria policial celebrados com 
esses países e instituições.

Artigo 21.º

Orientação do ensino

1 — O ensino ministrado nos ciclos de estudos de licenciatura em Ciências Policiais e de 
mestrado em Segurança Pública compreende as seguintes vertentes fundamentais:

a) Formação científica de base de nível universitário, com vista a assegurar a aquisição de 
conhecimentos essenciais ao permanente acompanhamento da evolução do saber;

b) Formação científica de índole técnica e tecnológica, destinada a satisfazer a qualificação 
profissional indispensável ao desempenho das funções técnicas no âmbito da PSP;

c) Formação ética e deontológica, consubstanciada numa sólida educação cívica, tendo em 
vista desenvolver nos alunos os atributos de carácter, em especial o alto sentido do dever, honra e 
lealdade, da disciplina e as qualidades de comando e liderança, próprias do oficial de polícia;

d) Preparação física e policial, visando conferir aos alunos as competências imprescindíveis 
ao cumprimento das suas missões futuras.

2 — Com vista à formação integral do aluno, os ciclos de estudos de licenciatura em Ciências 
Policiais e de mestrado em Segurança Pública compreendem atividades complementares, basea-
das na correta gestão dos tempos livres, e que contemplam atividades de carácter policial, lúdico 
e de cultura geral.

Artigo 22.º

Atividades de ensino

1 — As atividades de ensino no ISCPSI têm, por regra, carácter presencial e obrigatório e 
desenvolvem -se através de aulas teóricas, teórico -práticas, prático -laboratoriais, trabalho de campo 
orientado, seminários, estágios e orientação tutorial, de acordo com a pedagogia mais aconselhá-
vel ao processo de ensino -aprendizagem das unidades curriculares que integram os planos dos 
diversos cursos.

2 — De acordo com a especificidade do curso, podem ser utilizadas metodologias que possi-
bilitem a utilização de métodos não presenciais.

3 — O ensino nos ciclos de estudos de licenciatura em Ciências Policiais e de mestrado em 
Segurança Pública reveste carácter presencial, atenta a sua natureza específica e a necessidade 
de garantir a formação referida nas alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo anterior.

Artigo 23.º

Atividades de investigação

No domínio das áreas científicas que integram os planos dos cursos que ministra, o ISCPSI, 
nomeadamente através do seu centro de investigação e dos seus departamentos científicos, pro-
move atividades de investigação que visam o desenvolvimento das ciências policiais, a formação 
metodológica dos seus alunos, a procura constante de novas soluções pedagógicas e a melhoria 
do ensino.

Artigo 24.º

Convénios, associações e mobilidade

1 — No âmbito da missão que lhe está cometida, o ISCPSI pode associar -se e estabelecer 
convénios com outros estabelecimentos de ensino superior, nacionais ou estrangeiros, para a 
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 realização de ciclos de estudos nos termos dos artigos 41.º a 43.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 
24 de março, bem como para o desenvolvimento de projetos de ensino em rede e estabelecimento 
de parcerias nacionais e internacionais, geradores de sinergias entre as instituições e otimizadores 
da utilização de recursos docentes e materiais existentes.

2 — O ISCPSI assegura o princípio da mobilidade dos estudantes, salvaguardadas as neces-
sidades, as especificidades e os interesses da PSP, devendo o membro do Governo responsável 
pela administração interna estabelecer as condições de mobilidade, nos termos da legislação 
aplicável.

3 — Em concreto, e para os efeitos do previsto nos números anteriores, o ISCPSI pode associar-
-se ou celebrar convénios tendo em vista:

a) A definição do regime de creditação de formações visando o prosseguimento de estudos 
dos seus alunos, a todos os níveis, noutras instituições de ensino superior, e dos estudantes destas 
no ISCPSI;

b) A realização ou coordenação de projetos nacionais ou internacionais de investigação e 
 desenvolvimento, integrados em objetivos de interesse nacional, nomeadamente na área das 
 ciências policiais e da segurança interna; e

c) A utilização recíproca de recursos disponíveis.

CAPÍTULO IV

Corpo docente

Artigo 25.º

Corpo docente

1 — O corpo docente do ISCPSI é constituído pelos docentes, policiais e não policiais, que 
a qualquer título, com as categorias e nos termos do Estatuto da Carreira Docente Universitária 
(ECDU), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, na sua redação atual, e pelo 
Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico (ECPDESP), aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 185/81, de 1 de julho, na sua redação atual, designadamente por contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado ou a termo certo, bem como através de 
convénio com instituições de ensino universitário, nele desenvolvam atividade docente.

2 — Ao corpo docente compete a realização dos fins educativos do ISCPSI, cabendo -lhe desem-
penhar as funções próprias da categoria e as atribuídas no âmbito da atividade escolar, bem como 
cumprir as determinações vigentes e os deveres inerentes à condição de docente universitário.

3 — O corpo docente do ISCPSI deve satisfazer os requisitos previstos na legislação do  docente 
de ensino superior, sem prejuízo da especificidade própria do ESPOL.

4 — O pessoal docente de carreira e o especialmente contratado regem -se pelo previsto no 
ECDU ou no ECPDESP, na prestação do serviço docente no ISCPSI, sem prejuízo do disposto no 
presente decreto -lei.

5 — Os docentes não policiais têm direito ao uso de traje e insígnias académicas próprias, nos 
termos definidos em despacho do diretor nacional da PSP, ouvido o conselho pedagógico.

6 — O pessoal docente de carreira e o especialmente contratado constam do mapa de pessoal 
da PSP.

Artigo 26.º

Recrutamento de docentes policiais

1 — Os docentes policiais são recrutados de entre os oficiais de polícia detentores de grau 
académico superior, sendo determinante para a sua seleção a posse de reconhecido currículo 
científico, pedagógico ou profissional nas unidades curriculares de conhecimento que lhes compete 
ministrar.
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2 — A seleção dos docentes policiais do ISCPSI é feita por convite formulado pelo diretor.
3 — O convite formulado pelo diretor é fundamentado em parecer subscrito pela maioria dos 

membros do conselho científico, aos quais é previamente fornecido um exemplar do curriculum vitae, 
atribuindo -se a categoria de harmonia com as regras estabelecidas no ECDU ou no ECPDESP.

Artigo 27.º

Recrutamento de docentes não policiais

1 — Os docentes não policiais são recrutados de entre docentes ou individualidades de reco-
nhecida competência científica, pedagógica ou profissional nas unidades curriculares de conhe-
cimento que lhes compete ministrar, devendo a sua admissão realizar -se nos termos e de acordo 
com as qualificações exigidas no ECDU ou no ECPDESP.

2 — A seleção de docentes de carreira é feita por concurso nos termos do ECDU ou do ECPDESP.
3 — A seleção de docentes especialmente contratados é feita por convite nos termos do ECDU 

ou do ECPDESP.
4 — O ISCPSI pode celebrar convénios com outras instituições de ensino superior para a 

cedência de docentes.

Artigo 28.º

Seleção

(Revogado.)

Artigo 29.º

Regime de contratação

1 — Os docentes policiais são autorizados a exercer funções de docência no ISCPSI pelo 
diretor nacional da PSP.

2 — Os docentes não policiais são contratados nos termos previstos no ECDU ou no ECP-
DESP.

3 — Os contratos referidos no número anterior são celebrados pelo diretor do ISCPSI e contêm, 
obrigatoriamente, os seguintes elementos:

a) Modalidade do contrato de trabalho em funções públicas;
b) Área científica para a qual o docente é contratado;
c) Número de horas de serviço docente a prestar semanalmente;
d) Indicação da categoria do docente;
e) Remuneração;
f) No caso do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, deve ser ainda 

indicado o início e a duração do contrato.

Artigo 30.º

Vencimentos e remunerações

1 — Os docentes não policiais, os docentes policiais não colocados no ISCPSI e os que aí 
desempenhem funções para além das de natureza letiva têm direito à remuneração prevista no 
âmbito do ECDU ou do ECPDESP, de acordo com a categoria que lhes seja atribuída pelo conselho 
científico.

2 — Os pagamentos relativos às atividades docentes e de apoio não regulares, certas ou per-
manentes, desenvolvidas no âmbito de cursos não conferentes de grau académico ou de especia-
lização, seminários ou colóquios, são realizados de acordo com o regime da contratação pública.
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Artigo 31.º

Funções dos docentes

Sem prejuízo do previsto no Estatuto da Carreira Docente Universitária para a correspondente 
categoria, compete aos docentes do ISCPSI:

a) Ministrar as unidades curriculares;
b) Dirigir ou colaborar em trabalhos de investigação;
c) Dirigir ou cooperar na orientação e coordenação pedagógica de uma ou várias unidades 

curriculares;
d) Participar nas tarefas de gestão do ensino, nomeadamente nas reuniões para que tenham 

sido convocados; e
e) Contribuir para a produção científica realizada no ISCPSI.

CAPÍTULO V

Corpo discente dos ciclos de estudos de licenciatura em Ciências Policiais 
e de mestrado em Segurança Pública

Artigo 32.º

Acesso e regime de frequência

1 — As condições de acesso e ingresso ao ISCPSI são idênticas ao que estiver estabelecido 
para o ensino superior público, sem prejuízo das exigências específicas fixadas neste estatuto e 
em outra regulamentação.

2 — A admissão, a frequência, o aproveitamento escolar e a eliminação dos alunos dos ciclos 
de estudos de licenciatura em Ciências Policiais e de mestrado em Segurança Pública são regulados 
em portaria a aprovar pelo membro do Governo responsável pela área da administração interna.

3 — O número de vagas é fixado por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas das finanças, administração interna e do ensino superior.

Artigo 33.º

Situação do aluno

1 — Os candidatos admitidos no concurso são aumentados ao efetivo do corpo de alunos e 
adquirem a categoria de cadete -aluno.

2 — O cadete -aluno é graduado em aspirante a oficial de polícia na data de início do último 
ano curricular.

3 — A frequência dos ciclos de estudos de licenciatura em Ciências Policiais e de mestrado 
em Segurança Pública faz -se em comissão de serviço, para o pessoal policial e para os trabalha-
dores com prévia relação jurídica de emprego público, e na modalidade de nomeação transitória 
por tempo determinado, para os restantes alunos.

Artigo 34.º

Direitos e deveres dos alunos

1 — Os alunos dos ciclos de estudos de licenciatura em Ciências Policiais e de mestrado em 
Segurança Pública estão isentos de propinas e outros encargos de frequência.

2 — Constitui encargo do Estado o alojamento, a alimentação e o fardamento dos alunos.
3 — Durante a frequência do curso, os alunos são obrigados a fazer uso do uniforme estabe-

lecido no plano geral de uniformes da PSP.
4 — Os alunos têm direito a uma gratificação mensal nos termos do estatuto do pessoal da PSP 

e aos abonos e gratificações legalmente aplicáveis às condições do seu vínculo à instituição.



N.º 8 12 de janeiro de 2022 Pág. 58

Diário da República, 1.ª série

5 — A contagem do tempo de serviço efetivo e o correspondente desconto para o regime de 
segurança social aplicável têm início na data de aumento ao efetivo do corpo de alunos.

6 — Os alunos têm direito aos serviços sociais da PSP e ao seu subsistema de saúde,  efetuando 
para o efeito os devidos descontos.

7 — Os demais direitos e deveres dos alunos são consignados no RI.

Artigos 35.º

Regime académico

1 — O regime de frequência do curso é de internato, podendo ser facultado o regime de 
 externato em casos especiais, definidos no RI.

2 — O regime de avaliação de conhecimentos dos alunos é fixado por despacho do diretor do 
ISCPSI, após aprovação do conselho pedagógico.

3 — As regras de estágio são aprovadas por despacho do diretor nacional, sob proposta do 
diretor do ISCPSI.

4 — As condições de elaboração e apreciação das dissertações dos cursos de mestrado são 
fixadas por despacho do diretor, após aprovação do conselho científico.

5 — As regras de atribuição da classificação final constam do regime de admissão, frequência, 
aproveitamento escolar e eliminação dos ciclos de estudos de licenciatura em Ciências Policiais e 
de mestrado em Segurança Pública.

6 — As regras de emissão de cartas de curso e diplomas são aprovadas por despacho do 
diretor.

7 — Os alunos estão sujeitos a regime disciplinar escolar, fixado por despacho do diretor 
nacional sob proposta do diretor do ISCPSI.

Artigo 36.º

Sujeição a exames

1 — Durante os ciclos de estudos de licenciatura em Ciências Policiais e de mestrado em 
Segurança Pública, os alunos podem ser submetidos a exames médicos, a testes ou outros meios 
apropriados, designadamente com vista à deteção de consumo excessivo de bebidas alcoólicas, 
bem como ao consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, nos termos do artigo 10.º 
do Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 
11 de setembro.

2 — Ao procedimento de deteção do consumo de bebidas alcoólicas, de estupefacientes e 
substâncias psicotrópicas é aplicável, com as necessárias adaptações, o regulamento da verificação 
do consumo excessivo de bebidas alcoólicas e do consumo de estupefacientes e de substâncias 
psicotrópicas pelo pessoal com funções policiais da PSP.

3 — As despesas decorrentes da realização de testes ou exames previstos neste artigo são 
suportadas pelo Serviço de Assistência na Doença (SAD) da PSP.

Artigo 37.º

Abate ao corpo de alunos

1 — O abate ao corpo de alunos processa -se de acordo com o regulamento de admissão, 
frequência, aproveitamento escolar e eliminação dos ciclos de estudos de licenciatura em Ciências 
Policiais e de mestrado em Segurança Pública, aprovado por portaria do membro do Governo 
responsável pela área da administração interna.

2 — O aluno integrado nas carreiras de pessoal policial da PSP regressa, por despacho do 
diretor nacional, à sua situação anterior.

3 — Ao aluno que desista do curso pode ser exigido o pagamento de uma indemnização ao 
Estado, de forma a cobrir, total ou parcialmente, as despesas efetuadas.
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Artigo 38.º

Ingresso no mapa de pessoal

1 — Após a conclusão dos ciclos de estudos de licenciatura em Ciências Policiais e de mes-
trado em Segurança Pública, os alunos ingressam na primeira categoria da carreira de oficial de 
polícia da PSP, nos termos definidos no estatuto do pessoal da PSP.

2 — O ingresso na carreira faz -se por ordem decrescente da classificação final obtida no 
mestrado em Ciências Policiais.

CAPÍTULO VI

Outros ciclos de estudos e cursos

Artigo 39.º

Aprovação e regime

1 — No sentido de responder às necessidades formativas da PSP e da comunidade nacional e 
internacional, no âmbito das ciências policiais e de segurança interna, o conselho científico aprova 
a realização de outros ciclos de estudos em Ciências Policiais bem como de cursos de especiali-
zação e atualização.

2 — Os cursos que constituam pré -requisitos especiais de promoção na carreira de oficial de 
polícia são aprovados por portaria do membro do Governo responsável pela área da administração 
interna.

3 — Quando as atividades a desenvolver não se direcionem especificamente para as neces-
sidades de formação da PSP, os cursos devem autofinanciar -se.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

Artigo 40.º

Receitas do ISCPSI

Constituem receitas do ISCPSI:

a) As dotações atribuídas pelo Orçamento do Estado;
b) As receitas provenientes de propinas e outros encargos devidos pela frequência dos ciclos 

de estudos e de outras atividades realizados pelo ISCPSI ou em cooperação com outra instituição 
de ensino superior;

c) As receitas provenientes de atividade de investigação e desenvolvimento, incluindo a emis-
são de pareceres;

d) Os rendimentos de bens próprios ou de que tenha a fruição;
e) O produto de vendas de publicações e as quantias cobradas pelas atividades e serviços 

prestados;
f) Os juros dos depósitos bancários;
g) As receitas próprias consignadas ao ISCPSI e aos respetivos saldos;
h) Os subsídios, subvenções, comparticipações, doações, heranças e legados;
i) O produto resultante de taxas e emolumentos; e
j) Outras receitas que lhe sejam atribuídas por lei, contrato ou a qualquer outro título.
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Artigo 41.º

Pessoal dirigente

Os cargos dirigentes do ISCPSI são os previstos no mapa anexo ao presente Estatuto, do 
qual faz parte integrante.

ANEXO

(a que se refere o artigo 41.º)

Quadro de cargos dirigentes do ISCPSI 

Quadro dirigente Número de lugares

Cargo de direção superior de 2.º grau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Cargo de direção intermédia de 1.º grau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Cargo de direção intermédia de 2.º grau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

 114878043 
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 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Assembleia Legislativa

Decreto Legislativo Regional n.º 2/2022/M

Sumário: Estabelece um regime excecional de agilização e simplificação de procedimentos dos 
projetos aprovados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência que integram o 
Plano de Recuperação e Resiliência da Região Autónoma da Madeira.

Estabelece um regime excecional de agilização e simplificação de procedimentos dos projetos
aprovados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência

que integram o Plano de Recuperação e Resiliência da Região Autónoma da Madeira

A pandemia da doença COVID -19, para além de representar uma emergência sanitária, teve 
consequências económicas e sociais à escala global, sem precedentes, desencadeando uma 
 retração económica generalizada, circunstância que exigiu dos países da União Europeia, Portugal 
inclusive, a adoção de um vasto leque de medidas excecionais, de mitigação dos efeitos colaterais 
da pandemia, particularmente na Região Autónoma da Madeira (RAM), considerando não só a sua 
forte dependência do setor do turismo, severamente afetado pela pandemia, mas sobretudo a sua 
permanente condição de região ultraperiférica e os desafios daí advenientes.

A estratégia adotada para contenção da COVID -19 na RAM teve avultadas consequências 
económicas, com impacto direto no consumo das famílias e na atividade das empresas, o que levou 
à adoção de medidas financeiras de exceção, designadamente para apoio à liquidez das empre-
sas e à manutenção de postos de trabalho, por forma a obviar à extinção massiva de capacidade 
produtiva na RAM, evitando, consequentemente, a perda de rendimentos das famílias.

Efetivamente, as consequências da pandemia no desenvolvimento económico e social na RAM, 
de Portugal no seu todo e da União Europeia de um modo generalizado, conduziram à  necessidade 
de um ajustamento estratégico e operacional em termos de planeamento, no sentido de concretizar 
uma resposta de mitigação e estabilização de curto prazo e de impulso à recuperação e resiliência, 
a médio e longo prazos.

No âmbito do pacote financeiro consensualizado pelo Conselho Europeu, em julho de 2020, 
foi criado o Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), que permite a cada Estado -Membro 
planear um conjunto de reformas e investimentos emergentes para atenuar o impacto económico 
da crise provocada pela doença COVID -19, assente na transição ecológica e digital.

O MRR determina que os planos de recuperação e resiliência dos Estados -Membros se tradu-
zam em medidas para a implementação de reformas e investimentos, alinhados com os objetivos 
do Semestre Europeu e com as recomendações específicas por Estado -Membro que dali decorrem.

Tendo como referência as opções e prioridades estabelecidas na Estratégia Portugal 2030, 
aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2020, de 13 de novembro, e em arti culação 
com os princípios de programação do Quadro Financeiro Plurianual 2021 -2027, aprovados pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2020, de 13 de novembro, a programação do Plano 
de Recuperação e Resiliência foi desenvolvida em articulação com a programação do Acordo de 
Parceria e respetivos Programas Operacionais, maximizando as sinergias e complementaridades 
entre as duas mais importantes fontes de financiamento europeu das políticas públicas para a 
próxima década.

A 22 de abril de 2021, Portugal entregou formalmente o seu Plano de Recuperação e Resi-
liência (PRR) e, por forma a concretizar aquele Plano, através do Decreto -Lei n.º 29 -B/2021, de 
4 de maio, definiu o respetivo modelo de governação, determinando no seu artigo 13.º que as 
reformas e investimentos a realizar nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira são objeto 
de contratualização nos termos do artigo 9.º daquele diploma, no respeito pela respetiva autono-
mia político -administrativa e pelos princípios e critérios regionais fixados no citado diploma e no 
Regulamento (UE) 2021/241.
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A 23 de junho é publicado o Decreto -Lei n.º 53 -B/2021, que estabelece o regime excecional 
de execução orçamental e de simplificação de procedimentos dos projetos aprovados no âmbito 
do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Neste enquadramento, a Região Autónoma da Madeira definiu os investimentos regionais a 
realizar no âmbito do MRR da União Europeia para o período de 2021 -2026 e, bem assim, do PRR, 
que integram o Plano de Recuperação e Resiliência da Região Autónoma da Madeira (PRR -RAM), 
tendo igualmente, através do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2021/M, de 15 de junho, definido 
um modelo de governação adaptado às especificidades regionais.

Importa agora, na linha das disposições adotadas pelo Governo da República através do 
Decreto -Lei n.º 53 -B/2021, de 23 de junho, já citado, consagrar medidas de exceção que agilizem e 
simplifiquem procedimentos constantes de disposições orçamentais ou de execução do orçamento 
da Região, as quais têm necessariamente em conta a realidade regional, em particular a referente 
à contratualização dos investimentos e projetos regionais integrados no PRR, que será formalizada 
através de um único contrato que agrega todos aqueles investimentos, a celebrar entre a estrutura 
de missão «Recuperar Portugal» e o Instituto de Desenvolvimento Regional, IP -RAM (IDR), que 
assume as funções de beneficiário intermediário, sem prejuízo dos protocolos que este venha a 
celebrar com outras entidades para a prossecução da execução daqueles investimentos ou da 
criação de outros instrumentos que permitam assegurar aquela execução e a estratégia regional 
delineada em determinadas áreas.

Desde logo, no âmbito da Dimensão de Transição Digital do PRR -RAM, ou noutras dimensões 
que enquadrem medidas relacionadas com a transição digital, por forma a garantir e assegurar 
sucesso e sustentabilidade financeira dos projetos e investimentos a realizar pelos serviços e orga-
nismos da administração pública regional e o seu alinhamento com a estratégia regional delineada 
para esta área, em que a digitalização assenta na identificação de complementaridades e sinergias 
entre investimentos e no processo de eficiência interna e partilha de dados e informação de uma 
forma lógica de interoperabilidade, interconectividade e uniformização de sistemas para maior resi-
liência, através da Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 1027/2021, de 26 de outubro, 
foi reforçada a intervenção da Secretaria Regional das Finanças, conferindo -lhe competências para 
o acompanhamento destes projetos, através da sua submissão a uma análise prévia da Direção 
Regional da Informática (DRI).

Nesta linha, numa ótica essencialmente orçamental, de eficiência e eficácia da despesa e 
de alinhamento da estratégia regional delineada no PRR -RAM, nomeadamente da referente à 
Transição Digital da RAM, através do presente diploma estabelece -se a possibilidade de projetos 
e investimentos a realizar pelas entidades da administração pública regional no âmbito do PRR e 
do PRR -RAM, contratualizados entre o IDR na qualidade de beneficiário intermediário e o benefi-
ciário final, poderem abranger qualquer entidade ou organismo regional, incluindo os dotados de 
autonomia administrativa e financeira com ou sem personalidade jurídica e a Assembleia Legislativa 
da Região Autónoma da Madeira, os quais, para efeitos do presente diploma, são denominados 
por «destinatários finais».

Nestes casos, se no orçamento do serviço do beneficiário indireto estiver inscrita uma dotação 
orçamental para a despesa que este iria suportar, por exemplo com a aquisição de bens ou serviços 
em matérias de tecnologias de informação e conhecimento, que acabará por obter através do inves-
timento do PRR, a Secretaria Regional das Finanças procede de imediato ao seu congelamento.

É neste enquadramento que o presente diploma vem permitir que os projetos aprovados no 
PRR, tenham uma «via verde» e aproveitem a derrogação de algumas regras habituais em maté-
ria de tramitação procedimental e partilha, que lhes permitirá uma maior eficácia e eficiência dos 
investimentos a realizar na administração pública regional, e um maior alinhamento com a estraté-
gia regional delineada para a transição digital, consumindo o menor custo possível e tempo nessa 
tramitação, o que, afinal, contribuirá para o cumprimento das metas associadas à boa execução 
do PRR -RAM e para o sucesso das medidas implementadas.

Assim:
A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira decreta, ao abrigo das alíneas a) 

e g) do n.º 1 do artigo 227.º e do n.º 1 do artigo 228.º, ambos da Constituição da República Portu-
guesa, da alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º e das alíneas qq) e vv) do artigo 40.º do Estatuto Político-
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-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, aprovado pela Lei n.º 13/91, de 5 de junho, revisto 
e alterado pelas Leis n.os 130/99, de 21 de agosto, e 12/2000, de 21 de junho, o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

O presente diploma estabelece um regime excecional de agilização e simplificação de proce-
dimentos dos projetos aprovados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que 
integram o Plano de Recuperação e Resiliência da Região Autónoma da Madeira (PRR -RAM), 
através de subvenções a fundo perdido e os procedimentos a adotar.

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação

1 — O presente diploma é aplicável a todas as entidades da administração pública regional, 
incluindo entidades públicas reclassificadas, que estão abrangidas pela Lei de Enquadramento 
do Orçamento da Região Autónoma da Madeira, aprovada pela Lei n.º 28/92, de 1 de setembro.

2 — O presente diploma aplica -se, exclusivamente, aos projetos que integram e são financiados 
pelo PRR aprovado pela Comissão Europeia e com contratualização entre a Estrutura de Missão 
«Recuperar Portugal» e a Região, através do Instituto de Desenvolvimento Regional, IP -RAM 
(IDR), que assume as funções de beneficiário intermediário, e entre este último e os respetivos 
beneficiários finais quando estes se enquadrem no número anterior.

Artigo 3.º

Inscrição, alteração e reprogramação orçamental

1 — Os projetos com financiamento através do PRR e com contratualização nos termos 
previstos no n.º 2 do artigo 2.º devem ser inscritos na medida «Plano de Recuperação e Resiliên-
cia», devendo a execução das verbas pelas entidades beneficiárias, intermediárias ou finais, no 
âmbito do PRR, ser relevada orçamentalmente na fonte de financiamento «483 — Instrumento de 
 Recuperação e Resiliência».

2 — A inscrição e alterações orçamentais devem observar as regras orçamentais estabele-
cidas, designadamente quanto à especificação da despesa e receita, de acordo com as várias 
classificações orçamentais, em termos de fonte de financiamento, medida e classificação funcional, 
especificamente previstas para o PRR.

3 — As despesas financiadas no âmbito do PRR não são passíveis de financiamento por 
outras fontes.

4 — Os processos de inscrição e alterações orçamentais e respetivas reprogramações, a que 
se refere o presente artigo, são enviados à Secretaria Regional das Finanças com a identificação 
«PRR», de acordo com os procedimentos, regularidade e circuitos definidos, devendo as entidades 
manter permanentemente atualizados os adequados registos contabilísticos.

Artigo 4.º

Competência para autorização de despesas no âmbito de procedimentos de contratação pública

As despesas, no âmbito de procedimentos de contratação pública associados à execução de 
medidas do PRR, podem ser autorizadas pelas seguintes entidades de acordo com os seguintes 
limiares:

a) Até € 200 000, os diretores regionais e os órgãos máximos dos serviços com autonomia 
administrativa;

b) Até € 400 000, os órgãos de administração dos serviços e fundos autónomos;
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c) Até € 7 000 000, os secretários regionais;
d) Até € 15 000 000, o Presidente do Governo Regional;
e) Sem limite, o Conselho do Governo Regional.

Artigo 5.º

Assunção de encargos plurianuais

1 — A assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, 
incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos 
de cooperação técnica e financeira e parcerias público -privadas, fica dispensada da autorização 
prévia do membro do Governo Regional responsável pela área das finanças, desde que tais com-
promissos estejam associados à execução de projetos que integram o PRR, com contratualização 
nos termos previstos no n.º 2 do artigo 2.º

2 — Os encargos plurianuais são previamente registados no Sistema Central de Encargos 
Plurianuais e são obrigatoriamente mantidos atualizados, de acordo com os procedimentos defi-
nidos.

3 — A autorização de assunção e de reprogramação de encargos plurianuais nos termos do 
presente artigo é objeto de publicação no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, através 
de portaria do membro do Governo Regional responsável pela área setorial em causa, quando 
legalmente exigível.

Artigo 6.º

Utilização condicionada das dotações orçamentais

As dotações orçamentais afetas à execução de projetos exclusivamente financiados pelo PRR 
não são sujeitas a cativações que decorram de legislação em vigor sobre a matéria em causa.

Artigo 7.º

Destinatários finais e acertos orçamentais

1 — Os projetos e investimentos a realizar pelas entidades da administração pública regional 
no âmbito do PRR e do PRR -RAM, contratualizados entre o IDR, na qualidade de beneficiário 
intermediário, e o beneficiário final, podem abranger qualquer entidade ou organismo regional, in-
cluídos os dotados de autonomia administrativa e financeira com ou sem personalidade jurídica e 
a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que para este efeito são considerados 
destinatários finais.

2 — Nas situações referidas no número anterior, sempre que o orçamento do serviço con-
temple a verba que iria ser despendida com o benefício obtido pelo destinatário final através do 
investimento e projeto a que se refere o n.º 1, é feito o congelamento da dotação orçamental inscrita 
no seu orçamento.

Artigo 8.º

Execução orçamental

1 — Os montantes de receita orçamental do ano, financiados exclusivamente pelo PRR, que 
não se tenham traduzido em despesa até final do mesmo ano, devem ser objeto de operação de 
conversão para operações extraorçamentais, nos primeiros 10 dias úteis de janeiro do ano seguinte, 
relevando para efeitos da execução orçamental do ano anterior.

2 — Os montantes a que se refere o número anterior são objeto de conversão em operações 
orçamentais e de registo nos mesmos projetos PRR no ano ou anos seguintes, à medida que tenha 
aplicação em despesa.
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3 — As operações referidas no número anterior são da competência do dirigente máximo 
do serviço e objeto de comunicação, de acordo com os procedimentos e circuitos a definir pela 
 Secretaria Regional das Finanças.

Artigo 9.º

Aquisição de serviços

A celebração e renovação de contratos de aquisição de serviços, incluídos os celebrados com 
pessoa singular que, nos termos das disposições dos decretos legislativos regionais que, em cada 
ano, aprovam o Orçamento da Região Autónoma da Madeira, careçam de autorização prévia pelos 
membros do Governo Regional responsáveis pela área das finanças e pela área setorial em causa, 
ficam dispensados da referida autorização, desde que os respetivos encargos sejam financiados 
pelo PRR.

Artigo 10.º

Regime excecional de contratação de recursos humanos

1 — A abertura de procedimentos concursais para a contratação de trabalhadores para a 
constituição de relações jurídicas de emprego a termo resolutivo certo ou incerto, pelo período 
máximo de execução dos projetos PRR em que estão integrados nos órgãos, organismos e 
serviços abrangidos pelo presente diploma, é autorizada por despacho do membro do Governo 
Regional responsável pelas áreas das finanças e da administração pública, através da fixação 
de um contingente máximo de postos de trabalho a preencher, mediante as necessidades tem-
porárias efetivamente identificadas, o qual determina igualmente as condições remuneratórias 
genericamente aplicáveis.

2 — Os procedimentos concursais referidos no número anterior seguem um regime de trami-
tação especialmente simplificado e urgente, regulado por portaria do membro do Governo Regional 
responsável pelas áreas das finanças e da administração pública, no respeito pelos seguintes 
princípios:

a) Redução dos prazos de notificação e tramitação procedimental em até 50 % dos prazos 
determinados na Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 
11 de janeiro;

b) Dispensa da audiência prévia;
c) Tramitação preferencialmente de forma eletrónica, devendo as notificações e outras comu-

nicações associadas ao procedimento ocorrer através de correio eletrónico.

3 — A contratação de recursos humanos ao abrigo do disposto no n.º 1 deve obedecer aos 
seguintes requisitos:

a) Ser preferencialmente financiada com recursos provenientes do PRR e, quando devidamente 
justificado, por outras fontes de financiamento previamente identificadas;

b) Não corresponder a uma necessidade permanente do órgão, organismo ou serviço;
c) Ser exclusivamente afeta à gestão ou execução de projetos aprovados no âmbito do PRR.

4 — São aditados os lugares necessários ao mapa de pessoal dos órgãos, organismos ou 
serviços, quando não previstos em número suficiente, sendo extintos no final dos contratos a termo.

5 — Os contratos referidos no presente artigo são comunicados ao departamento do membro 
do Governo Regional responsável pelas áreas das finanças e da administração pública, no prazo 
de 30 dias, o que não prejudica o início da respetiva vigência.

6 — A violação do disposto no presente artigo determina a nulidade do contrato celebrado, 
sem prejuízo das garantias do trabalhador asseguradas nos termos da lei.
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Artigo 11.º

Montante equivalente ao imposto sobre o valor acrescentado

O disposto no artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 53 -B/2021, de 23 de junho, é aplicável subsida-
riamente aos projetos financiados pelo PRR e que integram o PRR -RAM, com contratualização 
nos termos previstos no n.º 2 do artigo 2.º, com as devidas adaptações, nas situações em que seja 
suscetível a sua aplicação.

Artigo 12.º

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovado em sessão plenária da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira em 
16 de dezembro de 2021.

O Presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel de Sousa Rodrigues.

Assinado em 28 de dezembro de 2021.

Publique -se.

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto.

114872698 
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