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Entidade Contabilística Entidade/Serviço/ Organismo 2019 2020 2021 Total
2019 a 2021

Direção -Geral dos Assuntos Europeus. . . . . . . . . .
Direção -Geral dos Assuntos Consulares e Comuni-

dades Portuguesas.
Subtotal — GAFMNE  . . . 340.000,00 € 340.000,00 € 340.000,00 € 1.020.000,00 €

Camões — Instituto da Coope-
ração e da Língua, I. P., 
NIF 510322506.

Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.  62.622,81 €  62.622,81 €  62.622,81 €  187.868,44 €

Total do MNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402.622,81 € 402.622,81 € 402.622,81 € 1.207.868,44 €

 2 — Determinar que os encargos financeiros resultantes da execução 
da presente portaria são satisfeitos por conta das verbas inscritas ou a 
inscrever no orçamento de funcionamento da entidade financeira Gestão 
Administrativa e Financeira do MNE (GAFMNE) da SGMNE e do 
Camões — Instituto de Cooperação e de Línguas.

3 — Estabelecer e desde já autorizar que os montantes indicados no 
n.º 1, incluindo os saldos que se venham a verificar, transitam automa-
ticamente para os anos económicos sequentes em correspondência com 
as entidades a que respeitam, de acordo com a execução e vigência do 
correspondente contrato.

4 — Determinar que a presente portaria produz efeitos a partir da 
data da sua assinatura.

15 de junho de 2018. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Au-
gusto Ernesto Santos Silva. — O Secretário de Estado do Orçamento, 
João Rodrigo Reis Carvalho Leão.

311432448 

 FINANÇAS

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 
e das Finanças

Despacho n.º 6161/2018
Considerando que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 38.º da Lei 

Orgânica n.º 2/2013, de 2 de setembro (Lei das Finanças das Regiões Au-
tónomas), e do artigo 8.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, 
de 9 de janeiro (Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2018), 
a Região Autónoma da Madeira (RAM) pretende emitir um empréstimo 
obrigacionista com vista a substituir e amortizar diversos empréstimos, 
anteriormente contraídos por empresas públicas reclassificadas da Re-
gião e pela própria RAM, cujo vencimento ocorre no presente ano;

Considerando que o refinanciamento da dívida assumida pela RAM 
contribui para a diminuição da dívida global desta região e, deste modo, 
para a estabilidade da economia regional e do país como um todo, 
revestindo -se, assim, de manifesto interesse para a economia nacional;

Considerando que foi ouvida a Agência de Gestão da Tesouraria e 
da Dívida Pública — IGCP, E. P. E., em cumprimento do disposto na 
alínea t) do n.º 1 do artigo 7.º dos respetivos Estatutos;

Considerando o disposto no n.º 9 do artigo 136.º da Lei n.º 114/2017, 
de 29 de dezembro, e instruído o processo, pela Direção -Geral do Te-
souro e Finanças, ao abrigo do disposto nos artigos 13.º e 15.º da Lei 
n.º 112/97, de 16 de setembro:

Autorizo, ao abrigo das alíneas p) e s) do n.º 5 do Despacho do Mi-
nistro das Finanças n.º 3493/2017, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 81, de 26 de abril de 2017, alterado pelo Despacho do Mi-
nistro das Finanças n.º 2601/2018, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 52, de 14 de março de 2018, a concessão da garantia pessoal 
do Estado ao refinanciamento da dívida da Região Autónoma da Madeira, 
tendo como limite máximo o valor de € 455.000.000 (quatrocentos e 
cinquenta e cinco milhões de euros), nos estritos termos e condições 
constantes na ficha técnica anexa ao presente despacho, fixando, para 
o efeito, uma comissão de garantia de 0,2 % ao ano.

14 de junho de 2018. — O Secretário de Estado Adjunto e das Finan-
ças, Ricardo Emanuel Martins Mourinho Félix.

ANEXO

Ficha técnica
Emitente: Região Autónoma da Madeira («RAM»).
Finalidade: Refinanciamento da dívida da RAM e de entidades pú-

blicas reclassificadas da Região.

Modalidade: Emissão de obrigações a taxa fixa mediante oferta par-
ticular.

Montante: € 455.000.000 (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões 
de Euros).

Valor Nominal: € 100.000 (cem mil Euros) por Obrigação.
Realização: Pagamento integral na Data de Subscrição.
Prazo e reembolso: 10 (dez) anos, com amortização de 50 % no final 

do 7.º ano e 50 % no final do 10.º ano.
Taxa de juro: Mid -swap 8,5 anos + margem
Margem: A definir na data da emissão.
Contagem e pagamento de juros: Atual/Atual com pagamento 

anual.
Organização e liderança: Banco BPI, S. A. («Banco BPI»), Banco 

Comercial Português, S. A. («Millennium investment banking»), Banco 
Santander Totta, S. A. («Banco Santander Totta») e Caixa — Banco de 
Investimento, S. A. («CaixaBI»).

Agente pagador: O Banco BPI, o Millennium investment banking, o 
Banco Santander Totta e o CaixaBI, em regime de rotatividade anual.

Garantia: República Portuguesa.
311438337 

 DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 6162/2018
Nos termos do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Proce-

dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 
de janeiro, do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação, e no uso 
das competências que me foram delegadas pelo n.º 6 da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 70/2018, de 25 de maio, subdelego no Chefe 
do Estado-Maior do Exército, General Frederico José Rovisco Duarte, 
com faculdade de subdelegação, a competência para a prática de todos 
os atos relativos à aquisição de combustível rodoviário a granel e ao 
fornecimento do mesmo em postos de abastecimento públicos, para o 
período compreendido entre o ano de 2019 e o primeiro semestre de 
2021, nos termos previstos naquela resolução.

29 de maio de 2018. — O Ministro da Defesa Nacional, José Alberto 
de Azeredo Ferreira Lopes.

311425109 

 Despacho n.º 6163/2018
Considerando que o Depósito de Munições NATO de Lisboa (DMNL) 

é uma infraestrutura NATO ativa cuja finalidade é o cumprimento da 
missão militar da Aliança Atlântica;

Considerando que o DMNL, afeto ao Ministério da Defesa Nacional, 
em utilização pela Marinha, integra o domínio público militar;

Considerando que o Decreto n.º 27/2017, de 14 de agosto, dispõe que 
a zona confinante com o DMNL fica sujeita a servidão militar definida 
nos termos do mesmo diploma, com o objetivo principal de garantir a 
segurança de pessoas e bens em face da missão específica daquela ins-
tituição, nomeadamente o armazenamento ou inativação de explosivos 
de grande capacidade;

Considerando que, ao abrigo do Decreto n.º 27/2017, de 14 de agosto, 
a entidade militar competente para o efeito levantou o correspondente 
«Auto de Notícia n.º 6» com a data de 10 de abril de 2018, no seguimento 
de ações de fiscalização na zona de servidão militar do DMNL, dando 
notícia da realização de obras numa infraestrutura para habitação, junto 
da posição com as coordenadas 38.º34'8.50''N/9.º7'15.79''W (coordena-
das Google Earth), freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal, sem 
autorização da autoridade militar competente;


