
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA

PROTOCOLO ENTRE A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA E A APRAM -

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, S.A. COM

VISTA À ATRIBUIÇÃO DE UMA INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIA 2022

Considerando que pelo Decreto Legislativo Regional n.º 19/99/M, de 1 de julho, alterado pelo

Decreto Legislativo Regional n.º 25/2003/M, de 23 de agosto, foi criada a APRAM -

Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A., com capital social

totalmente subscrito pela Região Autónoma da Madeira, que prossegue e assegura uma

missão de interesse público e detém obrigações de serviço público, no âmbito da gestão e

administração de infraestruturas portuárias estratégicas para uma região insular e

ultraperiférica como é a Região Autónoma da Madeira, possuindo um papel determinante no

transporte regular de mercadorias, pessoas e bens, indispensável para a competitividade, o

emprego e a q u a I ida d e d e vi d a d as po p u Ia ções; -----------------------------------------------------------

Considerando que o Regulamento de Tarifas da APRAM - Administração dos Portos da Região

Autónoma da Madeira, S.A., aprovado pela Portaria n.º 46/2012, de 30 de março, retificada

pela Declaração de Retificação publicada no JORAM, 1 Série, n.º 79, de 21 de junho, com as

alterações introduzidas pelas Portarias n.º 141/2014, de 14 de agosto, n.º 323/2017, de 1 de

setembro, previa custos da TUP/carga que eram pagos pelas empresas à administração

portuária, com um impacto direto na economia regional;-----------------------------------------------

Considerando que através da Resolução n.º 295/2018, de 16 de maio, o Governo Regional

aprovou a eliminação da TUP/Carga, formalizada através da Portaria n.º 11/2019, de 8 de

janeiro, por forma a promover a equiparação dos portos regionais aos portos nacionais, no

que concerne a esta taxa específica e a assegurar a aplicação uniforme das mesmas regras e

1

__If

APRAM
N.:5047/2022

2022-07-20 15:05:45
ENTRADA



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA

condições a todo o transporte de carga efetuado de e para a Região Autónoma da Madeira,

garantindo a igualdade no acesso ao mercado regional;-------------------------------------------------

Considerando que importa prosseguir com a estratégia definida pelo Governo Regional para

promover uma maior competitividade dos portos da Região da Região Autónoma da Madeira,

e, simultaneamente, permitir a diminuição dos custos dos bens importados, promovendo

igualmente a competitividade das empresas regionais, com a redução de constrangimentos

inerentes à atividade económica, tendo em especial consideração os condicionalismos

permanentemente sentidos por todos os que operam numa região insular e ultraperiférica; -

Considerando que importa continuar a assegurar as missões de interesse público e as

obrigações específicas de serviço público no âmbito da gestão e administração das

infraestruturas portuárias da Região Autónoma da Madeira desenvolvidas pela APRAM -

Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A. e que, para esse efeito, se

revela necessário compensar esta empresa da redução da receita prevista no seu orçamento

para o ano económico d e 202 2;--------------------------------------------------------------------------------

Considerando o disposto no artigo 38.Q do Decreto Legislativo Regional n.Q 28-A/2021/M, de

31 de dezembro, que aprova o Orçamento para a Região Autónoma da Madeira para 2022,

no artigo 5.Q do Decreto-Lei n.Q 167/2008, de 26 de agosto, alterado pela Lei n.Q 64/2013, de

27 de agosto, adaptado à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.Q

11/2014/M, de 20 de agosto, e na Resolução n.Q 648/2022, de 7 de julho de 2022, publicada

no JORAM, n.Q 119, 1 Série, de 8 de julho de 2022, é celebrado o presente protocolo entre a

Região Autónoma da Madeira, legalmente representada pelo Secretário Regional de

Economia, Rui Miguel da Silva Barreto, adiante designada por primeira outorgante e a APRAM

-Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A., contribuinte fiscal n.Q 511

137 753, legalmente representada pela Vogal do Conselho de Administração, Isabel

Alexandra Vieira de Brito Figueiroa, adiante designada por segunda outorgante, que se rege

p e Ias cl á u su Ias seguintes:----------------------------------------------------------------------------------------
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Cláusula Primeira

(Objeto)

1 - O Decreto Legislativo Regional n.º 19/99/M, de 1 de julho, alterado pelo Decreto

Legislativo Regional n.º 25/2003/M, de 23 de agosto, transformou a Administração dos

Portos da Região Autónoma da Madeira em APRAM - Administração dos Portos da

Região Autónoma da Madeira, S.A., com capital social totalmente subscrito pela Região,

e aprovou os respetivos Estatutos. ----------------------------------------------------------------------

2 - A APRAM -Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira S.A. tem por objeto

a administração dos portos, terminais, cais e marinas da Região Autónoma da Madeira

sob a jurisdição portuária, visando a sua exploração económica, planeamento,

construção, conservação e desenvolvimento, abrangendo o exercício de competências e

prerrogativas de autoridade portuária que lhe estejam ou venham a ser cometidas,

conforme resulta do disposto no artigo 3.º dos seus Estatutos aprovados pelo Decreto

Legislativo Regional n.º 19/99/M, de 1 de julho, na redação introduzida pelo Decreto

Legislativo Regional n.º 25/2003/M, de 23 de agosto. ----------------------------------------------

3 - O presente protocolo estabelece os termos e as condições em que a primeira outorgante

atribui uma indemnização compensatória à segunda outorgante, decorrente das

atividades de interesse público mencionadas no número anterior, correspondentes ao

exercício económico de 202 2. -----------------------------------------------------------------------------

Cláusula Segunda

(Objetivos e finalidades)

O presente protocolo tem por objetivo a atribuição à segunda outorgante de uma

indemnização compensatória, pela redução da receita prevista no seu orçamento para o ano

3

APRAM
N.:5047/2022

2022-07-20 15:05:45
ENTRADA



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA

económico de 2022, na sequência da supressão da Tarifa de Uso de Porto, designada por

TUP/Carga, formalizada através da Portaria n.º 11/2019, de 8 de janeiro, por forma a

assegurar que a APRAM prossiga a sua missão de interesse público e o cumprimento das suas

obrigações de serviço público, no âmbito da gestão e administração de infraestruturas

portuárias, estratégicas para uma região insular e ultraperiférica como é a Região Autónoma

da Madeira, porquanto assumem um papel determinante no transporte regular de

mercadorias, pessoas e bens e contribuem para a competitividade, o emprego e a qualidade

d e vi d a d as pop u I ações. ------------------------------------------------------------------------------------------

Cláusula Terceira

(Direitos e obrigações das partes outorgantes)

1 - Compete à primeira outorgante:--------------------------------------------------------------------------

a) Acom pa n h ar a execução financeira d este protocolo; -------------------------------------------

b) Analisar e aprovar as propostas de alteração à programação financeira;------------------

c) Controlar e fiscalizar o cumprimento de todos os aspetos financeiros, técnicos e legais

n e cessá rios; -----------------------------------------------------------------------------------------------

d) Processar os quantitativos financeiros previstos neste protocolo.---------------------------

2 - Compete à segunda outorgante:---------------------------------------------------------------------------

a) Envidar todos os esforços necessários para uma aplicação rigorosa e racional dos

re cu rso s p ú b I i co s; --------------------------------------------------------------------------------------

b) Fornecer e prestar todas as informações económicas, financeiras, operacionais,

estatísticas ou outras e ainda disponibilizar-se para a realização de inspeções de

confirmação d os e I em e ntos declara d os; ---------------------------------------------------------
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c) Apresentar até 31 de janeiro de 2023, um relatório onde conste o cálculo do

diferencial entre o valor referido na Cláusula Quarta e o valor apurado para a

quantidade de serviços prestados nos termos do disposto na Cláusula Quinta no ano

de 2O2 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Cláusula Quarta

{Regime de comparticipação financeira)

1 - Para a prossecução do objeto estabelecido na Cláusula Primeira e dos objetivos definidos

na Cláusula Segunda, a primeira outorgante concede uma comparticipação financeira à

segunda outorgante, no montante de 3 861 501,00€ (três milhões oitocentos e sessenta

e um mil, quinhentos e um euros), referente ao ano de 2022.,
' -

2 - O valor a transferir será calculado em regime duodecimal, sendo o valor de cada

prestação mensal de€ 321 791, 75 (trezentos e vinte e um mil e setecentos e noventa e

um euros e setenta e cinco cêntimos), com a seguinte programação financeira:------------

a) Até ao final da semana seguinte à data da aposição do visto do Tribunal de Contas,

será transferido o montante acumulado dos meses vencidos desde janeiro de 2022; -

b) O pagamento das restantes prestações mensais será efetuado até ao final de cada

mês.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 - Caso o valor definitivo apurado nos termos da Cláusula Quinta seja inferior ou superior

ao montante da comparticipação definida no n.º 1, este passará a ser o montante da

comparticipação financeira a ser concedida, fazendo-se os respetivos acertos, para

cima ou para baixo, em 2023. --------------------------------------------------------------------------
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Cláusula Quinta

(Apuramento do valor da Indemnização Compensatória definitiva)

1 - O valor da indemnização compensatória definitiva será o que resulta do cálculo efetuado

de acordo com o movimento portuário, que consta da plataforma JUL - Janela Única

Logística, e com base nos seguintes indicadores:----------------------------------------------------

a) No caso de carga geral fracionada, granéis sólidos e granéis líquidos é fixada uma

compensação em função da quantidade total de mercadoria que venha a ser

movimenta d a medida em toneladas; -------------------------------------------------------------

b) No caso de cargas unitizadas transportadas em navios porta-contentores ou Roll/on

Roll/off, é fixada uma compensação por cada contentor movimentado ou, quando

utilizado o sistema Roll/on-Roll/off, por veículo ou unidade de carga embarcados ou

d e sem barca d os. ----------------------------------------------------------------------------------------

2 - As compensações a fixar nos termos das alíneas a) e b), na importação, serão calculadas

tendo em conta os seguintes valores:-------------------------------------------------------------------

a) Carga geral fracionada:€ 4,90/tonelada indivisível;-------------------------------------------

b) Granéis sólidos e líquidos:€ 3,90/tonelada indivisível; ---------------------------------------

c) Veículos ligeiros ou pesados com peso até 12 toneladas:€ 68/unidade;-----------------

d) Veículos pesados com peso superior a 12 e inferior a 15 toneladas:€ 75/unidade; ---

e) Veículos pesados com peso superior a 15 e inferior a 20 toneladas:€ 90/ unidade; --

f) Veículos pesados com peso superior a 20 toneladas:€ 140/unidade;---------------------

g) Flats agrupados em módulos de 5: € 16,20/contentor; ---------------------------------------

h) Contentores até 20' cheio:€ 59,90/contentor; -------------------------------------------------
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i) Contentores superior a 20' cheio:€ 94,90/contentor; ----------------------------------------

j) Contentores até 20' vazio:€ 16,20/contentor;--------------------------------------------------

k) Contentores superior a 20' vazio:€ 17,80/contentor;-----------------------------------------

1) Os graneis sólidos e líquidos, sempre que sejam utilizadas infraestruturas portuárias

de uso privativo: € 0,4421/tonelada indivisível. ------------------------------------------------

3 - As compensações a fixar nos termos das alíneas a) e b), na exportação, serão calculadas

d e a co rd o com os seguintes va I ores:--------------------------------------------------------------------

a) Contentores até 20' vazio: € 16,20/contentor;--------------------------------------------------

b) Contentores superior a 20' vazio:€ 17,80/contentor;-----------------------------------------

4 - As compensações a fixar nos termos das alíneas a) e b), na baldeação, serão calculadas

tendo em conta os seguintes valores:-------------------------------------------------------------------

a) Carga geral fracionada:€ 0,80/tonelada indivisível;-------------------------------------------

b) Veículos ligeiros ou pesados com peso até 12 toneladas: € 12/unidade; -----------------

c) Veículos pesados com peso superior a 12 e inferior a 15 toneladas:€ 13,50/unidade;

d) Veículos pesados com peso superior a 15 e inferior a 20 toneladas:€ 16,20/unidade;

e) Veículos pesados com peso superior a 20 toneladas:€ 25,20/unidade; ------------------

f) Contentores até 20' cheio:€ 11,00/contentor; -------------------------------------------------

g) Contentores superior a 20' cheio:€ 11,00/contentor; ----------------------------------------

h) Contentores até 20' vazio: € 11,00/contentor;--------------------------------------------------

i) Contentores superior a 20' vazio:€ 11,00/contentor.-----------------------------------------

5 - As compensações a fixar nos termos da alínea b), para os veículos com autopropulsão
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embarcados/desembarcados em navios Roll-on/Roll-off, serão calculadas tendo em

conta os seguintes va I ores: --------------------------------------------------------------------------------

a) Veículos automóveis pesados de mercadorias:€ 12,50/unidade;--------------------------

b) Veículos automóveis pesados de passageiros:€ 10,00/unidade;---------------------------

c) Veículos automóveis ligeiros de mercadorias: € 7,50/unidade; -----------------------------

d) Veículos automóveis ligeiros de passageiros: € 2,50/unidade; ------------------------------

e) Motociclos e ciclomotores: € 1,00/un idade.-----------------------------------------------------

Cláusula Sexta

(Alteração e revisão do protocolo)

O presente protocolo poderá ser alterado, revisto ou adaptado, nomeadamente no

reescalonamento financeiro, mediante adenda ao mesmo, sendo que qualquer alteração,

revisão ou adaptação por qualquer uma das outorgantes dos termos ou dos resultados

previstos neste protocolo carece de prévio acordo escrito da outra parte. -------------------------

Cláusula Sétima

(Fiscalização e controlo}

1 - A atividade da segunda outorgante está sujeita a fiscalização e controlo por parte da

Região Autónoma da Madeira, a qual pode promover as auditorias que considerar

necessárias, nos termos fixados no artigo 9.Q do Decreto-Lei n.Q 167/2008, de 26 de

agosto, alterado pela Lei n.Q 64/2013, de 27 de agosto, adaptado à Região Autónoma da

Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.Q 11/2014/M, de 20 de agosto. -----------------

2 - Sem prejuízo das competências atribuídas a outras entidades, a fiscalização e controlo do

cumprimento do disposto no artigo 44.Q do Decreto Legislativo Regional n.Q 28-
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A/2021/M, de 31 de dezembro, referente à concessão da presente indemnização

compensatória compete à Inspeção Regional de Finanças.-----------------------------------------

Cláusula Oitava

(Resolução do protocolo)

1 - O não cumprimento, por uma das partes, das obrigações assumidas no âmbito do

presente protocolo, poderá dar origem à resolução do mesmo, por iniciativa da outra

parte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 - A resolução efetuar-se-á através da respetiva notificação à outra outorgante, por carta

regista d a, com aviso d e receção.--------------------------------------------------------------------------

3 - Sem prejuízo do disposto no número 1, em caso de incumprimento injustificado pela

segunda outorgante das obrigações assumidas através do presente protocolo, fica a

mesma obrigada a devolver, proporcionalmente ao grau de incumprimento, o montante

pecuniário recebido, acrescido de juros à taxa legal em vigor, contados desde a data do

recebimento, ficando desde logo impedida de receber qualquer outro apoio da

Administração Pública Regional enquanto a situação não se encontrar regularizada.-------

Cláusula Nona

(Vigência)

Sem prejuízo de eventual revisão por acordo entre as partes, o presente protocolo produz

efeitos desde a data do visto do Tribunal de Contas e termina a 31 de dezembro de 2022. ----

Cláusula Décima

(Dotação orçamental)

As verbas que asseguram a execução deste protocolo para o ano de 2022 estão inscritas no

Orçamento da Secretaria Regional de Economia, com cabimento orçamental em 2022, na

Classificação Orgânica 44.0.01.01.00, Classificações Económicas D.04.04.03.AR.A0 e
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D.04.04.03.AR.B0, Programa 041, Fonte de Funcionamento 388, Medida 036, Classificação

Funcional 041, Cabimento CY42211360 e Compromisso n.º CY52212261.

Este protocolo é feito em dois exemplares, que são assinados e rubricados pelos outorgantes.

Funchal, 18 de julho de 2022.

Primeira Outorgante,

PELA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, REPRESENTADA PELO SECRETÁRIO REGIONAL DA

ECONOMIA,

Segunda Outorgante,

PELA APRAM-ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, S.A.,

REPRESENTADA PELA VOGAL EXECUTIVA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

~Mx~ vjJiJ,J. ~ ~tr.=-r=
(Isabel Alexandra Vieira de Brito Figueiroa}

~...:.,\..::>
INtS SANTOS PINTO

ADVOGADA
Cédula Profissional n.! 18501l

Cont.: 212 292 323 j
Av. Arriaga, n.9 112 1 Erlif. Arriaga, 3.;i;
Escritório 3.1 1 9000·0!i4 f.lJNCHAL ,:;
Telef. 291231673 1 Fax 291 235 313
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RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS

Reconheço as assinaturas no documento que antecede, intitulado "Protocolo entre a Região

Autónoma da Madeira e a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da

Madeira, SA com vista à atribuição de uma indemnização compensatória 2022", datado de

18 de julho de 2022, de:

Exmo. Senhor Dr. Rui Miguel da Silva Barreto, que age em representação, na qualidade de

Secretário Regional de Economia do Governo Regional da Madeira, da Região Autónoma da

Madeira, com o número único de pessoa coletiva e de matrícula 511 059 604, pessoa cuja

identidade verifiquei pela exibição do Cartão de Cidadão número 10899674 3 ZX0, emitido

pela República Portuguesa e válido até 12.04.2028, e a qualidade e suficiência de poderes

para o ato que decorrem da Resolução n.º 248/2022, de 8 de julho, aprovada pelo Conselho

do Governo Regional reunido em plenário em 7 de julho de 2022; e de

Exma. Senhora Dra. Isabel Alexandra Vieira de Brito Figueiroa, que age em representação,

na qualidade de Vogal Executiva do Conselho de Administração da sociedade APRAM -

Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA, com o número único de

pessoa coletiva e de matrícula 511 137 753, pessoa cuja identidade verifiquei pela exibição

do Cartão de Cidadão número 09782134 9 ZX2, emitido pela República Portuguesa e válido

até 12.04.2029, e a qualidade e suficiência de poderes para o ato pela consulta on-line, nesta

data, da certidão permanente da Sociedade com o código de acesso 2774-1070-6109,

subscrita em 20.06.2022 e válida até 20.09.2022, e pela consulta da ata n.º 18/2022 do
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Conselho de Administração da referida Sociedade, datada de 19 de maio de 2022

(Deliberação n.Q 166/2022).

Funchal, 20 de julho de 2022

A Advogada,

INÊS SANTOS PINTO
Advogada

Cédula Profissional n.º 18501L
Contribuinte n.º 212 292 323

Av. Arriaga 42, Edif. Arriaga 3.º escrit. 3.1
9000-064 Funchal

Tel 291 231673 1 Fax 291 235 313

Registos n.05 18501L/1023 e 1024

APRAM
N.:5047/2022

2022-07-20 15:05:45
ENTRADA



www.oa.pt

ORDEM DOS ADVOGADOS

REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS
Artigo 38.• do Decreto-Lei n.• 76-A/2006, de 29-03

Portaria n.º657-R/2006, de 29-06

Dr.(a) 1 nês Santos l'into
CÉDULA PROFISSIONAL: 18501 L
IDF.NTIFICAÇÀO DA NATUREZA F. ESPÉCIE DO ACTO

Reconhecimento com menções especiais por semelhança
rDENTIFICAÇ/\O DOS fNTERESSi\DOS

Região Autónoma da Madeira
NIPC nº. 511059604
APRAM • Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira
NIPC nº. 511137753

OBSERVAÇÕES
Reconhecimento das assinaturas apostas no documento "Protocolo entre a Região Autónoma
da Madeira e a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.
com vista à atribuição de uma indemnização compensatória 2022", de 18 de julho de 2022,
de Dr.
Rui Miguel da Silva Barreto, em representação, na qualidade de Secretário Regional de
Economia do Governo Regional da Madeira, da Região Autónoma da Madeira, NIPC 511
059 604; e de Ora. Isabel Alexandra Vieira de Brito Figueiroa, em representação, na
qualidade de Vogal Executiva do Conselho de Administração da sociedade APRAM -
Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.NIPC 511 137 753.

EXECUTADO/\: 2022-07-20 09:58
REGISTADO A: 2022-07-20 10:03
COM O N°: 18501L/1023

Poderá consultar este registo em http://oa.pt/atos
usando o código 40000962-439547

~~
INÊS SANTOS PINTO

ADVOGADA
C~dula Profissional n.º 18501l

Conl.: 212 292 323 •
Av. /\rri,l!l~. n. 9 42 J Edif. Arriaga, 3.2
b, ritório 3.1 J 9000-064 FUNCHAL
Mel. 291231673 1 fax 291 235 313
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REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS
Artigo 38." do Decreto-Lei n." 76-A/2006, de 29-03

Portaria n."657-R/2006, de 29-06

Dr.(a) Inês Santos Pinto
CÉDULA PROFISSIONAL: 18501L
IDF.NTIFICAÇÀO DA NATURF.ZA F. F.SPF.CIF. DO ACTO

Reconhecimento com menções especiais por semelhança
IDENTIFICAÇÃO DOS íNTERESS/\DOS

Região Autónoma da Madeira
NIPC n". 51105960-1
APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira
NIPC n". 511137753

OBSERVAÇÕES
Reconhecimento das assinaturas apostas no documento "Protocolo entre a Região Autónoma
da Madeira e a APRAM -Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.
com vista à atribuição de uma indemnização compensatória 2022", de 18 de julho de 2022,
de Dr.
Rui Miguel da Silva Barreto, em representação, na qualidade de Secretário Regional de
Economia do Governo Regional da Madeira, da Região Autónoma da Madeira, NIPC 511
059 604; e de Ora. Isabel Alexandra Vieira de Brito Figueiroa, em representação, na
qualidade de Vogal Executiva do Conselho de Administração da sociedade APRAM -
Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.NIPC 51 1 137 753.
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Poderá consultar este registo em http://oa.pt/atos
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