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TERRA RICA DA HUMANIDADE 

DELIBERAÇÃO 

5.3 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - "Adjudicação 

do empréstimo mediante adesão à linha de crédito BEl PT 2020 Autarquias" -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abstenção do Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista aprovar a proposta. Mais 

deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenção do Senhor Vereador 

Dr. Abel Lima Baptista, remeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 

Reunião de Câmara Municipal de 12 de agosto de 2019. 

A TÉCNICA SUPERIOR, 

é(~eçúM ~ 
Filomena Mimoso/Ora. 
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MUN'CP'O~ 
Proposta 

~-~ 

Considerando que: e:; t - -., -J 
./ ~~ 

l.No quadro do disposto no artigo 512 da lei n273/2013, de 3 de sete bro, o Município 

do Ponte de Lima pretende contratar, um empréstimo de médio e longo prazo para 
9 .1 - - C'") ;s'". t") 

financiamento de contrapartida nacional do investimento aprovado através da 

candidatura NORTE-02-0853-FEDER-037574- designada "Pólo Industrial do 

Granito/Pedras Finas", até ao montante de 1.987.437,OO€, nas condições fundamentais 

expressas na minuta do ofício-convite (Doc.l); 

2.Foram convidadas a apresentar proposta 8 instituições fin~ 

a conceder crédito, das quais 6 apresentaram propos~ 

3.Da análise comparativa dos elementos de índole financeiro no Anexo I e das condições 

da linha de crédito BEl PT 2020 Autarquias constantes da Ficha Técnica prevista no 

Despacho n.26200/2018 publicado em Diário da Republica, 2.2serie N.2121 de 26 de 

junho de 2018, verifica-se que as condições referidas na linha de crédito traduzem um 

maior beneficio económico para o Município, face ao Spread apresentado (0,277%), mas 

também pelas restantes condições associadas ao financiamento, nomeadamente a 

ausência de comissões. 

4.0 Município cumpre os limites de endividamento previstos no artigo 522 da Lei n2 

73/2013, de 3 de setembro; 

5.Nos termos do n26 do artigo 492 da Lei 73/2013, de 3 de setembro, os empréstimos 

que se mantenham ao longo de dois ou mais mandatos, como se verifica no caso 

presente, terão de ser aprovados por maioria absoluta dos membros da Assembleia 

Municipal em efetividade de funções. 

Proponho: 

Que a Câmara Municipal, no exercício da sua competência prevista na alínea ccc), do n21 do 

artigo 332, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela lei n275/2013, de 12 de 

setembro, submeta à Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea f) do n21 do artigo 

252 do mesmo Regime Jurídico: 
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1. a adjudicação do empréstimo, seja feita mediante adesão à linha de crédito BEl PT 

2020 Autarquias, por ser economicamente mais vantajosa para o Município nas 

seguintes condições: 

Montante de Financiamento: até ao montante de 1.987.437,OO€; 

Prazo do empréstimo: 15 anos; 

Prazo de utilização: o empréstimo tem um prazo de utilização de capital de dois anos; 

Desembolsos: 1/3 do empréstimo com a assinatura do contrato e com visto do Tribunal 

de Contas, a pedido da entidade beneficiaria;1/3 quando a operação atingir um nível de 

execução mínimo de 33,3% do valor de aprovação e o restante 1/3 quando a operação 

atingir um nível de execução mínimo de 66,6% do valor de aprovação; 

Taxa de juro: Euribor a 6 meses + spread, sendo que o resultado do somatório do 

indexante + spread seja negativo, considera-se que a taxa nominal aplicável 

corresponde ao valor zero; 

Amortização de capital: prestações semestrais constantes e postecipadas, com carência 

de capital de dois anos; 

Amortização: antecipada, parcial ou integral, sem qualquer penalização ou 

indemnização; 

Amortizações anuais previstas: por força do disposto no n.º 5 do artigo 51º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, não será admitida proposta com amortizações anuais 

previstas, em qualquer ano do contrato, inferiores a 80% das amortizações médias; 

Pagamento de juros: juros semestrais e postecipados, sem período de carência; 

Garantias: transferências provenientes do Orçamento de Estado (fundos municipais); 

Comissões: isento; 

2. a autorização para a celebração do contrato de empréstimo sob a forma de abertura 

de crédito . 
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3. a autorização para a Câmara Municipal aprovar eventuais reprogramações e/ou 

alterações nos termos legalmente devidos, sempre que tal alteração seja necessária, e 

sem prejuízo das devidas aprovações da Assembleia em sede de contratação pública. 

Ponte de Lima, 05 de agosto de 2019 

o Presidente da Câmara 
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Informação lI'lNF_STICELES_1359/2019 

Til." 1 

A presente proposta foi aprovada, nos termos 
apresentados, pela Comissão Diretiva do 
NORTE 2020, por consulta escrita finalizada 
em 07-02-2019. 
~ TW.o Noru 2020 r 

0.t.07-j)2-201 9 

Assunlo Proposta de Decisão I C."didatura NORTE·02·0853·FEDER-OOOI34 I Avis. NORTE·5)·2017-4Q 

O Município de Ponte de Lima submeteu uma candidatura ao abrigo do Aviso NORTE-53-20 17-40 
relativo à apresentação de candidaturas de operações de acolhimento empresarial. À candidatura 
em apreço, submetida em 27-12-2017, com a designação "PÓLO INDUSTRIAL DO GRANITO 
DAS PEDRAS FINAS", foi atribuído o código NORTE-02-0853-FEDER-OOOI34. 

A candidatura visa, nos termos do apresemado na respetiva memória descritiva, "A expansão 
e aumento da capacidade do Pólo do Granito", localizado no Monte de Ameias (freguesia de 
Arcozelo), no concelho de Ponte de Lima. 

Foi promovida a análise de admissibilidade da operação em apreço, com base nos elementos 
disponibilizados em sede de submissão da candidatura e disponibilizados ainda em pedido 
de elememos adicionais (PEA), tendo a Comissão Diretiva deliberado, em 22-11-2018 e nos 
termos da informação que aqui se constitui como Anexo 1, pela admissão da candidatura em 
causa, condicionada i) à apresentação de Declaração, sob compromisso de honra, no sentido da 
confirmação da conformação do projeto do procedimento de AIA com o projeto do processo 
de candidatura, e da confirmação de que ambos configuram o mesmo projeto, em todas as suas 
dimensões: objetivos e objeto, área, ocupação do solo, inserção territorial, etc.; e ii) à comprovação 
de que deu início à execução do projeto dentro do prazo de validade da DIA (que expirou em 
28-03-2018), devendo, se assim foi, atualizar o calendário de execução da operação, o qual, em 
sede de candidatura, vinha já previsto fora dessc calendário - ou demonstrar que foi solicitada 
prorrogação do prazo de validade da DIA. 

Notificado em conformidade, o candidato veio apresentar a declaração identificada no ponto i) 
anterior e, bem ainda, no âmbito do ponto ii) clarificar a validade da DIA. 
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Cumprindo prosseguir com a demais análise da candidatura, vem agora a mesma vertida na ficha 
de verificação aqui em anexo (cf. Anexo 2 à presente informação), considerando-se ser de, daí, 
salientar o seguinte: 

i. Nos termos do ponto 5 do Aviso, os projetos poderão ser candidatados na modalidade 
de projeto individual, como é o caso, desde que o beneficiário estabeleça parceria com 
uma ou mais entidades através de protocolo, no qual se definam os contributos destas na 
execução da operação. Considera-se, sobre esta matéria e cf. já assinalado em sede de 
admissibilidade, que relevando a referida parceria para O enquadramento da candidatura 
no âmbito do Aviso, será de apor obrigação contratual no sentido da impossibilidade de 
ser denunciado o Protocolo em apreço pelo prazo de duração da operação, acrescido 
de 5 anos à data de conclusão da mesma, data esta marcada pela última fatura imputável 
ao projeto (em consonância com o prazo previsto para monitorização de resultados na 
alínea iv) do ponto 8 do Aviso). 

ii. Sobre Indicadores de Realização e Resultado, foram identificados pelo candidato, em 
sede de candidatura, metas para os indicadores previstos no A viso. Adicionalmente, para 
efeitos de conclusão dos trabalhos e concretizada a meta informação associada a cada 
indicador, foi solicitado ao promotor, em 15-01-2019, o "( ... ) preenchimento da ficha que 
se jUllta em anexo, tel/do por referência a melCl-informação associada a cada indicador 
que aí se encontra plasmada (. .. )". O promotor remeteu a ficha devidamente preenchida e 
assinada (cf. Anexo 3 à presente informação), nos termOs da qual, serão contralUalizados 
e verificados os indicadores "Área infraestrutura para acolhimell1o de empresas" (Ha)" 
e "EmpresaslPME instaladas na AAE" ( N°)". 

iii. Sobre os requisitos de ordem ambiental, é de relevar que o promotor apresentou 
Declaração de Impacto Ambiental (DIA) de teor favorável condicionada. Sobre esta 
matéria, foi ainda auscultada a Direção de Serviços do Ambiente (DSA) da CCDRN, a 
qual confirmando que o projeto se encontra em fase de pós-AIA, recomenda ainda que 
"A cOl/firmação da conformação do projeto do procedimemo com o projeto do processo 
de cal/didatura deverá ser solicitado ao beneficiário, que deverá emitir uma Declaração, 
sob compromisso de hOllra, que ambos configuram o mesmo projeto, em todas as suas 
dimensões: objetivos e objeto, área, ocupação do solo, inserção territorial, etc. ". 
Mais releva assinalar que a referida DIA "caduca se, decorridos quatro anos a contar 
da preselZle data, o proponente não der inicio à execução do respetivo projeto". Tendo 
presente que a validade da DIA expirou, por conseguinte, em 28-03-2018, a admissão 
da candidatura ficou condicionada à comprovação pelo promotor de que deu início à 
execução do projeto dentro do referido prazo ou demonstrar que foi solicitada prolTogação 
do prazo de vaI idade da DIA. Tais recomendações foram acauteladas pelo promotor, como 



o 20, .. " 

atrás se disse. em sede de audiência prévia sobre a proposta de admissão condicionada da 
candidatura. 

iv. Para efeitos de apuramento da despesa elegível, é de assinalar que se observa da DIA 
"( ... ) o facto do proponente ter infomlado que a rotul/da não il/tegra o ElA, I/ão sendo, 
por isso um projeto complemelllar ao ElA, pelo que não foi considerado Ilesta avaliação 
de impacte ambientar'. Com efeito, a Memória Descritiva do Projeto de Arquitetura não 
menciona qualquer intervenção a esse nível e conforme é representado no documento 
"Plama 02" Expansão Polo Illdustrial Granito", a referida "Rotunda e Arruamentos de 
Acesso" não se localizam na área definida pelo limite da "Área de imervenção". Termos em 
que se concluiu ser de desconsiderar da despesa elegível, em sede apuramentos financeiros 
da operação, o correspondente montante, no valor de 532.257,95€ (sI rVA), concluindo-se, 
assim, que o valor total da operação, apresentado em candidatura, ascende a 4.333.887 ,66€ 
e o valor elegível (cl JVA a 6%) será de 3.769.694,23€. 
Sem prejuízo do apuramento ora efetuado, a avaliação das despesas e sua conformidade 
com os normativos aplicáveis sempre ocorrerá em sede de execução da operação, em 
função da concreta apresentação de despesas. 

v. Como já se disse em sede de admissibilidade da candidatura, a análise do Estudo 
de Viabilidade Económico-Financeiro (EVEF) e bem ainda em matéria de geração de 
receitas, foi efetuada pelo Secretariado Técnico de Gestão Financeira (STGF), que, após 
PEA sobre estas questões, veio a referir (cf. Anexo 4) "( .. .) que o projeto é gerador de 
receita lfquida positiva, apresentando um FundÍllg Gap de 96,82%". 
Mais resulta do relatório sobre esta matéria que "( .. .) que, de acordo com o pomo 8) do 
Aviso nO NORTE-53-2017-40, constitui obrigação do beneficiário, elllfm'e de execução 
da operação, a apreselltação de um parecer de um perito ex/emo que demonstre que 
o preço cobrado pela utilização ou venda de infraestruturas cOl'responde ao preço de 
mercado praticado 110 zona de implementação do projeto. Ora. este preço parece Ilão 
estar a ser respeitado. pois não só a operação prevê a cedência gratuita de lotes, como 
IIOS dois que serão vendidos, o preço a praticar. segundo informações do beneficiário, 
será simbólico "o valor previsto para a hip6tese de se vender algum dos lotes indicados 
é de apenas 5,00€lm2 (metade do que o Munic{pio alUalmellle praticalla venda dos lotes 
industrias Iloutros PaIos Industriais da sua propriedade do Concelho, wjo valor é inferior 
ao praticado no mercado por terrenos infraestruturados e mesmo illferior ao valor de 
compra de terrenos com aptidão para a locali~ação de industrias selll ser infraestruturado 
tal como se pode verificar pela avaliação em anexo de 14, 54€1m2). O valor de 5€ é 
simbólico, tIlas mesmo esta decisão /lão está ainda totllada sendo o mais provável optar
se pela cedê/lcia do direito de supeif(cie at(tulo gratuito para todos os lotes. " 
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Solicitámos ao beneficiário esclarecimellfos em relaçcio ao cumprimento da obrigação 
supra mencionada, e segundo informações prestadas pelo mesmo, em 14//112018, a 
análise deverá ser baseada com os pressupostos apresentados em sede de candidatura. ". 
Concluiu-se portanto que "Não obstante a reservas mencionadas quanto à alteração 
de pressupostos, em sede de pedido de esclarecimel!tos, conducentes à classificação da 
operação como não geradora de receita, e ao preço de venda dos lotes corresponder 
ao preço de mercado, que deverá ser comprovado pelo beneficiário em sede de 
execução da operação, tendo em Califa os dados analisados e assumilldo os pressupostos 
apresentados /la //Iomento de submissão de candidatura, afigura-se que a operação é 
geradora de receita lfquida positiva, pelo que deve ser efetuado o recá/culo do Défice de 
Financiamento. passando a ser de 96,82%. " . 
Estas conclusões relevam agora para efeitos do apuramento da despesa elegível a 
comparticipar e do cofinanciamento a atribuir. Pelo que, aplicado, por conseguinte, este 
filllgind gap ao valor elegível total atrás apW'ado, obtém-se um montante elegível a 
comparticipar de 3.649.817,95 (cJIVA), não sendo comparticipado o diferencial no 
valor de 119.876,28 (cJIVA). 
Mais referir que, em sede encerramento da operação, cumprirá proceder à reavaliação 
do EVEF, à luz do que efetivamente venha a OCOITer e do cumprimento da obrigações 
previstas no ponto 8 do A viso. 

vi. Prevendo-se ainda no ponto 13.3 do Aviso que "Os beneficiários devem observar o 
disposto ,la legislação espectjica qua/lTo ao enquadramento das despesas em auxllios de 
estado", impona relevar que a avaliação do referido enquadramento será efetuada apenas 
em sede de execução da operação, com o apoio da UAJAE, mantendo-se por conseguinte 
como condição da concessão do apoio. Ou seja, as verificações e conclusões ueste 
domínio poderão determinar a reavaliação da candidatura, respetivas condições de 
elegibilidade, dos opuramentos que venham a ser efetuados em matéria de taxa 
de cofinanciamento ou mesmo da própria manutenção do apoio que venha a ser 
concedido. 

vii. Em matéria de conu'atação pública, observou-se a apresentação de um conjunto de 
documentação da qual decorre ter-se já realizado a abertura do procedimento do concurso 
de empreitada. A conformidade do procedimento em apreço e bem ainda da sua 
conclusão deverá ser avaliada em sede de execução financeira da operação, sempre 
e constituindo como necessário à análise de elegibilidade das despesas que venham a 

ser apresentadas. 

viii. Ainda relevar que, de acordo com o estabelecido no ponto 8 do A viso, são 
obrigações do beneficiário na execução da operação: Ui. Proceder, no prazo de 60 
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dias após a comunicação da decisão de aprovação da calldidatura. à abertura do 
procedimento. mediante decisão emanada pelo órgão competellle; ii. Colocar as 
infraestrLl/uras à disposição dos wilizadores interessados deforma aberta transparellle e 
/Jão discriminatória. develldo. para o efeito. anllnciar a intenção de ceder os espaços nllm 
dos jornais mais lidos da região e estabelecer /lWII Reglllamento Interno da infraestrutura 
empresarial. as regras a que deve obedecer a escolha das empresas interessadas lia 
ocupação dos espaços a ceder e os resperivos critérios de seleção; Ui. Apresentar 
parecer de um perito extemo. illdepende1l1e e acreditado. que demonstre que o preço 
cobrado pela utilização ou venda das illfraestrulUras corresponde ao preço de mercado 
praricado na zona de impleme1l1ação do projeto; e iv. Assegurar, por um prazo de 
cinco anos após a data de conclusão da operaçcio que vier a ser fixada 110 Termo 
de aceitação. a monirorização anllal dos resulrados da execução da operação. no que 
respeita. nomeadamente à roxa de ocupação dos espaços. às empresas instaladas. à 
dimens{jo do emprego. ao volume de negócios e às exportações. ". 
Termos em que deverão, as referidas condições, ser vertidas para efeitos contratuais em 
Termo de Aceitação (TA). 

ix. Foi efetuada a avaliação de mérito da candidatura pela respetiva Comissão Técnica, 
que se debruçou sobre a avaliação dos critérios A e B, e que teve ainda o contributo da 
DSDR quanto ao critério C, tendo sido apw-ada uma pontuação de 5,00 (cf. Anexo 5 à 
presente informação), a qual, nos termos do ponto 14 do Aviso de Concurso - "Para 
efeitos de seleção, consideram-se eleg{veis e objefO de hierarquização as candidaturas 
que obtenham uma pOllluafãofinal (MO) igualou superior a 3,00." -coloca a candidatura 
em condições de ser selecionada para apoio. 

x. O Norte 2020 alocou ao presente concurso o montante de 22,5 M€, prevendo-se ainda 
no ponto 12.2 do Aviso que "a Ilecessidade de se recorrer ao "miA:" mais apropriado de 
regras de eficiêllcia na alocação de recursos para O cumprimento da comparticipaçc7o 
média por operação de 1.5 milhões de euros" implica a adoção de um conjunto de 
critérios, entre os quais o de que "Sempre que o montallte da companicipação calculado de 
acordo com o estabelecido 110 alfnea iii) seja superior ao valor médio. a comparlicivacão 
FEDER será 110 1Il(lIimo de 1,5 milhões de euros. ao qual será acrescido um mOlllanle M 
euros" (sublinhado nosso) resultante da aplicação da fórmula definida no mesmo ponto 
do Aviso. 
Conclui-se, por cOl1seguinte, estar assegw-ado, com a dotação a concurso, o cabimento 
orçamental de todas as candidaturas apresentadas pelo referido valor mínimo. nada 
obstando por isso à aprovação faseada de candidaturas no âmbito do concurso 
NORTE-53-20 17-40, desde que não ultrapassada a comparticipação FEDER de 1,5M€, 
até que esteja concluído o processo de decisão de todas as candidaturas submetidas. 
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Neste enquadramento e considerando ainda as conclusões plasmadas no conjunto de anexos à 
presente informação, considera-se estarem reunidas as condições para propor a elegibilidade da 
candidatura NORTE-02-0853-FEDER-OOOI34 do Município de Ponte de Lima, propondo-se à 
Comissão Diretiva: 

A) a aprovação da candidatura em causa, com lugar à atribuição de um 
cofinanciamento FEDER não reembolsável no montante de 1.500.000,00 Euros, 
condicionada à avaliação que venha a ser efetuada com o apoio da UAJAE, em 
sede de execução da operação, em matéria de auxílios de estado, mantendo-se por 
conseguinte como condição da concessão do apoio[l], e bem ainda à atualização do 
apuramento de cofinanciamento a conceder. 
Com efeito, cf. ponto x. supra, e sem prejuízo da avaliação sobre auxflios de estado, o 
montante de cofinanciamento ora apurado será objeto de atualização. Isto porquanto, tendo 
presente que, aplicada a taxa de cofinanciamento máxima prevista no Aviso de 85%, se 
obtém um apoio superior a 1,5M€, se mostra necessária a ulil ização da f6rmula prevista 
no ponto 12.2, alfnea v) e que tal exercício não poderá, portanto, suceder sem a conclusão 
do processo de decisão de todas as candidaturas apresentadas. 

B) que o promotor seja notificado em conformidade, para e pronunciar, querendo, no 
prazo de 10 dias úteis, em sede de audiência prévia de interessados, nos termos do arligos 
121.° e ss. do ePA. 

C) caso o promotor não apresente alegações em sede de audiência prévia de interessados, 
que a decisão Ora proposta em A) se torne definitiva, disso se notificando o promotor e 
identificando-se ainda a necessidade de formalização contratual através de assinatura do 
termo de aceitação, no prazo de 30 dias úteis previsto no n.o 2 do art.° 21.°, do Decreto
Lei n.o 159/2014, de 27 de outubro. 

Mais salientar, em síntese, que, em sede de execução e encerramento da operação importará: 
I. Acautelar a obrigação, a verter para O Termo de Aceitação, no sentido da 

impossibilidade de ser denunciado o Protocolo de Parceria pelo prazo de duração 
da operação, acrescido de 5 anos à data de conclusão da mesma, data esta marcada 
pela última fatura imputável ao projeto (em consonância com o prazo previsto para 
monitorização de resultados na alínea iv) do ponto 8 do Aviso). 
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2. Apresentar até ao encerramento da operação, dados comprovativos que permitam a 
aferição e cumprimento dos indicadores, e bem ainda avaliar do conlributo para O 

indicador do Programa. 
3. Procede.' à reavaliação do EVEF em sede de encerramento, à luz do que efetivamente 

venha a ocorrer e do cumprimento das obrigações previstas no ponto 8 do A viso. 
4. Avaliar da conformidade do procedimento de contratação públjca e bem ainda da 

sua conclusão em sede de execução financeira da operação, sempre se constituindo 
como necessária à análise de elegibilidade das despesas que venham a ser apresentadas. 

5. Avaliar, com o apoio da UAJAE, do enquadramento em matéria de auxílios dc 
e tado em sede de execução da operação, caso se verifique não ter sido acatada 
a exigência dos lotes serem "comprovadamente " alie/lados a preços de mercado, 
conforme expressamente prevista no AAe. Assim, as verificações e conclusões neste 
domínio poderão determinar a reavaliação da candidatura, respetivas condições de 
elegibilidade, dos apuramentos que venham a ser efetuados em matéria de taxa 
de cofinanciamento ou mesmo da pr6pria manutenção do apoio que venha a ser 
concedido. 

6. Relevar em sede de termo de aceitação o que, de acordo com o estabelecido no ponto 
8 do A viso, são obrigações do beneficiário na execução da operação. 

(I] As verificações e cOllclusões Ileste domlnio poderão determinar a reavaliação da candidatura, 
respetivas cOlldições de elegibilidade, dos apuramenlos que vellham a ser efetuados em matéria de 
taxa de cojillQ/lciame/llo ou mesmo da própria mallute/lção do apoio que vellha a ser concedido. 

Eunice Silva 
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OnJcMçlo d. operaçlo: PÓLO IHDUSTRIAl 00 GRANITO DAS PEDRAS fiNAS 

TI",. di ""~f'VlltnçlD : Sl ·QultllflcltÇJo I! InovaçJc das PME 

NOR1E . Sl .l(I17. '0 . APOIOllOCAUZAÇÃO OE fMP"E.SAS · Apolo. projetol dlt tI.~"í.IO OY atun""mo d~ 
&vba de Abertut1l 11. C&ncflchlutW! (fpa(lda~ Clt 'rUI de Ko'kll"l'ltnfo emprenrial ~ de ~Uuh."''''''' 'UI'I(.iOn.1. ~ÍlIIU C' OtpNltliva ® 

OClomtrados I!mpr~.nal. CIIhltntts 
O.tI" Mlbmln:5o clt Cfnd~,u"': 27-12· 2017 OItiIdt.prowçlO da opt/"lç.k 2$..2·2019 

Ou, .. inicio da o".DÇIa: 

Esttu1UrIQ flnAndamento: 

OJ42018 

Inll'UtJmen(o 10\" 

Investlmento !Itllrvtl 

"Ufldo: 

D~.nmdaO~ ~a.019 

4.311.187.66 ( 

Termo de Aceitação 

3.649,817,9S ( 

UOO.OOO,O' 

41.10 " 

1) Nos termos do O - 1 do anlgo 21.' do Oecreto·Lei n.' 159/2014, de 27 de outubro, na r.daç~o que lhe foi confenda pelo 
Decreto· Lei n • 215/ 2015. de 6 de outubro, declara·se que se tomou conhecimento. e ti aceite nos seus precisos termos, 
.. decls~ de aprovaçlo da ComlssJo OIretlva do prosrama Operacional Regicoal do None de 28/02/2019, • respetlvos 
Quadros anexos referentes aos compromissos t resultados flsicos e financeiros. relativa l concessio de uma 
companiclpaç~ financeira do FEOE~ 11 operaç30 com O código NORTE.o2-08S3·FEOE~.o37574, des,gnada per "POLO 
INOUSfRIAL 00 GRANITO DAS PEDRAS FINAS" apresentada pelo Município de Ponte de Uma, nos termos do Aviso de 
Abenura de Candidatura 0.1 NORTE · 53 ·2017· 40 - "APOIO À LOCALIZAÇÃO DE EMPRESAS · ApeiO a proletos de e"pans30 
ou aumento da caoacidade de áreas de acolhimento empresarial e d •• struturaclo funcional, 1000Istica e orRanlzatlv. de 
aglomerados empresa ria" •• Istentes·, a qual t! parte Integrante do presente Termo de Aceitaç.30. obrigando·se o 
beneficiãrlo ao seu Integral cumprImento, sob pena de reduçao ou rev08i1çlo do nnanciamento da operaçJo. nos termos 
do artigo 23 .0 do citado Decreto· Lei n.0159/2014, ou suspenslo de pasamentos prevista no n.'10 do art'go 25.' mesmo 
diploma; 

2) OedilrilS~ que se assumr o compromisso de respeitar todas dispoSições legislativas e regulamentares aplicáveis à 
candidatura, em especial as previstas nas allneas a) a ki do n.' 1 do artigo 24 .- do Decreto Lei n.' 159/2014. de 27 de 
outubro e do Av,so de Abenura de Candldatur. supra referido, ao abrigo do qual a candidatura foi apresentada; 

3) Mais se declara que: 

a) se tem perfeito conhecimento da obrigaçlo de .. ecutar a operaçlo nos t.rmos e condltOes constantes da decls30 
de aprova,30 da Comlsdo Diretiva do Programa Operacional Regional do None e dos respetlvos quadros an."os 
relat ivos aos compromissos c result.dos f1slc:os e flnanU;ros 

b) se tem perfeito conhecimento da obrigaçJo de manter iIS condlçOes leg ... neeess~rlas ao e"erelelo d. atividade; 

ci s. tem perfeito conhecimento da obrisatoriedade de possuir um sistema de contab,Jidade organizada ou 
simplificada, assegurando a utillzaç30 d. um .istema de contabilidade separado OU uma cod,ficaçlo contabill.tlea 
adequada de todo. as tronsaçlles relaciooadas com uma operaç30; 

d) se tem perfe,to conhecimento do obrlS,çlo de adotar eompenamentos que respeitem os prlncfplos do 
traosparência, da concorrência c da boa gest30 dos dinheiro. públ icos, de modo, prevenir situações suscetlvOls de 
conngurar connito de inttresses, designadamente nu relaçOes enabelecidas com os fornecedores ou prestadores 
de serviÇOS; 

.) se assegura O fornecimento dos elementos necessários às atividades de monltori .. çJo e .vallaç30 das operaçOes. 
no quadro da im~tmen[açJo dos Fundos Eúro~us EstruturaIs e de Investimento (FEEI) e resperlvo reporte â 
Comlss30 Europeia. obrlgando·se designadamente 11 recolha de indicadores de reallz,çlo e de result.do comuns e 
dos fixados nos termos d. decisllo de aprovaçlo, bem como a p.rtlcipaç30 em processos de ,nQulriç30 rel,c,on.dos 
com as mesmas. em cumprimento da .11nea j) do 0 .1 1 do anlgo 24 .• do Decreto Lei n .• 159/2014, de 27 de outubro; 
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f) se aceita os montantes de financlamento ,tribuldos à pres,enle candIdatura nos termos que vêm expressos nos 
elementos da declslo de aprovaç50 ane<os ao presente documento, bem como se compromete à consecuçJo dos 
objetivos a atingir através d~ r~alinçlo da ooerac;:lo ipoiada, observando para o efeito o cumprlmento dos \filares 
fixados a titulo de constcuçlo de resultados de operaçJo, constantes dos referidos elementos; 

8) se tl!'m perfeítO conheclml!nto das obngaçOts decorrentes do recebimento Ind~vldo de verbas. designadamente 
quanto aos prazos para efetuar 3$ restltuiçOes à Agência de Desenvolvimento e Coedo. I,P. e ao pagamento, em 
caso delncumprimento, do Juros de mora, nos termos previstos no n,. 3 do artigo 26 • do Decreto· Lei n,. 159/2014 
de 27 de outubro; 

h) se tem perfeito conhecimento da necessidade de conservar e manter ã disposlç30 das autorIdades comunitjrias e 
nacionais todos os documentos Que integram os processos contablllsriCo e técnico da operação durante o prazo de 
trê, anos, a contar d. data do encerramento ou da ac~ltaçl0 da Comlssao Europeia sobre a doelar.çao de 
~ncerramento do PO, ou p~lo pra20 fixado na legislação nacional aplicável ou na leglsl3ção específica tm matéria de 
av.mos de Estado, se estas ' I)larem prazo superlof, nos termos da aUne, c) do n, ~ 1 do artigo 24 g do Oecreto-lel n 9 
159/2014, de 27 de outubro; 

I) se tem perf~lto conhecimento da obrlgaçDo d~ proceder à publicitaçao dos apoios. em conformidade com O dlspasto 
na lealslacJo europela, deslanadament. o ReRulamento d. Ex.cucao rUE) n • 821n014 d. Comlsslo, de 28 de lulho 
de 2014, e nacional, nos termos da allnea d) do n,' 1 do artigo 24,' do D~creto·Lel n,. 159/2014, de 27 de outubro; 

Il se tem perfeito canhoc menta da obfigaçlo de permitir o acesso ao. local$ de realilaçao da, operações e àqueles 
onde se encontrem os t'lementos e documentos necessários ao acompanhamento e controlo do projeto aj)(ovado. 
e deque a recusa, por parte das entidades benl'fjd~rlis, de submiss30 ao controlo e auditoria a Que est~o legalmente 
sujeitas constitui fundomento d. rev08.çJo da decido de aproVilçfo d. candldatur., ainda que em operaçOes cujo 
saldo tenha sido aprovado, nos termos da alln .. h) do n. 3 do artigo 23,. do Decreto lei n - 159/2014, de 27 de 
outubro; 

k) se (em perfeito conhecimento de que o desrespeito dos normativos aphc~veis. dcsl8nadamt'nte os que se referem 
á contmaç'o pública e aos In'trumentos financeiros, conSlilul fundamento de reduç30 proparclonal do 
financiamentO, em funçJo da gravidade do Incumprlmenlo, nos termos da atrnu g) do n,. 2 do artigo 23.0 do 
Oecreto-Lel n - 1 S9!2014, de 27 de outubro; 

I) se tem perfeito conhtcimento de que, ao abrigo do dlspos<o, no n - 2 do artigo 21 • do Decreto·lei n,' lS9/2014, de 
27 de oUlubro, a n30 submlsslo ou a falta de assinatura do presente Termo de Aceltaç30 no prOlO máximo de 30 diaS 
úteis, determina a caducidade d. decisão de aprovaçlo da candidatura, salvo quando seja apresentado motivo 
Justificativo aceite pela autoridade de 8estlo; 

m) se tem perfeito conheclmonto do que os paiamentos estao condicionados aos fluxo. financeiros comunitários e que 
nenhum pagamonto será efetuado sem pr~. comprovaç30 da situaç30 regulariuda perante a Adminlstraçlo Fiscal, 
a Sesurança Soci.le no âmbito dos FEEI; 

n) n30 existem salários em iltraso ~ se ~ssume o compromisso de asse8urar o pagamt'nlo tempestivo de remunerações 
a todos 0$ ti abalhadores e colaboradores ao longo do projeto coflnanclado; 

o) se tem perfeito conhecimenco de que a condenaçlo em processo crime, por factos Que envolvam disponibilidades 
financeiras do. FEEI ou a condcnaçao em processo crime ou contraordenaclonal por vlolaçao da legislaçao sobre o 
trabalho de menores e discrlminaçao no trabalho e emprego, nomeadoment. em funçlo do sexo, da deficiência e 
da existência de fiSCO ,gravado de saúde, é Inibido,. do oce"o 80 finanCiamento pelO prazo de 3 anos a contar da 
data do trânsito em julgado da deels'o condenatória, salvo se da sanç30 aplicada no âmbito desse processo resultar 
prazo superlor, caso em quo s. aplica O$le último, nos termos do artigo 14 g do Decreto Loi n,. 159/2014, de 27 de 
outubro; 

p) se tem perfeito conhecimento de que a deduç30 de acusaçlo em processo crime par faClos que envolvam 
disponibilidades financeiras dos FEEI, ou a partlcipaç)o criminal par ractos apurados em processo de controlo OU 
auditoria, condlciona o acesso aos apoios 11 apresentaçao de garantia Idón .. par cada pagamento a efetuar 
Independentemente da operaçi!o a que se reporta, nos termos fixados artigo 14,- do Decreto-t.ei n,. 159/2014, de 
27 de outubro; 

q) se tem perfeíto conhecimento de que deve ser mantido O investImento produtivo ou em Infraes((uturas 
compartle/pado afeto à respetlva atividade e, quando aplicável, na localluçao geogrMica dofinlda na op<!raçao, pelo 
menos durante cinco anos, caso nao esteja previsto prazo ,uperlor na leglsl,çao europela aplicável ou nas regras do, 
auxlhos de Estado. em ambos os casos, ia contar da data do pagamento final ao beneficiAria; 
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r) se tem perfeito conhecimento de que, quando aplicável, n30 deve, pelo menos durante dnco anos, a contar d. dat. 
do p.gamento fin.I, cessar ou relocalizar a atividade produtiva para f",o da lona do Programa Oper.clon.I, ou mudar 
• propriedade de um item de Infraestrutura de modo a conferir a uma entidade públlCll ou privada uma vantagem 
indeVida, Ou alterar substancialmente a operação de modo. afetar a sua natureza, os seus objetivos ou as condiçlles 
de realizaç~o, comprometendo os seus objetivos originais 

s) S~ tem perfello c:onhec1mento de Que. rratando--se de uma operaç:lo que envolva Investimentos em Infraestrututas 
ou Investimentos produllvos, haverá lugar ao reembolso da contrtbulç30 dos FEEI se, no pra>o de 10 anos, a contor 
d. data do pagamento final, a atividade produtIVa for Objeto de de,locallzaç~o p~ra f",a da Uni30 Europela, 

t) se tem perfeitO conhecimento de que, tr~tando·se de uma opetaçJo Que nlo en\tOlva investimentos em 
Infraestruturas nem Investimentos produtivos. haverá lugar ao reembolso di contrlbulç:Jio dos FEEI • QuandO se 
verifique a obrigaçlo de manutençao do Investimento atentas as regras dos auxll,os de Estado, bem como nos casos 
em que se verifique a cessaçJo ou deslocalizaçlo da atividade produtfva, no prato previsto nas referidas regras dos 
auxllios de Estado; 

u) se tem perfeito conhedrnenlO de que a execução da op.raçlo devera ter Inicio no prazo máximo de 180 dras após a 
assinatura do Termo de Aceltaçlo, 

v) se tem perfeito conhecimento de que Qualquer alteração ou ocorr~t'K:ia que ponha em causa os pressupostos 
relatiVOS ã aprovaç:lo da operaÇ:ao dever~ ser obrlaitoriamente comunicada:' AU10f'idade de G~t~Oj 

w) se tem perfeito conhecimento de que, sempre que apllcavel, devem ser respeitadas normas estabelecidas na 
leglslaç30 ambientai e nos programas e planos territoriais vigentes; 

x) se tem perfeito conhecimento da neces51dade de realizaçJo de todas as aç.15es previstas em plano de comunicaçêo 
da operaç30 a desenvolvtr no decurso da ImplementaçJo da operaçllo e na sua concluslo, que permita a inrormaç=O 
e dlvulgaç30 dos ôndlcodor~ de resultado da operaçlo Junto dos potenciais beneficlarios ou utilizadores e do públiCO 
em gerol, 

V) se tem perfeito conhecimento. sempre Que a operaçlo Incidir sobre prédio(s) e tiver Ul'ni incid~ncia territortal, logo 
que entre em vigor o diploma que proceda à rerorm. do modelo de cadastro prtdial, da necessidade de executar o 
cadastro predial doIs) mesmo(s) al~ ~ data de concluslo da operaçlo; 

z) se tem perfeito conhecimento, nos projeto(s) apoiadOS no jmblto da efieii!ncia energétICa ou produçlo de energia 
proveniente de fonles rcnováveis~ da necessidade de comunicar anualmente as economias de energia ou energli 
oroduzlda resultantes doIs) orolelOS à Autoridado do GesUo e à DirecJo-Geral de Eneraia o Geoloal. (DGEG); 

aal se tem perfeito conhecimento da necessidade de apresentlÇilo, no praIa de 90 dias a conlar da data de conclusSo da 
operaçllo (con$iderada e,la como a dat. da última fatura imput~vel ao proleto), do Pedido de Pagamento a Titulo de 
Reembolso Final; 

bb) se tem perfeito conhecimento da necessid.de de apresentaçlo, no praia de 30 dias a contar do pralO identificado n. 
suballnea anterior, do Relatório Final da operaçlo, que dever~ ser Instruido de acordo com O estabelecido no "Manual 
de Apolo ao Preenchimento do rormulário do Relatório de Execução da Operoçao", disponível no slte do NORTE 2020 

cc) se autor 110 a Autoridade de Gosta0 do Programa Operodonal Reglon.1 do Norte, a proceder à divulgaçlo dos .polos 
concedidos.l ope,.ç~o, nos termos dos regulamentos apllcáve", 

ddl se tem perfeito conhecimento de que, no Imblto das operaçOes apoiadas ao .brlgo do Aviso NORTE-53 2017-40, 
Concurso para apresentaçlo de candidatura, de operaçOes de acolhimento empresarial, 110 ainda obrlgaçOes 00 
beneficiário, na execuçao d. operaçao: 

i. Proceder, no prazo de 60 OI" após a comunlcaç50 da doelslo do aprovaçllo da ClIndôdalura, à 
abertura do procedimento, mediante deeisilo emanada pelo 6<glo competente; 
li. Co'ocar as Infraestruturas :. disposição dos utilitadores interessados de formit aberta 
tranSPirente e n30 dlscrimlnalÓfla, devendo, para o efeito, anunciar a Intenç:lo de ceder os 
espaços num dos )ornais mais lidos da rcgiSo c estabelecer num Regulamento Interno d. 
Infraestrutura empresarial, as regru a que deve obedecer a escolha das empresas Interessadas 
na ocupaçlio dos espaços a ceder e os respetlvos critérios de sele:ç!o; 
tii Apresentar parecar de um perito externo, Independente e acreditado, que demonstre que o 
preço cobrado pela utlflzaçJo ou venda das Infraestruturas corresponde ao preço de mercado 
praticado na zona de lmplementaç30 do prOJelo, 
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iv Assesurar. por um prazo de cinco anOS .pós • d.ta de conclusão d. ope,.çilo que vier a ser 
nx.d. no Termo de accitaç~o. a monltorilOç30 anual dos resultados da execução d. oper.çlo. 
no QU~ resoeita , nomndamente à taxa de ocuoacJo dos esoacos, às emOrtsas Instaladas. â 
dlmens30 do emprego. ao voiume de ntgóc,os e as exportações . 

• 01 se tem perfeito conhecimento da Impossibilidade de ser denunciado o Protocolo de Parceria pelo Praia de duração da 
operaÇilo. acrescido d. 5 anos á data de coneluda da mesma. data esta marc.da pela última fatura impulável ao projetO; 

fi) se lem perfeito conhecimento da obrigaç30 de apresentar até ao encerramento da operaç30. dados comprovauvos que 
permitam a arerlç30 e cumprimento dos indIcadores. 

88) se tem perfe,to conhecimento d. Obrigação de proceder 11 reavali.tlo do EVEF em sede de encerramento. á luz do que 
efetivamente venha a ocorrer e do cumprimento das obrigações previstas no ponto 8 do AVISO; 

hh) se tem perfeito conhecimento que a cOl'lcess~o do apoio e respetivo montante poder30 ser objeto de reavalla~o em sede 
de enqu.dramento em mat~ria de auxilias de estado. 

E I,tvlar da conta aberla no Sanco S.nl.nder Tolta. IBAN PT50 0018 0003 31205735020 13. par. a qual deverIa ser 
lransferidos os p.gamentos dos apoios financeiros concedidos no 3mbilo d. presente operaçlo. 

Todos os anexos fazem parte Integrante do presenle Termo de Ace~.çJo. 

Data 04/03/2019 

Os Responsáveis (1). (2) 

(1) Assinatura de quem tenha capacidade par. Obrlg.r a entidade. reconheCida nessa qualidade e com poderes par. o 
.tO Quando s. trate de organismos d. Admlnistraç30 PúbliCO deveré ser .sslnado por Quem tenha compcl~ncl, para O 
efeIto, devendo srr aposto o (esp~tj ... o selo branco sobrt a assinatura 

121 Rubricar e .utentlcar lodas as folha. de<lc documento 

4 



~ICHA OC ANALISE OA CANOIOA1UM 
Concurse p"" ap' fSenl&(So de Ci nd ld' luras de ope, .. c6u de .cOlhlmento empresl,lal 

PARECER GLOBAL 

-\Q!J 

~, ... , 
.~ ... -

I 
1
.vuõ"I Ir. AI "A~AoOf IMrlln.Â.\ "",,~ .. '; ;:;';,.,,0<, h.·_,,,riI,l~ w.ri.l1k ,Ilo.hu ...... ,..., .......... ' " """" .. u .. 1• ; ..... \ltwI .. ~'" 

\ . H>1' ..tt n+ •• -.oc'" '"""'."U' ~t .. ~,. ..... ,." •• Of. ,.. .... ' ............... ",'UIU" .. ,.'ti,," --- ,-- - --\1 OI'.· ....... Ic".~ ... ,. ........ 1.,,,,,,,,\ 
~ 

,. I)f •• ~h l.du •• I'"''''~\,, 41" .u'~ ... "',.io~.h'0\t...""~""'\"_1 
~ 

II ""c~'" t." .. \ .... 1..4,""","~"' • .w.'._I\ "",tPIf~ I.JJ,o, ... .I .... " " ... ~J.,.~ .......... ,,\.w""'_ 

I .......... ~ .. 

, ...... 
, . 

"l'Jlfl Ol'IIUHO"I) ,,, r, 

r:::~' .... not ~rr Ol t lYA 

1rI '1\~ 

.,1' • 
iIJIO .... • .. 1\O 

AltoV,"1Io 

" ap..JoIO., .... 1",""" 

" 
~, c,... •• ., ... 

1 -[ ,QdHtla 

1 ". 1 
I 'r ..... ' .... A. tO l tlo 

-- • .;;;:;i.,. :'" ... ", .• ' h ' I~~~' ........ ,tlll IU ..... UI .'....;.:.'"U ""'i.11IO_"-".llIul"!'ttotlbl"'·tt,n '''''' A,;';" ... ,.., ........ , .. I\ll' ...... , ........ '~'"j.; ... :;';';',:'11' .'-1 
·.."·n,,J.<1,o_ ... _t~w..k> .... _ OI ~n.~'O\ ,""11 .. hl.,,,I~" .,,, .... H.'.,..." rllllol", ."II~r .,' ..... , .... '41" ... ,1.."" .......... 1 1"\ _I.' _ ... Í'f~,.. ... U<"<o" ... f_"I .. II~ 

OI' ........ d.I\ I . .......... ".11'1 '\; I ""'41 "M" I "'" ,..~ ". I. '''''''\1\''.' ", .. lMljootn d.t UI'!" ' "'' OI_·U~~l. Io:oi' .... ~ .. ........... '. dor ""', ..... , ,II~",',"" 41; ","'lI.,." .. ~ ••.•• ~.I.o.'" ,I .. 10":' ~ • • 1'00\.),'" I 
, Io ..a, ........ , •• " ....... "'.' ... ~4' ... rltll·.'~O"I'''" .Iof"" I' ..... If'I\.I'~ •• "" ..... 11(111 .... "' .. .I'" ... "~I",, . ..... Ihl~ . .... ~. I.nI "~f'fI1II"'.n .\A,., ,'" r ' IIoI""'" ....... ,.u ..... ,. lU . ........ ~I I . 

r ....... "'.... :/ 11'( " , ... '·. ,h 1flVoII'1. O~' .... " I i ... ;kI.\I_~ ,' ~ Ir •• lut\A.1 , lo- ~ ".",, ~ ""h" .. I/lfi ,,,, lt u'''''!. 'o,d" ... ", •• ~~" ... __ . dJl"""''''. "' I 'UI !l ll,,\""'" 11 ...... 111 .. "" "crUI .'"" .. ", 
I~ ..,,114"". (UI ", ",." ' .... 10 • .1 r.."..lI' ·" M:I"" ... . ", ~'I", W"""" " .. u., "" I ~,., I~ 0;0"'1 

2. " ""Ise dltle.lb'lld.d. do(SJ 8.n.fjc~r johl. di Opcr,,1o 
""" , I~ .'...,' .... , \/t ,"" ... .,.., .. ,.""".".. ~~~~ .. .t.. ., .... I..k.t.. ..... .,......h." .... r_ lr.~ '''ql_ 11\1'" ".~IO\S.I , ,,, P, '.~ ... '.I .. """'fwot 
,...,. , ~ ....... . /'O l tI ...... 1 .OI .. ,I,. "1.1 tt~\ , !.o .,,",,, . .... ' ... '/,0 .,"". ",rtIfIOt""'" " .. I\ll." ...... ~I,.u .. ,., .. ,,_ .... " ' ... I_~'_ 

'",", "''''''"1''' 1,,"'0.'\1" ';). , .. ....... .0 l_I'"" 1......,._ "\I""I4'.I.hlr"IU~"Irt. .. I ... I .. 'W 1t ..... IfWioID .. tio' .\IW\.I'( ...... " , .. 

<,., ..... "" ....... ", ' '''"'''''''''~I\ '''''''~''''~.I.,,"'.l''~1 l)U_IAI'" ~ ..... u"~..,.IO ... .tor" . , ....... .., .. ".""""' ..... "" . .... /1 ...... ' .. ~ '140 Wj ln! ",'_IU'»" .... ,,., .1 hl ""A~ 

N ... Ar....- •• ' •• "'_I, .. ..... ' ...... _ ........ " 
• Otot UI", ... , .. "~I. ~ "111 ft.~~ 1\o"iI,i ... 1...,1/.01. ~ - ., '" ,,, .... 1. ,,, ...... ,,, . I ..... 1 .. ' ....... 4W''' .00t.oWII.!" n.\o III'~ ti. o't , IA" ' MIo) ,~ ."Jo' ,_w lO'" ''''I 'rll>,"'" '''''' ..... _~,,, "'li '" I qoL t\M ....... , •• "".,t! "'"" 
• f .tI. li ..... 10 , "'",. •. ' ., t. ~ ,~ .... ,\I,.,h" 'tIIllV.'l)l'" - , .. .-. • ••• ~" • • """" ,ilOI~. '1. ," ... "" ..... ,,"" fi'" ~" •• ' .• 11 ... ", "'"'''' ,~H' Jl I".,.III" r . nti(Jn ./0< • • ""~,h I .• "'UMI. _r •• h""""'" "I" .... ~. 40- .... , 
\op' Ir .', .... .., ' .... ,,, ... ,,,, ,U'I"~ ,_tl'l~ .. , ... , ......... lc:tI ..... ft' ... '~A ,..,.. \1'1 _1oI,J1 _, ~\"" 1111""(1" "'" , ..... . 

I " lo' 

l"" IHIo , . WI ","' dUi'I. \11 ''''.·I',I\Y .... ", ... , •. , ... , .... k,' ... ' .... , .• ·.. 111 ... 01".\ ..... ~ .... ~, ' itL~.III· I •• ",,, •• ,...~h·.,, lo,.,,,. rol , ......... ·1 11 ' ..... ''''._ ,"' ........ uh_.'.'."" .. 1 "'"' •• WP"'fÓ" . .... """"'I"''' Io-u,." 
",\ vtt""'r"" w ... "., 
.lI \It1Itt I 'OUldoe'-P'tI4;Io'· t .JJ I .. I . ... ~ 

lrl· V!w" ..... "'~!I """t\1 ' .""11\.111 
'1 "'_,~rllt/"'A . i JI"'~1J1 

s... ...... _'._""q. ... ,_ , ... "I •• ,1o ... y.' .. ·~I'I" .. ,,"'.6< ..... rvrr .... , .. ;td,i J't'N ",""1' .. ,,. <1 t ' ,'OC_".Ur""""~.'~ """1'10.1, '0lI>011''4 ,. .... , .., . """ .. ,JI 'l- I" ... , ................ ' .. _ ............ , .. .1 ._ ... ~I 

_" ... ~·"'r.'" ...... ,I" ~1 .... tIroPf'llI~·''' ..... ·1o,.1I' .... . . CI ... ''' ... "",it.l ... ,.., •• ". · ..... C .. '" ........ _IM.' .. ~ ... "_I ... ' ... I''''' .. lI> .. '.S. '104_,.'''''IIIIVAI "1u~c·otnt ... I~" .. tn,, ...... "'(,.,I'IG~~" ~ , 
11",l".'l'r~ lIv41 

,. 
OJlI" . Ir 

~I "~""'

l OJOtlJ. 1t 

'dlO'/MIt 

A,,, .. oofrH'lI''''It''I'''' .,,/t''''''''''I'''' .. "',',.,., 
I 

:r1!l1~4vrMt ,IIU ........ n 0\.0 AAf 
~ 

" .. 

r 
f 

.100 ..... 

~.tMWf' .... .... - .........-
'. I' 'li 

.. " 
t 

" 



dlC' 

b ... t,ll .... ,'"' . . ... ~.I\ .I., .. "." lIl:It!04 ••• ,. .. j~ tllt~ ....... ' .1tWI1f" tli" ot\,i., 'n' ... . 'to- ", !irl,oo", .. " ... 01", •••• L,\.lo .. " .#toCl'l"'" • qI." ,,...t ..... J o'.on" bllod.lll'''* t.tIMlIo. ..... ,'" 'UI I ..... " •••• d.I ,,,,,~","'I 
'l.WI,1 M ", ••• ul ..... , •• "." GlQI>IJO"Q I' ,,., o\o ·wã. r,...."'..... .~#ff1 ' ........... ,0.. ,,,,,,.odo'.~tt Ir r<r~""'1I "",..11.'; ",,"1r'q!NIIO\*'" ,1N'!dr!l.I1tI'., Q;M' .. m""'_f'!'NW\ohI / "" \CUlIgI"""IIOIJ~ ' O(Io" J,~U' a 

" ......... '" 'I (CI" ~O'I' ... """Iot'It<.JOI.ItiI,., •• t_. 

; .. " ,lo'.... " 1""" 11.111'1 -Ir." ~ ........ l l t~IWI .. .t tI" J.'" " I~" 1011 .... · .. ...... '11'11' ... ''' ... (lI,.., 1I<"liC~,,jo1 ·I\..·tolllJl. ~ '\H"",., 'ul,N """to,· 11'1" HIoI Ot,J~."'" \ 1I.>'i/T.>t I" IV"'I 

~~_I""""~""'N_.t",,_. I 
' o..~,,\M'frt""".~I\II)llCUol. ~I ... lI""'V"NII • ..a1 .• U" '" "' ...... , ....... 1<11 ........ , ...... ~"'I.....wI.U ....... II. IIk 08d0 ..... " ... .., .. ut-1u ,.".""'" H 110\ ...- .......... ""'WII .. ," ''''\to 'or\l, lU""'" 

......... , ... "" .... ltl' 
· IJ' lJ o..J",lt" ' I" ,,,~ O\ ,,,' ... I,,,,, .IJ . ." k ll1U:V~)'" " 1Uo ... . \ Joh ... .,ort. , ... 101 . 1\,l • .,.J..·.~ ... ">Mot ~., ...... &ollt ... ,.i<· ..... *'~ pooto.'I'" ", . ""I:t. ~ , ... ..ot .. ", ... ", ... ,,110 ....... ", ........... ~ .. 'oI·... ...,. I 
, ... ,"".... ~ ... , ~ ' ... h .. ,.,.j I-W II ...... I ....... \UI. et. ·.t..u< ....... I~_~..,... •. 01" 1 "'" ...... ,MlII_ , ........ ",.I.II ... """ .. I Iot-""~· 

Il.I.""'.w..~ "" , ....... 1 .. ·.II.,."·''olI.J'f\'A)IJI· .• , ..... '' .. blNO . " " ""~'''v''~n ,I. ........ "1t<11....J.. ~I' ....... ~ J,. ........... "".f ~11 .. ~_r. , ................... , ....... "'., ....... _ .... jW ... _011 .............. . 

, .. "" .... ~'''''...-.. 
.1 V'-\N.I'''''t''''''')f. . lI l .'MoIo 
bJ .... IoI .......... jlll'Y"J I Y.Io I I\111 

'.1 ~ .. ""."",~""N"",,, I ,.,."" I( 

~ ...... .tI ... I(I<1..o ... ~I ... ..,... I"t\ ,"'"'*' do~ .'''' '''''' 'I\I __ I'''IoI''''I\It . r ..,I\lI .... II.·" ..... H t .. ,Wtt..l I ,.~"4 .. ' ... '1""1 ..... 1\_ .. 1 .. " ,1' 1(II1II ......... I"'" ~,)'I )\I.....,.-I," ... H'.~ filo ,,..~I~'q.~ •• t\oI,,,,, 1,)1"_""'''"' 
'1I .. . Ilf\J,· .. twP ....... ,.·I"'~Io .WflUl .UI'I"1I ... ~IoI.\I.I"' .... "' •• p .tOWJ IDI"rlLM"l .. Ir"\~pUI . ...... "l,tPfl. WI kotll '_ ' .. ,,'II .. JI'IIt'f .. ' .... 'wl_,.... ............ lI .. h I (."V"'- "",\ .... ,.-.,_tM, ..... " 4u'.IM ... _wl ....... I,. ... 
11 11 '1'-" , tt/tW4)M"OI 'I ""~ """. ' ...... " 111 ,., ~ I ",,' " ..... 1 ..... 1.1 " "" <UI''' .... ,,» ,to< "'"'\C)' fio} ""I"'I~lth ,"' .... 11'11 li , 

' .... '1-.' ..... ' .. ..." ......... . ".--...... ,"' .... ',,.. ......... 1o;tI4 , ... ' ...... 1 ... ,... . " .......... , '." h ............ --I!lU"U' "lU' UI)lI 1 IH .. "" , ...... .,"'" . 1" '11 ' WW''''' ' IIT I WfJJlI "'" - --
~ --;;;;."" , , ... .... 4 11 " "U , l "'""U I . .1 ~,-j lO .. "' .. ) 

k .0-
I, ... -

""""'U-., ...... , .... 111\'.1 .... /1111 ....... ., 

'1 ...... III ..... ~ I ""'11ft ... ! , ... ...... 'Itt ... ,,,,,, l .......... , ... 
(aIP.l*"' .... '._1".... : 

lUY'Ot,h~1 ... -",,-
\UM"'UI """11 ..". 11 fJf ' 11M 1111.''' ' ... ' OOl' , . U . ..... . , .... ., '\ 1 ... , "'''''11] .. " ...... --- I I .-- .-. 

.. 
+ ~ 
~ --+--- ---r •• I"".'''' . .. , ,";;"i '"111''' ( ---; ... ,17." ( __ ~_'''G. ... ", " 'UUN , 

hltvllll". 
tlMlttu..,.",. 

....... 

r-." t - -
. "'~ .. _. . 

~ '--

., " 

- -
.....II~ .. I ... ~ 10,."' ........ /11 .. '.,"UK,II !awnf,.._,...i/ ... ,~~ ....... 

...... ...!!l ... ' .,., 
"'" ." .. 

1'« '1 nC»fl_ , .. , 'li..., '1' I ,u.,"" , II I~ ._-

t .. ",,,Ioo,.,,,, li ''''''' ... '14 ......... u ............. , .. I ~ .. .; .... .. ,11.1(',1 · ... , .... \)0, .... , ... ", Io-ow , •• ''l. I ...... 0#0'1'"'' ' .... '''"UlI ... , ... ~.t'Ioo1.j) .. . ,., " ............ "' ..... "" "'11 .... ,,,14 I'I<lI\rI ~ CII\' 1i h" 1'4.1~ .. 
""_1" , .. """'. 'M 111'\. , ,'",*111""" ' I lip"~lU\~~.w ·n"fl~Ull!). """"I>f"i." ' .. ~ ... ,.,. 1_"" .... "".,I"·I4(:tQ '/t 1,,~I,.~I".lCl) ,lo) Df ...... 'i.,wlhwlllf' •• p ..... t .. hfIIJ ..... "'o.LI .. _ ... U ...... ,". 1'l'f'I' ,.. ...... " ..... .... 

J 

"'\I.i t'1tIr .... t!) ... ", •. IIWI, ~lO u, ~~N · I. ""' ..... '. 1.11 111: I~ «I!IIl! ", " Jolk ' I'IC' " "110\1" .. 11,,,,,, ~1I 1 C """tllI) "\1 to, t'll lott..\.1\ lI. j , •• n_\o(k1.IIiJt"'I",\I\' ,..".), 4'''4. UO'IL'JOIJlJ Iio.t ", ~ I .,.".tJg le' .MOtul .h •• ~J 4"~J(Jo .... ,.j/u 
~ "" '''1 .. . ,,,. .... ' J It __ ,~ 1.4Mt fim !Ir,"" .. 1I1,,,,,o;J,,.1.i . , .. ~ "'J o'ttIltU'~,,~ ~ .. , • • ~ •• , , ..... I,.~ '''j' I ..... ".'~ ...... . " .... " ...... U " '1., I .... I., oU." .... ,Ú".\oi . ...... t ),Ir ......... .. . I .. ~ ....... J"W _ .... 'v., .... . 
,..",.....-.., 110..... I 
'"""""".110\", .... ~ I 1l ........... r ......... w .............. II .... ........ _"", ... "-! .... " .101)10.('0' fi ............ , ... fI<'\ ••. " , .... I I "...,,,,~q1or'.~" .' ... ··H,lo. .... ,"~ ... }. IH I""" .. lo~"".....u "'_UIlO1I<'ilt 11/. l"'.'., ..... ,",·, ... ': _ . ., - .. _ .... ' .. M.'~ ................. . ",., .... , .. ". ,--,,,.,,, 

1 



~ 

."tOJIU 010111 I 'D'" 017"" 

• 

~ 

P. .. __ ~I ..... lo.JPQQ 1",",,~"'"Al POti".""10n.u', 011'" "HAi 
• 1 

r 

,,,"!Ir_,, ...... "'I "tl"f'·t .. t~".~" o.-.Itr.,"" \.!h,,,·,_,w ., ...... ) ... to.."'''.'' fClO>I. .... '(»'1.1 't' .. t,w .. ,.l<l;'~, "'~IO 1n11a-l1"'totl"" .... " .. , ... ,,. , ....... ". ""',.......,."""dfI~t',....I .. .,.,"-..·1 
•• _"". r""".h ,lo, A<o~~~W\l", .. "' ... II .. ""'I ..... "'~I ..... I~lIli.'''\lcI.It' ..... '~ III/.h,.".",,, .. " .. ,,_, .... "' ..... 'l"ml.J'<I' , .... , d,jlltll"'" 1>t1foI!IMJOIo'.' .... II. ~,....._ .. 1"'~ ... IioIIoI., ..... \"1 

""'''1 .. 1, "11 • ''''''H'~'''''' _"'- I \IM .,~,u.ci1 h<tll ... 1)IIIOI rulJ"'," ,· .... ' .. ,111 ,,, .... ,, ......... "~'f\ 'r> "'" "'1".00II'" •• j'ok>\ ,i> ''''''~I ,. .. 1'1. ""jon "'I~" .-.q.!OI.,,, ,.1n'tI " .... "'lq ,I.. 
,_., ..... ,... .. " ...... #".", .. ",lO.,.'_'*' .. 'M,n,..-.... .('1 .... 1< .... _'" • ..-10-' 

tI.I" 

"I"'I"_~h"_"W,t-..... j.-, I'. IH,~r~ jIi., .. ,y. JI.I "-'1. """, .. ","If~ ~ I' ,. .. ~lI> lo "".111'1 !Iof" .... I.'~~' \oi' .... ,~' .. ,. ,,,""""' •• u , IIN~4W'\ _",,,lIf'O''' ..... WOI~' , .. _1II,""",lo'''' fj""'l..., I 
~ .. "l 0:,...1111)_.0'" II :.1 •• ..,.~ • ~",I ... ~ ... ' 1 .......... ~,Io_ IIIU 10191' .. " ....... ""',.,.,.. .... '1nU c.' •• ,y.!.I ~ .1 ... 1<)(101 11Uf'....,..1oI" .... , ... ,W<Mu"'"" ..... w ''''1101 ....... v ,., ...... 'c~,I.o ..... ,.~ ._ 
rA''''t .. ",,_~ .. ~., , .. "'" .~.,.., .. _~l-,'"'_"""'" .... ' ,...........,_ .. ' .... ~,I ... "J .......... \.Iodn, .. , ...... -.4 .. ,,, ~ofrror· .. -IC':k"'l .. ".""'''I ... ... 
~.-I'""""',.·". ""'II.I('.»t, " ...... ,,,,,, •• "', .• ,,<11"" .... ,....., li ......... "" ... '· ... "nlM'U .... _1 ,..~ ......... IIoo4'I.II, .... ,I""".kI."'.I,....., ... ~ _,,-ln.h.'! I( .... 1 ' ........ ·~ ... IHOI:IfIG'Imlll 
"III'.~t I. A."., ... j,OI .. '.I ... '·''' ........ , ," ......... h.\Jfll~IW .. "Wt .... "-,, ... 1o .1.l."'."I~l.!h."1 ." .. ,,,.,' ... .. 

-- - , 
l 

:onot.r-. ... lt l,ut.J('''''''_~'' ,_"",~(_,,~,"IJA)/\j ..... "' ........ "'".q_.\~ ...... ... d"'IoI ... ".IcI'..,""h,., ,..~ 11"·I,' ... I""UI ............ I,. __ ~' Io\~("lI«'oN .. ,,1oJ 
1 ........ _",'.".1., .... ' . .. ,."', ....... ,.r.a-"""""'ta .. MN ... f ---- ---- --- -- - -- ~ .. 

" .. , 

'1'1/(_"'~''''Vl .... 21- VI_ '2 b/.j. 

--



Paula Carneiro 

De: 
Enviado: 
Para: 
Assunto: 

AnêXOS: 

NORTE 2020 
21 dp janeiro de 2019 11:3-1 

Paula Carneiro 
AVISO N° NORTE 53 201 f 40 Cdfllhdalura,," NORTE Dl 0853 FEDER 000134 

IPÓLO INDUSTRIAL DO GRANITO DAS pEDRAS FINASI - INDICADORES 
F,ch., MN3111lormaçao .NORTE .02 0853 FEDER_000I34.pdl 

De: Chefe Gabinete - Munidplo de Pome de Lima [m ailto:chefegabinete@cm-pontedelimJ.pt) 
Enviada: 16 de Janeiro de 201917:44 

Para: NORTE 2020 
Cc: Investir - CMPL Terra; Eunice Si lva 
Assunto: Re: AVISO NO NORTE-53-2017-40 Candidatura n.2 NORTE-02.-0853-FEDER-Q00134 [PÓLO INDUSTRIAL DO 
GRANITO DAS PEDRAS FINAS) -INDICADORES 

Exmos Senhores, 

Na sequencia da 'nformação solicitada, envia-se em anexo a Ficha Metalnformação relativd à Operação

NORTE-02-0853-FEDER-000134 [PÓLO INDUSTRIAL DO GRANITO DAS PEDRAS FINAS]. 

\...011 l'\ rl1~lh", c 1I11lpr 1"t'llt 1. 

fll XJI1'j,) E' ,~ 
., 

.; 111\ 

~ 
PONTe r:> UMA 

" 
I· 

r. 
~ \:.l, t It' (lI 11 . ,-j .~ I 

From: NORTE 2020 
Sent: Tuesdcly, Jalludry 15, 20194:46 PM 
To: f ,[ I ""'lI IHII i UI ; _I 111\ I1 II r-h 

Subjecl: AViSO NO NORTE-53-2017-10 Candldatula rI.O NORTE-02-0853-FEDER-OOOl3-1 [PÓLO INDUSTRIAL DO 
GRANITO DAS PEDRAS rtNAS) INDICADORES 
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REPÚBLICA 
PORTUGUESA 
XXI GOVERNO CONSTITUCIONAL 

linha BEl PT 2020 I AUTARQUIAS 
Financiamento da contrapartida nacional 

de operações Portugal 2020 

junho . 2018 

Objetivo 

Financiar a contrapartida nacional de operações de 
investimento autárquico aprovadas no âmbito dos 
Programas Operacionais do Portugal 2020 

Criar condições para acelerar a execução das 
operações do Portugal 2020 através de uma solução 
de crédito com condições mais favoráveis do que as 
disponíveis no mercado bancário. 

Beneficiários 

Autarquias locais e suas associações 
Entidades intermunicipais 
Empresas do setor local 

Operações Elegíveis 

Aprovadas para cofinanciamento pelo FEDER e 
Fundo de Coesão 
Não concluídas, física e financeiramente, à data de 
submissão do pedido de financiamento 
Não beneficiem de outro empréstimo do BEl 
Cujos beneficiários, à data da submissão do 
pedido de financiamento, apresentem situação 
contributiva e tributária regular e não se 
encontrem em incumprimento na devolução de 
verbas recebidas no âmbito dos Fundos da Política 
de Coesão ou de outros empréstimos concedidos 
pela DGTF 
Observem os critérios especificos de elegibilidade 
definidos no EO contratado entre a República 
Portuguesa e o BEl 

(mais informações em www.portugal2020.pt) 

Limites e Valor do Empréstimo 

O financiamento a conceder não pode exceder: 

50% do custo total aprovado para a operação 
100% do cust o total aprovado para a operação 
excLuíndo as despesas não elegíveis a financiamento 
pelo BEl e o apoio do Fundo e a 90% nas operações 
apoiadas pelos PO de '=l.sboa e da Madeira 

1001" cr _ ..l-..... ') - ~ .. ~ ~ .' 

O valor mínimo do financiamento a conceder é de 
10 mil euros 

Condições para a Concessão de Empréstimo 

Deve ser compatível com as obrigações 
orçamentais a que a entidade se encontre sujeita, 
nomeadamente a nível de endividament o 
A concessão do financiamento e o respetivo valor 
ficarão dependentes da prestação de garantias 
adequadas 

Taxa de juro aplicável 

Taxa de juro fixa, aplicável durante todo o período 
de vida do contrato 
Taxa de juro variável, correspondendo à taxa Euribor 
a seis meses do início do período de contagem de 
juros, acrescida de s pread, a vigorar durante todo 
o período de vida do contrato 



PORTUGAL 2020 II 
EQBEI 

REPÚBLICA 
PORTUGUESA 
XXI GOVERNO CONSTITUCIONAL 

linha BEl PT 2020 I AUTARQUIAS 
Financiamento da contrapartida nacional 

de operações Portugal 2020 

junho. 2018 

Desembolsos 

1/3 do valor do empréstimo com a assinatura do 
contrato, a pedido da entidade beneficiária 
Mais 1/3 do valor do empréstimo quando a 
operação atingir um nível de execução mínimo de 
33,3% do respetivo valor de aprovação 
O restante 1/3 do valor do empréstimo quando a 
operação atingir um nível de execução mínimo de 
66,6% do respetivo valor de aprovação 

Prazo de empréstimo 

O prazo do financiamento é de até 15 anos 

Em casos devidamente justificados, em função da 
tipologia da operação, da sua dimensão financeira ou 
do respetivo prazo de execução, o prazo do empréstimo 
pode ser fixado até 20 anos 

Amortização de capital e juros 

Amortizações do capital efetuadas semestralmente 
com um período de carência de até três anos 

Juros pagos semestralmente e postecipadamente, 
isto é, o pagamento dos juros ocorre no final do 
período de contagem dos mesmos sem período de 
carência 

Apresentação de Pedido de Empréstimo 

Os pedidos de financiamento são apresentados em 
contínuo, através do Balcão 2020 

Mais informações 

Outras informações disponíveis no Site da AD&C 

Para o esclarecimento de dúvidas relativas ao EO-BEL 
aceder a: Contate-nos 

A informação prestada neste folheto não dispensa a consulta do 
despacho conjunto dos Ministérios das Finanças e do Planeamento 
e das Infraestruturas e do Despacho da AD&C que regulamentam a 
iniciatiua 

Portal Portugal 2020 
www.portugaL2020.pt 

. AD&C - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. 
www.adcoesao.pt 

Siga-nos em: 

11 ADEJC - Agência para o Desenvolvimento e Coesão. LP. 

Im ADEJC - Agência para o Desenvolvimento e Coesão. LP 

C ADEJC 

o ADEJe 
Agência pLi:ra o 
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Coesão, LP. 

Cofinanciado por: 
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PARTE C 

FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE 
E SEGURANÇA SOCIAL 

Gabinetes da Secretária de Estado da Administração 
e do Emprego Público 

e do Secretário de Estado do Emprego 

Despacho n.o 6199/2018 

O Decreto-Lei n.O 490/99, de 17 de novembro, possibilita, mediante 
a verificação de circunstâncias específicas, a condução de viaturas ofi
ciais pelos trabalhadores dos serviços e organismos da Administração 
Pública, ainda que não integrados na carreira de assistente operacional 
com as funções de motorista. 

A concessão de autorização genérica de condução de viaturas oficiais 
do Estado justifica-se pela natureza das atribuições de alguns serviços e 
ainda pela escassez, ou mesmo inexistência de pessoal qualificado para 
a condução de viaturas, permitindo, deste modo, uma racionalização dos 
meios disponíveis e uma redução de encargos para o erário público. 

Na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, por haver 
apenas um assistente operacional com funções de motorista que con
duz as viaturas afetas à Direção-Geral, toma-se necessário que o SeU 
Subdiretor-Geral seja autorizado, durante todo o período de exercício 
de funções, a conduzir as viaturas afetas à Direção-Geral, por forma a 
não condicionar o seu normal funcionamento. 

A presente concessão de autorização genérica afigura-se necessária 
quer do ponto de vista funcional quer do ponto de vista da racionalização 
dos recursos. 

Assim, nos termos do disposto no n.o 3 do artigo 2.0 do Decreto-Lei 
n.o 490/99, de 17 de novembro, e no uso das competências delegadas, na 
alínea h) do n.O 3 do Despacho n.o 8138/2017, de 23 de agosto, do Mi
nistro das Finanças, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 181 , 
de 19 de setembro, e na alínea b) do n.o 1.1 do Despacho n.o 1300/2016, 
de 13 de janeiro, do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 18, de 27 de 
janeiro, ,determina-se o seguinte: . 

1 - E conferida permissão genérica de condução das viaturas oficiais 
afetas à Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, ao 
Subdiretor-Geral, Dr. Fernando Miguel Cataríno José. 

2 - A permissão conferida nos termos do número anterior aplica-se 
exclusivamente às deslocações em serviço, por estas se estendendo as 
que são determinadas por motivos de serviço. público, não abrangendo, 
de acordo com a legislação aplicável, a utilização de uso pessoal do 
referido veículo. 

3 - A permissão genérica ora conferida rege-se pelo disposto no 
Decreto-Lei n.o 490/99, de 17 de novembro, e demais legislação apli
cável. 

4 - O presente despacho produz efeitos desde o início de exercício 
de funções do autorizado e caduca com o termo das funções em que se 
encontra investido à data da presente autorização. 

8 de junho de 2018. - A Secretária de Estado da Administração e do 
Emprego Público, Maria de Fátima de Jesus Fonseca. - O Secretário 
de Estado do Emprego, Miguel Filipe Pardal Cabrita. 

311416394 

FINANÇAS E PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS 

Gabinetes dos Ministros das Finanças 
e do Planeamento e das Infraestruturas 

Despacho n.o 6200/2018 

Foi celebrado com o Banco Europeu de Investimento (BEl) um Em
préstimo Quadro (EQ), no valor de EUR 750.000.000, o qual se destina 
a fmanciar a contrapartida nacionãI de operações aprovadas pelos Fun
dos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), designadamente o 
Fundo Social Europeu, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
e o Fundo de Coesão (Fundos da Política de Coesão) no âmbito dos 
Programas Operacionais do Portugal 2020. 

\1s'5 
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A assinatura da contratualização entre Portugal e o BEl da primeira 
parcela do EQ ocorreu a 1 de agosto de 2016, por um montante de 
EUR 250.000.000. 

O EQ enquadra-se nos objetivos de promoção do investimento e de 
aceleração da execução dos FEEI, permitindo o acesso a financiamento 
por parte dos beneficiários em condições mais favoráveis . A estruturação 
do mesmo assenta num processo simples e célere, que permite aproxi
mar o momento da aprovação da componente dos FEEI do momento 
da disponibilização das verbas referentes à contrapartida nacional por 
via do EQ. 

Pretende-se, através do presente mecanismo, reforçar as vias de fi
nanciamento de um número significativo de projetos, contribuindo deste 
modo para o crescimento, a competitividade e a coesão na economia 
portuguesa. 

Assim, em aplicação do disposto no n.o 2 do artigo 100.0 do Decreto
-Lei n. ° 33/2018, de 15 de maio, que estabelece as disposições ne
cessárias à execução do Orçamento do Estado para 2018, o Ministro 
das Finanças e o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas de
terminam: 

1) As condições de utilização da primeira parcela do empréstimo 
quadro (EQ), contratado entre a República Portuguesa e o Banco Euro
peu de Investimento (BEl) para coflDanciar a contrapartida nacional de 
operações aprovadas no âmbito dos Progranlas Operacionais do Portugal 
2020 cofmanciados pelos Fundos da Política de Coesão, até ao limite 
de EUR 250.000.000 são as seguintes: 

a) A primeira parcela do EQ destina-se ao cofinanciamento da contra
partida nacional de operações de investimento autárquico, flDanciados 
pelo FEDER e pelo Fundo de Coesão no âmbito dos Programas Ope
racionais do Portugal 2020; 

b) O fmanciamento a conceder no âmbito do EQ reveste a fonna de 
empréstimo, nas condições definidas na ficha técnica anexa, que faz 
parte integrante do presente despacho. 

2) Atenta a responsabilidade de coordenação técnica geral do Portugal 
2020 atribuída à Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P. atra
vés do Decreto-Lei n.o 137/2014, de 12 de setembro, fica esta Agência 
incumbida no âmbito do EQ de: 

a) Aprovar o regulamento de implementação do EQ; 
b) Assegurar o desenvolvimento de um sistema de informação que 

pennita a gestão dos financiamentos e garanta a interoperabilidade com 
outros sistemas relevantes para o efeito; 

c) Analisar e aprovar os pedidos de flDanciamento; 
cf) Proceder à consolidação dos elementos para efeitos de formalização 

das propostas de afetação a remeter ao BEl; 
e) Assegurar a representação do Estado na contratualização da con

cessão dos fmanciamentos; 
j) Disponibilizar às entidades mutuárias os montantes correspondentes 

ao respetivo flDanciamento, uma vez verificadas as condições para a 
produção de efeitos do respetivo contrato; 

g) Assegurar a gestão dos créditos, incluindo a gestão do serviço da 
dívida resultante dos fmanciamentos reembolsáveis concedidos, nos 
termos e para os efeitos previstos no Protocolo referido no ponto IOdo 
presente Despacho; 

h) Prestar ao Ministério das Finanças, através da Direção Geral do 
Tesouro e das Finanças (DGTF), informação trimestral, a reportar 
até ao final do mês subsequente, sobre as verbas desembolsadas a 
favor das entidades beneficiárias e dos montantes reembolsados, 
bem como da posição dos créditos sob gestão, nos termos a definir 
no citado Protocolo; 

i) Transferir para o Ministério das Finanças, através da DGTF, em cada 
trimestre, os montantes reembolsados/recuperados até ao final do mês 
subsequente, para efeitos da respetiva regularização orçamental; 

j) Comunicar ao Ministério das Finanças, através da DGTF e do 
Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Inter
nacionais (GPEARI), nos termos a definir no citado Protocolo, as 
situações de incumprimento para efeitos de recuperação dos mon
tantes em dívida; 

k) Assegurar a monitorização dos pedidos de flDanciamento e das 
operações aprovadas para financiamento, tendo por base a informação 
prestada pelas entidades intervenientes na gestão dos Fundos da Política 
de Coesão garantindo, quando aplicável, a atualização do montante 
fmanciado ; 
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l) Assegurar a publicitação semestral das operações fmanciadas no 
âmbito do EQ em portal eletrónico. 

3) É criado o Comité de Acompanhamento do EQ-BEI, constituído 
por um representante das seguintes entidades: 

a) Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações In
ternacionais (GPEARI) do Ministério das Finanças, enquanto entidade 
coordenadora; 

b) Direção-Geral do Orçamento (DGO); 
c) Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF); 
d) Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL); 
e) Agência para o Desenvolvimento e Coesão, r. P. (AD&C). 

4)Ao Comité de Acompanhamento do EQ-BEI incumbe em particular 
a monitorização e a supervisão do EQ, atentas as competências especí
ficas de cada um dos seus elementos, designadamente: 

a) Aferir sobre a verificação das condições necessárias para os pedidos 
de desembolso seguintes ao BEL; 

b) Prestar ao BEl as informações por este solicitadas; 
c) Aprovar os relatórios anuais e final de implementação fmanceira 

e operacional do EQ; 
d) Promover a articulação entre as diversas entidades que intervêm 

na utilização do EQ. 

5) O apoio administrativo ao funcionamento e o secretariado do Co
mité de Acompanhamento do EQ-BEI é assegurado pelo GPEARI. 

6) O Comité de Acompanhamento do EQ-BEI reúne, pelo me
nos, uma vez por ano e sempre que for convocado pela entidade 
coordenadora. 

7) As relações do Estado com o BEl para execução do EQ competem 
ao Ministério das Finanças através do GPEARI, cabendo-lhe: 

a) Assegurar as relações correntes com o BEL no âmbito da aplicação 
do EQ, nomeadamente quanto às comunicações no âmbito das propostas 
de afetação; 

b) Apresentar ao BEL os reportes periódicos e pontuais de informação 
por este requeridos; 

c) Coordenar o funcionamento do Comité de Acompanhamento. 

8) Ao Ministério das Finanças cabe ainda: 

a) Verificar, através da DGTF, o cabimento dos pedidos de fmancia
mento reembolsável dentro dos limites de concessão de empréstimos e 
de outras operações ativas que sejam aplicáveis; 

b) Verificar, através da DGO, a conformidade, na ótica da contabili
dade nacional, dos pedidos de financiamento reembolsável das entidades 
classificadas no perimetro das administrações públicas com os limites 
máximos de endividamento a que estejam sujeitas; 

c) Transferir, através da DGTF, para a AD&C os montantes necessários 
para assegurar os fmanciamentos contratados; 

d) Informar, através do IGCP, semestralmente a: AD&C da taxa de 
juro fixa ou spread da taxa variável a utilizar nesse semestre conforme 
previsto na ficha técnica referida na alinea b) do n. o 1; 

e) Promover, através da DGTF, a recuperação dos montantes em 
divida, no caso do vencimento antecipado da dívida; 

j) Informar, através da DGTF, nos termos a definir no protocolo 
mencionado no ponto 1, aAD&C sobre os municípios que têm dividas 
ao Estado no âmbito de outros empréstimos. 

9) As Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais do 
Portugal 2020 ficam obrigadas a prestar todas as informações con
sideradas relevantes para efeitos de aprovação dos pedidos de fi
nanciamento. 

10) Entre o Ministério das Finanças, através da DGTF, e o Minis
tério do Planeamento e Infraestruturas, através da AD&C, deverá ser 
celebrado um Protocolo que estabeleça as modalidades de articulação 
para aplicação do disposto no presente despacho, nomeadamente quanto 
à gestão dos créditos, incluindo o serviço da dívida, e as diligências a 
promover em caso de incumprimento. 

11) Sem prejuízo das disposições que venham a ser definidas no 
protocolo referido no ponto anterior, as perdas decorrentes da não re
cuperação de montantes devidos pelos beneficiários, no seguimento de 
incumprimento das condições contratuais neste âmbito estabelecidas, 
não relevam para o orçamento da AD&C. 

12) O presente despacho produz efeitos cinco dias úteis após a sua 
publicação. 

15 dejunho de 2018. - O Ministro das Finanças, Mário José Gomes 
de Freitas Centena. - O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, 
Pedro Manuel Dias de Jesus Marques. 
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Tipo de Produto 

Produto 

Objetivo 

Beneficiários 

Entidade Gestora 

Elegibilidade 

Despesas não 

elegíveis ao BEl 

Valor do 

Financiamento 

Garantias 

Ficha Técnica 

LINHA BEl PT 2020 - AUTARQUIAS (2018) 

Empréstimos de médio e longo prazo para financiamento da contrapartida 

nadonal de operações de investimento aprovadas no âmbito do Portugal 2020 

Criar condições para acelerar a execução das operações de investimento 
autárquico aprovadas nos Programas Operacionais do Portugal 2020, 
cofinanciadas pelo FEDER e Fundo de Coesão. 

Autarquias locais e suas associações. entidades intermunicipais e empresas do 
setor local. 

Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C) 
j---------------_. --

A elegibilidade das operações está condicionada às seguintes condições: 

• Tenham sido aprovadas para cofinanciamento pelo FEDER oU Fundo de 

Coesão; 

• Não se encontrem concluídas, física e financeiramente, à data de 

submissão do pedido de financiamento; 

• Não beneficiem de outro empréstimo do BEl para a mesma operação; 

• Cujos beneficiários, à data da submissão do pedido de financiamento, 

apresentem situação contributiva e tributária regular, não se encontrem 

em incumprimento na devolução de verbas recebidas no âmbito dos 

Fundos da Política de Coesão ou de outros empréstimos concedidos pela 

DGTF; 

• Observem os critérios especificos de elegibilidade definidos no EQ 

contratado entre a República Portuguesa e o BEl (mais informação em 

www.portugaI2020.pt). 

Não são elegíveis as seguintes despesas: 

• IVA e outros impostos e taxas; 

• Aquisição de terrenos e edifícios; 

• Manutenção e outros custos operacionais; 

• Aquisição de bens em estado de uso, juros durante a construção, 

aquisição de licenças para a utilização de recursos públicos não gerados, 

como licenças de telecomunicações; 

• Patentes, marcas de fabrico e comerciais; 

• Operações meramente financeiras. 

O empréstimo a conceder cobre a totalidade da comparticipação nacional das 

operações aprovadas pelo Portugal 2020, tendo os seguintes limites: 

• 50% do custo total aprovado pelo Portugal 2020 para a operação; 

• 100% do custo total deduzido das despesas não elegíveis a 

financiamento pelo BEl e do apoio do Portugal 2020; 

Nas operações apoiadas pelos PO de Lisboa e da Madeira essa 

percentagem é de 90%. 

O empréstimo tem um valor mínimo de 10 mil euros. 

O empréstimo é concedido mediante a prestação de garantias adequadas ao 

cumprimento das obrigações de pagamento de capital e juros, privilegiando-se 

modalidades de garantia que se revistam de liquidez, nomeadamente a retenção 

de transferências do Orçamento do Estado. 
- - ._--- ---- -------- ._------------ ---

Desembolsos 

Prazo do 

empréstimo 

Carência, juros e 

amortização 

Constituem condições prévias para efetuar desembolsos: 

• Situação contributiva e tributária regular; 

• Inexistência de dividas em incumprimento aos Fundos da Política de 

Coesão; 

• Inexistência de dívidas noutros empréstimos em incumprimento 

concedidos pela DGTF. 

O desembolso é efetuado da seguinte forma: 

• 1/3 do valor do empréstimo com a assinatura do contrato, a pedido da 

Entidade Beneficiária; 

• Mais 1/3 do valor do empréstimo quando a operação atingir um nível 

de execução mínimo de 33,3% do respetivo valor de aprovação; 

• O restante 1/3 do valor do empréstimo quando a operação atingir um 

nível de execução mínimo de 66,6% do respetivo valor de aprovação. 

O prazo do empréstimo é de até 15 anos. 

Em casos devidamente justificados, em função da tipologia d. operação, da sua 

dimensão financeira ou do respetivo prazo de execução, o prazo do empréstimo 

pode ser fixado até 20 anos. 

A amortização de capital (semestral) não poderá ser inferior a mil euros. 

Amortizações do capital efetuadas semestralmente com um período de carência 

de até três anos. 

Juros pagos semestral e postecipadamente, sem período de carência. 

As taxas de juro a aplicar (taxa fixa ou spread da taxa variável) serão equivalentes 

ao custo do financiamento disponibilizado pelo BEl, a fixar semestralmente de 

acordo com cotação a solicitar pela AD&C ao IGCP e que se aplicam a todos os 

contratos celebrados naquele semestre. 

Possibilidade de contratar: 

• Taxa de juro fixa, aplicável durante todo o período de vida do contrato; 

• Taxa de juro variável, correspondendo à taxa Euribor a seis meses do 

ínicio do período de contagem de juros, acrescida de spread, e que 

vigorará durante todo o período de vida Util do contrato. 

Amortização antecipada obrigatória total se a operação: 

• Deixar de ser cofinanciada pelo respetivo Fundo; 

• Não seja considerada elegivel pelo BEl. 

Amortização antecipada obrigatória parcial com: 

• Reprogramação da operação Portugal 2020; 

• Conclusão da operação por valor inferior ao aprovado. 

Amortização antecipada voluntária (iniciativa do beneficiário) sem penalizações, 

parcial ou total, passível de ser efetuada nas datas de pagamento de capital e 

juros previstas no contrato. 



Classificação Data 
de graduação 

Nome 

3 



18148-(4) 

PARTE C 

PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS 

Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P. 

Despacho n.o 6323-A/2018 

Tendo o Conselho Diretivo da Agência para o Desenvolvimento e 
Coesão, L P , reunido no dia 18 de junho de 2018, deliberado aprovar, 
nos termos conjugados do disposto na alínea h) do n.o 1 do artigo 21.° 
da Lei n.o 3/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, na alínea e) do 
n.o 4 e da alínea c) do n.o 5 do artigo 3° do Decreto-Lei n.o 140/2013, 
de 18 de outubro, do n.o 2 do artigo 100.° do Decreto-Lei n.o 33/2018, 
de 15 de maio, que estabelece as disposições necessárias à execução 
do Orçamento do Estado para 2018, e da alínea a) do n.o 2 do despacho 
conjunto dos Ministros das Fínanças e do Planeamento e Infraestruturas 
n.o 6200/2018, de 15 de junho de 2018, o regulamento que define os 
procedimentos relativos à implementação da linha de crédito financiada 
pelo Empréstimo Quadro (EQ) contratado entre a República Portuguesa 
e o Banco Europeu de Investimentos, destínada a acelerar a execução 
das operações de ínvestimento autárquico aprovadas nos Programas 
Operacionais do Portugal 2020, cofmanciadas pelo FEDER e Fundo de 
Coesão, proceda-se à sua publicação no Diário da República. 

27 de junho de 2018. - O Presidente do Conselho Diretivo da 
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, L P, António José Costa 
Romenos Dieb. 

Regulamento de Implementação 
da Linha BEl PT 2020 - Autarquias 

Artigo 1.0 

Objeto 

O presente regulamento tem por objetivo fixar as condições de acesso 
e de utilização dos empréstimos para fmanciamento da contrapartida 
nacional de operações de ínvestimento autárquico aprovadas no âmbito 
dos Programas Operacionais do Portugal 2020, através do emprés
timo quadro (EQ) contratado entre a República Portuguesa e o Banco 
Europeu de Investimento (BEl), a seguir designada por Linha BEl 
PT 2020 - Autarquias 

Artigo 2.° 

Entidades beneficiárias 

São entidades beneficiárias da Linha BEl PT 2020 - Autarquias, 
as autarquias locais e suas associações, as entidades íntermunicipais 
e as empresas do setor local com operações aprovadas nos Programas 
Operacionais (PO) do Portugal 2020, co financiadas pelo FEDER e 
Fundo de Coesão. 

Artigo 3.° 

Critério de Elegibilidade das Operações 

Podem beneficiar de fmanciamento para a respetiva contrapartida 
nacional as operações que satisfaçam cumulativamente as seguíntes 
condições de elegibilidade: 

a) Tenham sido aprovadas para cofinanciamento pelo FEDER ou Fundo 
de Coesão no âmbito dos Programas Operacionais do Portugal 2020; 

b) Não se eucontrem concluídas, fisica e financeiramente, à data de 
submissão do pedido de fmanciamento; 

c) Não beneficiem de outro empréstimo do BEl para a mesma ope
ração; 

ti) Cujas entidades beneficiárias, à data da submissão do pedido de 
fmancirunento, apresentem situação contributiva e tributária regular, 
não se encontrem em incumprimento na devolução de verbas recebidas 
no âmbito dos Fundos da Política de Coesão ou de outros empréstimos 
concedidos pela Direcação Geral Tesouro e Finanças (DGTF); 

e) Observem os critérios específicos de elegibilidade defmidos na 
Linha BEl PT 2020 - Autarquias, contratado entre a República Por
tuguesa e o BEl, estabelecidos no Anexo A. 
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Artigo 4.° 

Despesas não elegíveis 

Não são elegíveis as seguintes despesas para financiamento ao abrigo 
da Linha BEl PT 2020 - Autarquias: 

a) IVA e outros impostos e taxas; 
b) Aquisição de terrenos e edifícios; 
c) Despesas de manutenção e outros custos operacionais; 
ti) Aquisição de bens em estado de uso, juros durante a construção, 

aquisição de licenças para a utilização de recursos públicos não gerados, 
como licenças de telecomunicações; 

e) Patentes, marcas de fabrico e comerciais; 
j) Operações meramente financeiras. 

Artigo 5.° 

Forma, limites e condições do financiamento 

1 - O apoio a conceder através dos fundos da Linha BEl PT 2020 -
Autarquias reveste a forma de financiamento reembolsável, concretizado 
através de empréstimos a contratar com o Estado, através da Agência 
para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C). 

2 - Os pedidos de financiamento à Linha BEl PT 2020 - Autarquias 
são da responsabilidade da(s) entidade(s) beneficiária(s) da operação 
Portugal 2020 que lhe está subjacente, sendo submetido um pedido de 
fmanciamento para cada operação fmanciada pelo Portugal 2020. 

3 - O valor do empréstimo a conceder a cada operação no âmbito 
da Linha BEl PT 2020 - Autarquias está subordinado às seguintes 
condições: 

a) Não exceder 50 % do custo total previsto na decisão de aprovação 
de cofmanciamento pelo respetivo Fundo; 

b) 100 % do custo total deduzido das despesas não elegíveis a fman
ciamento pelo BEl e do apoio do Portugal 2020, ou 90 % no caso das 
operações apoiadas pelos PO de Lisboa e da Madeira; 

c) Ter um valor mínimo de 10 m€. 

4 - O empréstimo é concedido de acordo com as seguintes con
dições: 

a) Prestação, pelas entidades beneficiárias, de garantia adequada ao 
cumprimento das obrigações de pagamento de capital e juros, decorrentes 
do contrato de fmanciamento a celebrar, privilegiando-se modalidades 
de garantia que se revistam de liquidez, incluindo a retenção de trans
ferências do Orçamento do Estado; 

b) A garantia referida na alínea anterior pode ser atualizada, acompa
nhando os desembolsos indicados no Artigo 6.°, até ao valor máximo do 
fmanciamento reembolsável aprovado, acrescido de juros contratuais e 
da sobretaxa de mora correspondentes a dois semestres; 

c) Compatibilidade com as obrigações orçamentais a que a entidade 
beneficiária estiver sujeita, designadamente limites e capacidade de 
endividamento previstos na legislação aplicável; 

ti) Pelo prazo que seja fixado no contrato de até 15 anos ou até 20 anos, 
em casos devidamente justificados em função da tipologia da operação, 
da sua dimensão fmanceira ou do respetivo prazo de execução. 

e) A aceitação de garantias suportadas por transferências do Orça
mento de Estado está condicionada a prévia validação por parte das 
entidades competentes. 

Artigo 6.° 

Desembolsos 

Os desembolsos dos montantes mutuados são efetuados de acordo com 
o plano fixado no contrato de financiamento, nos seguintes termos: 

a) 1/3 do valor do empréstimo a pedido da entidade beneficiária 
após a assinatura do contrato ou com a produção de efeitos do mesmo, 
quando se verifique a necessidade de obtenção de visto prévio do Tri
bunal de Contas; 

b) Os desembolsos subsequentes são realizados em função da execu
ção fmanceira (despesa validada constante da conta corrente disponível 
no Balcão 2020) da operação cofinanciada pelos Fundos, de acordo com 
os seguintes índices de realização financeira. Assim, o beneficiário pode 
solictar os seguintes desembolsos: 

i) Mais 1/3 do valor do empréstimo quando a operação atingir um 
nível de execução mínimo de 33,3 % do respetivo valor de aprovação; 



se,Q~uirltes setores f>n,~r.llltr"nl_'OP eXCJlUlíl0S do ímanl::13.lmento 
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Subsetor Comentários 



a série-N. o 

aplicados 

y~ __ J"~"~'-- custos económicos mais elevados. 
sustentabilidade do seu aprovisionamento são essenciais 

variam consideravelmente entre tipos de biomassa e regiões e, para serem efícientes e efícazes, 

,-"",ç, ''-'''0 energética 

Subsetor 

económicos I 

ele:gibilidade dos Subprojetos de biomassa. No entanto, os correspondentes critérios 
a caso para cada operação de 

Critérios aplicados 

as COl1idlçÚeS segumtes: 
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cpereira@cm-pontedelima.pt 

De: 

Enviado: 
Para: 
Assunto: 

Olá Carolina, 

Chefe Gabinete - Município de Ponte de Lima <chefegabinete@cm
pontedelima.pt> 
1 de abril de 2019 17:32 
Carolina Pereira 
Fw: Pedido de Suporte nO 5190401_000029 - Linha BEI- PT2020 

Então cá está a resposta. Falamos amanhã. 

Com os melhores cumprimentos, 
Alexandra Esteves 

Gabinete de Apo io ao Presidente e Vereação 
Chefe de Gabinete do Presidente 
Ivl "'===~ .. __ . __ ._.-
~ 

Praça da República I 4990-062 Ponte de Lima 
Te l. : (+351) 258 900400 
Tel. : (+351) 258 240 227 
Fax: (+351) 258 900 410 
www.cm-pontedelima .ptlchefegabinete@cm-pontedelima.pt 

From: noreply@portugaI2020.pt 
Sent: Monday, April 1, 2019 5:02 PM 
To: MUNICÍPIODE PONTE DE LIMA 
Subject: Pedido de Suporte nO 5190401_000029 - Linha BEl - PT2020 

Exmo/a. Senhor/a, 

A Equipa de Suporte PORTUGAL 2020 após a análise do seu pedido de Suporte nQ 5190401_000029 -
Pedido de Serviço/Balcão/Linha BEl - PT2020 vem esclarecer o seguinte: 

Análise: 

Boa tarde, relativamente às questões colocadas gostaríamos de comunicar que, para efeitos de acesso à 

Linha EQ BEl PT2020 - Autarquias as operações, as condições de elegibilidade das operações são as 

apresentadas no Artigo 3. Q do Despacho n. Q 6323-A/2018 , de 27 de junho. Assim, face ao exposto no vosso 

pedido de suporte, assim como os anexos remetidos, podemos desde já informar que, uma vez que a 

operação em causa apresenta o Estado: "Contratada", cumpre uma das condições do referido artigo (alínea 

a)), sendo determinante o cumprimento das restantes. 

Quanto ao cálculo do montante de financiamento, sugerimos a leitura do Anexo 4 do "Guia de apoio ao 

preenchimento do formulário de candidatura", onde poderá apurar que os dados utilizados são: 



• 

• 

Financeiros, da Operação aprovada: Custo Total, Custo Total Elegível, Despesa Pública, Fundo, 
Contrapartida nacional; 

Componentes não elegíveis ao BEl: IVA incluído no Custo Total, IVA incluído no Custo Total Elegível 

(elegível ao PT 2020), para além das referidas no artigo 4. Q do Despacho o 6323-A/2018 , de 27 de 
junho. 

Quanto à última questão informamos que o Acordo celebrado com o Banco Europeu de Investimento (BEl), 
no âmbito do Empréstimo Quadro (EQ), disponibiliza um total de EUR 750.000.000, sendo que, a primeira 

parcela do EQ, ocorreu a 1 de agosto de 2016, por um montante de EUR 250.000.000 - Despacho n.Q 

6200/2018 . 

Neste sentido, cabe à AD&C verificar, entre outros aspetos, as disponibilidades financeiras da Linha BEl PT 
2020 - Autarquias, conforme disposto no Artigo 10.Q - Processo de candidatura e decisão, do Despacho n.Q 

6323-A/2018 . 

Caso não fique totalmente esclarecida poderá sempre voltar a contactar-nos. 

Pedido: 

Exmos. Senhores 

o Municipio de Ponte de Lima viu aprovada em 28/02/2019, a candidatura ao Pólo Industrial do Granito 
das Pedras Finas, operação NORTE-02-0853-FEDER-037574, com a seguinte estrutura de financiamento: 
Investimento Total 4 333 887,66€; Investimento Elegível 3 649 817,95€; Fundo 1 500 OOO,OO€, Taxa de 
comparticipação de 41,10%. 

o Termo de Aceitação assinado em 4/03/2019, contém algumas condicionantes que serão verificadas 
aquando da execução da operação, bem como, a obrigação de executar nos termos e condições constantes 
da decisão de aprovação da Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Norte, datada de 
07/02/2019, conforme documentos em anexo. 

O Municipio de Ponte de Lima pretende recorrer à linha EQ BEl PT 2020 AUTARQUIAS para financiamento 
da contrapartida nacional da presente operação. 

Atendendo às especificidades constantes do Termo de Aceitação da presente operação, solicita-se a V.Exas 
que informe: 

1. Se é possível a submissão desta operação a financiamento da linha EQ BEl PT 2020 AUTARQUIAS. 
2. Em caso afirmativo, se o cálculo do montante de financiamento, constante do quadro em anexo, 

está correto. 
3. Uma vez que os pedidos de financiamento à presente linha são apresentados em contínuo no 

Balcão 2020, se ainda existe dotação disponível? Se sim, qual o valor? 

Na expectativa de uma resposta breve, subscrevo-me com a mais elevada consideração, 

A Chefe de Gabinete 

Alexandra Esteves 

Obrigado. 
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Com os melhores cumprimentos, 

Equipa Técnica 

Suporte PT 2020 

o endereço de email utilizado para esta resposta não pode ser contactado diretamente por correio 
eletrónico, 

Clique aqui 

Esta mensagem pode conter informação confidenciol e destino-se 00 uso exclusivo doIs) desrinotório(s}, nõo podendo o seu 
conteüdo ser olterado, CoSo o tenho recebido indevidamente, solicitamos que informe o remetente e elimine o mensagem, O 
conteúdo desta mensagem fe evenruolsficheiros anexos) e da responsobflidade exclusivo do emissor e nõo vinculo 
necessoriamente o AD&C 

This message may conroin confidential informotion, is Intended exclusive/y for che named recipienrfs) and its contents connot be 
chonged. 1/ vou nove received ir in errar, p/eose notlfy us immediorely by returnlflg ir to rhe sender ond defere the messoge. The 
contenr of rhis messoge (ond ony ortochmencsJ is lhe safe issuer responsibfliry oM doesn't necessarily bind AD&C 
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cpereira@cm-pontedelima.pt 

De: 

Enviado: 
Para: 
Assunto: 

Olá Carolina, 

Aqui está. 

Com os melhores cumprimentos, 
Alexa nd ra Esteves 

Chefe Gabinete - Município de Ponte de Lima <chefegabinete@cm
pontedelima.pt> 
9 de abril de 2019 14:38 
Carolina Pereira 
Fw: Pedido de Suporte nO S 190408_000015 - Linha BEl - PT2020 

Gabinete de Apoio ao Presidente e Vereação 
Chefe de Gabinete do Presidente 
r.;l "'====== .. __ . __ ._--
Ó 

Praça da República I 4990-062 Ponte de Lima 
Tel.: (+351) 258 900400 
Tel.: (+351) 258 240 227 
Fax: (+351) 258 900 410 
www.cm-pontedelima.pt I chefegabinete@cm-pontedelima.pt 

From: noreply@portugaI2020.pt 
Sent: Tuesday, April 9, 2019 2:26 PM 
To: MUNICÍPIODE PONTE DE LIMA 
Subject: Pedido de Suporte nO 5190408_000015 - Linha BEl - PT2020 

Exmo/a. Senhor/a, 

A Equipa de Suporte PORTUGAL 2020 após a análise do seu pedido de Suporte nQ 5190408_000015 -
Pedido de Serviço/Balcão/Linha BEI- PT2020 vem esclarecer o seguinte: 

Análise: 

Relativamente à questão colocada gostaríamos de informar que em janeiro de 2019 foi atualizada a 

informação (http://www.adcoesao.pt/content/emprestimo-quadro-do-bei-2014-2020 ), onde é referido 

que: 



A taxa de juro ap icável à inha fi - ' ta quias é 

equlvalente ac custo do inanc"a en o dispon ibilizado pelo 

8Et adendo o eneficiário o tar por u a taxa rixa ou 

variável. 

Atende do ao valor prat'cado pe o BEl o nrrne ro 

desembolso à Repúb!ica Port guesd,r aos e réstimos 

aprovados seja aplicadas as seguintes axas: 

• Taxa Variá 'ei: Eu -ibc) f" 6 n ~ spread de 0,.2771'0* 

Estas taxas mantêm-se em vigor até à fndicação de nova 

cotação pe o IGCP. 

Pedido: 

Exmos SenhoresJ 

Solicitamos o vosso apoio nas respostas às questões que a seguir se colocam: 

Qual o Spread em vigor no primeiro semestre de 2019 para a Linha BEI-PT 2020? 

No vosso site consta que a taxa varável a aplicar na linha BEl PT 2020 é de: Euribor 6 meses + spread de 
O,277%(para os casos em que a taxa resultante for negativaJ a taxa de juro será fixada em zero para esse 
período). 

A informação é de junho de 2018. Mantém-se este valor do spread? 

Com os melhores cumprimentosJ 

A Chefe de Gabinete do Presidente 

Alexandra Esteves 

Obrigado. 

Com os melhores cumprimentos, 

Equipa Técnica 

Suporte PT 2020 

2 



o endereço de email utilizado para esta resposta não pode ser contactado diretamente por correio 
eletrónico. 

Clique aqui 

Esta mensagem pode conter informação confidencial e destina-se ao uso exclusivo do(s) destinatário(s), não podendo o seu 
conteúdo ser alterado. Caso a tenha recebido indevidamente, solicitamos que informe o remetente e elimine a mensagem. O 

conteúdo desta mensagem (e eventuais ficheiros anexos) é da responsabilidade exclusiva do emissor e não vincula 
necessariamente a AO&C. 

This message may contain confidential information is intended exclusively for the named recipient(s) and its contents cannot be 
changed. If vou have received it in error, please notify us ímmedíately by returning it to the sender and delete the message. The 
content ofthis message (and any attachments) is the sole issuer responsibility and doesn't necessarily bind AO&C. 
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MUNICip ~~ PONTE EJ UMA 

DELIBERAÇÃO 

5.1 - PROPOSTA OE DECISÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE 

EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO, PARA FINANCIAMENTO DA 

CONTRAPARTIDA NACIONAL NO PROJETO DE INVESTIMENTO-"PARQUE INDUSTRIAL 

DO GRANITO/PEDRAS FINAS, ATÉ AO MONTANTE DE 2.166.944,00 € - LINHA BEl PT 

2020-AUTARQUIAS - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com 

cinco votos a favor e dois votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Abel Uma Bapt ista 

e Dr.ª' Maria João Sousa, para efeitos do disposto na alínea fI do n.º 1 do artigo 252 e 

na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33 2 • ambos do Anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro na sua redação atual, conjugado com o disposto no artigo 512 da l ei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, na redação atual, autoriza r a contratação de um 

empréstimo de médio e longo prazo, até ao montante de 2.166.944,OO€ (dois milhões, 

cento e sessenta e seis euros e novecentos e quarenta e quatro euros), através da 

candidatura individual na plataforma Balcão 2020, nos termos das condições definidas 

no Anexo I da proposta e de acordo com os respetivos normativos legais da linha BEl 

PT2020-Autarquias, para o financiamento da contrapartida de operações de 

investimento, bem como a consulta às seguintes instituições bancárias: Caixa Geral de 

Depósitos, Novo Banco, M illenium BCP, BPI, CCAM, San tander Totta, BIC e Montepio. 

Reunião de Câmara Municipal de 03 de junho de 2019. 

A CHEFE DE OIVISÃO/OAF, 

-='--"t 1& ih 
Sofia Velho/Ora. 
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R:lNTE E> UMA 

PROPOSTA DE DECISÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO 
E LONGO PRAZO, PARA FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL EM PROJETOS DE 
INVESTIMENTO, ATÉ AO MONTANTE DE 2166 944,OO€ - LINHA BEl PT 2020-AUTARQUIAS 

z.P .C'"\,l ..... 

o Município de Ponte de Uma ao longo das últimas décadas tem pautado a sua atuação pelo equilibrio 

econ6mico-financeiro das suas contas, através de uma gestão rigorosa dos recursos disponiveis, dl~e!!tlDl'_-

a responder aos inúmeros desafios da atividade municipaL 

o Município de Ponte de Uma tem atualmente em vigor quatro empréstimos de médio e longo prazo, o 

último contratualizado em 2002, no valor tolal contratado de 2.813.659,08 € (conforme mapa em anexo), 

todos eles a taxas de juro boníficadas. Estes empréstimos, tendo-se destinado a financiar despesas de 

investimento referentes a Habitação Social e Intempéries, representavam a 31/1212018 o valor tolal em 

divida de 804 384,23 €. 

Observando a necessidade de manter o equilíbrio econ6mico-financeiro da autarquia, cujas receitas 

próprias não permitem o esforço financeiro desejavel para responder a todas as necessidades de 

investimento a realizar no concelho, lama-se imperioso recorrer a outras fontes de financiamento, libertando 

liquidez para outros projetos, também eles prioritários. 

Em 28/0212019, foi aprovada, a candidatura apresentada pelo Município de Ponte de lima no âmbito do 

Aviso NORTE-53-201740, designada Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas, com a seguinte estrutura 

de financiamento: 

Investimento total 4 333 887,66€ 

Investimento elegível 3649817,95€ 

Fundo 1 500000,00€ 

Taxa comparticipação 41,10% 

Na sequência da publicação do Despacho n.0 6200/2018, publicado no DR, 2a Série, n.o 121 de 26 de junho, 

veio a ser celebrado entre o Estado Português e o Banco Europeu do Investimento (BEl), um empréstimo 

Quadro(EQ), no valor de 750000 OOO,OO€, o qual se destina a financiar a contrapartida nacional de 

operações aprovadas pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento(FEEI), no âmbito dos 

Programas Operacíonais do Portugal 2020. 





ao financiamento da contrapartida nacional de projetos com comparticipação dos FEEI ou de outros fundos 

de apoio aos investimentos inscritos no orçamento da União Europeia". 

É necessário assegurar os recursos financeiros para executar o investimento "Parque Industrial do 

Granitos/Pedras Finas", financiado no âmbito do NORTE 2020, com a taxa de comparticipação 41,10% e 

acelerar a sua execução, bem como, permitir que este esforço financeiro não limite a atuação do Município 

em outros investimentos, também, eles prioritários. 

Proponho que a Câmara Municipal delibere: 

Para efeitos de cumprimento da alínea D do n.01 do artigo 25° e na alínea ccc) do n.o 1 do artigo 33°, ambos 

da Lei n.o 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, conjugado com o disposto do artigo 51° da 

Lei n.o 73/2013, de 3 de setembro, na redação atual, autorizar a contratação de um empréstimo de médio 

e longo prazo, até ao montante de 2 166 944,00€ (dois milhões cento e sessenta e seis euros e novecentos 

e quarenta e quatro euros), através de candidatura individual na plataforma Balcão 2020, nos termos das 

condições definidas no Anexo I da presente proposta e de acordo com os respetivos normativos legais da 

linha BEl PT2020-Autarquias, para o financiamento da contrapartida de operações de investimento, bem 

como a consulta às seguintes instituições bancárias: Caixa Geral de Depósitos; Novo Banco; Millennium 

BCP; BPI; CCAM, Santander Totta, BIC e Montepio. 

Ponte de Lima, 14 de maio de 2019 

O Presidente da Câmara Municipal 

_ f:1--r--: ---

Vítor Mendes (Eng.O) 

Anexos: 

• Anexo I 
• Despacho n.o 6200/2018, de 26 de junho 
• Despacho n.o 6323-A/2018, de 28 de junho 
• Ficha do Município 4°Trimestre de 2018, da DGAL impressa em 23/01/2019. 
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Unidade:Euro 

ENTIDADE 1 I -
Municipiod. Ponte de Uma - Ma p a d. Em pré, ti mo. Obt Ido. ANO DE 2018 I 
Data da _ Visto do TC Finalidade Capital __ Taxa de Juro 1 __ Encargos do Ano ___ ,.~~ j Encar os do j I 

Caracterização do A ai Data de Anos do g'd Divida em 1 de Divida em 31de Ob -. . provo p a _. . . ano vencias. serva oes 
E""","mo I A.M. I Coniml"" decomdos N' regislo I Dal, Empr:"mO Con'alado I UIII .. do IniOiolAOI"" I Amortiz'çõ" I Juros I T"'" I Juros Moca an'o pagos _ Ja .. ". D .. """o J ç I 

Médio e longo prazos: I 
Caixa Geral de Depósitos 

Habitação Social 
Arcozelo 1" fase 30/4198 27/8/98 20 22394 28/7/98 (I) a) 946055,01 915274,19 1,71 0,00 39507,96 0,00 39507,96 0,00 0,00 296309,69 256801.73 

Intempéries 29/9101 14/11/01 17 (I) a) 997595,79 997595,79 1,56 0,18 62642,00 209,26 62851,26 0,00 0,00 250902,85 188260,85 

Habitação Social 
Arcozelo2~fase 22/12/01 4/10/02 16 1970/02 11/9/02 (I)a) 426133,02 396230,34 1,56 0,60 17809,21 420,41 18 229,62 0,00 0,00 180024,63 162215,42 

Banco Espfrito Santo 

Habitação Social -
Freixo 30/4197 1015/01 17 612101 19/4/01 (I) a) 443875,26 443875,26 1,89 0,34 18623,45 291,09 18914,54 0,00 0,00 215729,68 197106,23 

Total.. __ ~ _____ 12813659,08[2752975,581 ~ I - _ 1 138582,621 920,761139503,381 0,001 _ 0,001 

Limite de Endividamento.... I I I~ _ I _1 ___ 1__ __1 ____ I 
942966,851 804384,231 

I 
@ Utilizar (I), se estiver Isento do limite de endividamento,indicando a legislação apicáv~, e (N), no caso contrári( 
(I) a) alinea ai do In do art" 61 da Lei n02/2oo7, de 15 de Janeiro 

1) 
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---------------------------------, 
ANEXO I 

LINHA BEl PT 2020-AUTARQUIAS 

Fundo Montante Prazo 
Perrodo 

Amortizações Amortizações 
Código da candidatura Designação da candidatura carência Taxa de juro Spread Desembolsos 

Pagamento 
Garantias 

comunitário empréstimo(máximo) empréstimo 
capital 

capital antecipadas juros 

i)c/assinatura 
Semestral(c/ 

contrato ou com Semestral e 

produção efeitos 
carência capital 

posteclpadam garantias que se 

Variável- do contrato:1/3; 
até 3 anos), não cfr. N.º 5, n.96 e 

ente revistam de 

Euribor a 6 lI)c/nfvel mfnlmo 
podendo ser n.27 do atigo 72 

s/perfodo de liquidez, 
NORTE-02-0853-FEDER- PÓlO INDUSTRIAL DO inferior a do Despacho n.S! 

FEDER 2 166 944,00 ( 15 anos 2 anos meses 0,277% execução carência; nomeadamente a 
037574 GRANITO DAS PEDRAS FINAS 1.000,00(; 6323-A/2018, 

acrescido de candidatura de ocorre no 19 retenção de 

um spread 33,3%:+1/3; lii) 
ocorre no 12 dia sem 

dia útil do mês transferências do 

c/ nfvel execução 
útil do mês penalizações 

após final do Orçamento Estado 

candidatura de 
após final do 

semestre 

66,6%:últlmo 1/3 
semestre 

Montante global 2 166 944,005 
-- --------- --

'0) 
V' 

~ 
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I DIRECAO - GER.AL ~ 
I AUTARQUIAS Loe l , 

Ficha do Município 

PONTE DE UMA 4.° Trimestre de 2018 

A. Dados entidade: 

Área (Km2) 320.2546 População (hab.) 42060 Eleitores (n.º) 42521 

Pessoal ao serviço (n.º) 582 (4.º Trimestre de 2018! 

B. Receita corrente cobrada líquida 

Receita Corrente Receita Corrente Receita Corrente Total Média da receita 
líquida 2015 Líquida 2016 Líquida 2017 corrente líquida 

(1) (2) (3) (4) = (1)+(2}+(3) (5)=(4)/(3) 

24.066.088 24.762.884 25.070.391 73.899.363 24.633.121 

c. Limites da dívida total da autarquia para o ano corrente (lei do regime financeiro das autarquias locais): 

Limite dívida total 2018 (1,5* média da receita corrente cobrada líquida dos últimos três anos) (artº 52º Lei 
nº73/2013) 

Limite da dívida total 

D. Dívida total da autarquia 

Dívida Total 

I Dívida Total 
Excluindo Não 

Total da dívida a 
Contribuição Orçamentais, 

Montante em 
Limite terceiros SMlAMlSEUEnt. Dívida Total capital 

Excesso 
Margem Absoluta 

Part excecionado e 
FAM 

(1 ) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(1), se (5»(1) (7)=(1 )-(5), se (5)«1) 

01/01/2018 

4.634.538 15.903 4.650.441 2.789.563 34.160.119 

36.949.682 31/12/2018 

4.164.694 19.689 4.184.383 3.071.244 33.878.438 

Variação da Dívida % 

Variação do Excesso da Dívida % 

Margem DisponíVel por Utilizar 

E. Prazo Médio de Pagamentos: (31-12-2018) 

1, Dívidas a fornecedores curto prazo acumuladas 6.830.317 PMP 

2. Aquisição acumuladas 25.310.962 

3. Último PMP publicado 23 dias (31/12/2017) 

36.949.681 ,68 

(em euros) 

Margem 
Utilizável 

(8)=(7)*20% 

6.832.024 

6.775.688 

10,10% 

6.550.343 

25 dias 
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Evolução PMP nO d ias 

Cf) 
co 

30 

25 

20 

i5 15 
Z 

10 

5 

o~--------~------~--------~--------~------~ 
2018 T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 

período 

F. Indicadores de base para determinar situação de Saneamento ou Recuperação Financeira: 

Média da receita corrente 
líquida (últimos três anos) 

24.633.121 Grau de execução da receita ano n-1 (%) 

Dívida total excluindo não orçamentais, capital 
excecionado e FAM (31 -12-2017) 
(petiGóc enrrente) 

Dívida total excluindo empréstimos (31-12-2017) 

2.789.563 Grau de execução da receita ano n-2 (%) 

1.846.596 

-Saneamento Financeiro-

Condições de adesão facultativa 

Dívida tofal = ou > média das receitas correntes dos 
últimos três anos D 
Dívida total, excluindo empréstimos> 0,75 da média D 
das receitas correntes dos últimos três anos 

Dívida total = ou > 1,5 .. média das receitas correntes D 
dos últimos três anos 

Condições de adesão obrigatória 

(facultativas para adesão ao mecaniSmo de recuperação financeira) 

Divida total> 2,25 .. média das receitas correntes dos últimos três anos e 
menor ou igual a 3 .. a média das receitas correntes dos últimos três anos 

Recuperação Financeira 

Dívida total> 3" média das receitas correntes dos últimos três anos D 

87,69% 

99,00% 

D 

Nota: Esta informação é meramente informativa uma vez que a aferição da situação de saneamento financeiro ou de ruptura financeira é efectuada 
com base nos dados da conta de gerência/prestação de contas. 

G. Indicadores de Alerta Precoce: 

Dívida total = ou> média das receitas correntes dos últimos 
três anos 

Taxa de execução da receita ano n-l e n-2 < 85% 

D 

D 
H. Resumo das Receitas e das Despesas (ano n-1); 

Dívida total = ou > 1,5 " média das receitas correntes dos 
últimos três anos D 
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Ficha do Município 

PONTE DE Ufl1A 4.° Trimestre de 2018 

Receitas ! Despesas 

( ! 
J I Saldo 

Saldo OrçamentaJ 
Correntes Capital 

Orçamental da Reposições Total Correntes Capital Total para a 

I 
gerência não abatidas gerência 
anterior I seguinte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I 25.121.896 8.546.078 11.869.385 45.537.359 21.405.558 19.741.088 41.146.646 4.390.713 

I. Despesa com pessoal (período homólogo): 

1. Ano n-1 8.222.557 Valor (2 - 1) 536.022 

Variação 

2. Anon 8.758.579 % (2-1)/1 6,52% 

J. Pessoal ao serviço (período homólogo): 

1. Ano n-1 532 Valor (2 - 1) 50 

Variação 

2. Anon 582 % (2-1)/1 9,40% 

L: Cumprimento dos deveres de informação: 

Sim 
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PARTE C 

PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS 

Agência para o Desenvolvimento e Coesão, L P. 

Despacho n. o S323-Af2018 

Tendo o Conselho Diretivo da Agencia para o Desenvolvimento e 
Coesão, r. P .• reunido no dia 1& de junho de 2018, deliberado aprovar, 
nos tennos conjugados do disposto na alínea 11) do n .O 1 do artigo 21." 
da Lei n." 3/2004, de 15 dejaneiro, na sua atual redação, na alínea e) do 
n.O 4 e da alínea c) do n." 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei fi.o 140/2013, 
de 18 de outubro, do n.O 2 do artigo 100." do Decreto-Lei n ." 33/2018, 
de 15 de maio, que estabelece as disposições necessárias à execução 
do Orçamento do Estado para201K e da alínea a) don.o 2 do despacho 
conjunto dos Ministros das Finanças e do Planeamento e Infraestruturas 
n.06200f2018, de 15 de junho de 201&, o regulamento que deftne os 
procedimentos relativos à implementação da linha de crédito ftnanciada 
pelo Empréstimo Quadro (EQ) contratado entre a República Portuguesa 
e o Banco Europeu de Investimentos, destinada a acelerar a execnção 
das operações de investimento autárquico aprovadas nos Programas 
Operacíonais do Portugal 2020, cofinanciadas pelo FEDER e Fundo de 
Coesão, proceda-se à sua publicação no Diário da República. 

27 de junho de 2018. - O Presidente do Conselho Diretivo da 
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, L P, António José Costa 
Romenos Dieb. 

Regulamento de Implementação 
da linha BEl PT 2020 - Autarquias 

Artigo 1." 

Objeto 

O presente regulamento tem por objetivo fixar as condições de acesso 
c de utilização dos empréstimos para financ.íamento da contrapartida 
nacional de operações de investimento autárquico aprovadas no âmbito 
dos Programas Operacionais do Portugal 2020, através do emprés
timo quadro (EQ) contratado entre a República Portuguesa e o Banco 
Europeu de Investimento (BEI)~ a seguir designada por Linha BEl 
PT 2020 - Autarquias 

Artigo 2." 

Entidades ~neficiárias 

São entidades beneficiárias da Linha BEl PT 2020 - Autarquias, 
as autarquias locais e suas associações, as entidades ínternlunicipais 
e as empresas do setor local com operações aprovadas nos Programas 
Operacionais (PO) do Portugal 2020, coíinanciadas pelo FEDER e 
Fundo de Coesão. 

Artigo 3." 

Critério de Elegibilidade das Operaçõcs 

Podem beneficiar de ftnanciamento para a respetiva contrapartida 
nacional as operações que satisfaçam cumulativamente as segnintes 
condições de elegíbiJidade: 

a) Tenham sido aprovadas paracofinanciamentopelo FEDER 00 Fundo 
de Coesão no âmbito dos Programas Operacionais do Portugal 2020: 

b) Não se encontrem concluídas, física e financeiramente, à data de 
submissão do pedido de fmancíamento; 

c) Não beneficiem de outro empréstímo do BEl para a mesma ope
ração: 

d) Cujas entidades beneficiárias, à data da submissão do pedido de 
financiamento, apresentem situação contributiva e tributária regular~ 
não se encontrenl em incumprimento na devolução de verbas recebidas 
no âmbito dos Fnndos da Política de Coesão ou de outros empréstimos 
concedidos pela Direcação Geral Tesouro e Finanças (DGTF); 

e) Observem os critérios específicos de elegibilidade definidos na 
Linha BEI PT 2020 - Autarquías, contratado entre a Repúblíca Por
tuguesa e o BEl, estabelecidos no Anexo A. 
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Artigo 4." 

Despesas não eJegíYeis 

Não são elegíveis as seguintes despesas para financiamento ao abrigo 
da Linha BEl PT 2020 - Aut'lrquías: 

a) IVA e outros impostos e taxas: 
b) Aquisição de terrenos e edifícios; 
c} Despesas de manutenção e outros custos operacionais~ 
cf} Aquisição de bens em estado de uso, juros durante a construção, 

aquisição de licenças para a utilização de recursos públicos não gerados, 
como licenças de telecomunicações; 

e) Patentes, marcas de fabrico e comerciais: 
j) Operações meramente financeiras. 

Artigo 5." 

Fonna, limites e condições do financiamento 

1 - O apoio a conceder através dos fundos da Linha BEl PT 2020 -
Autarquias reveste a fornla de fmancÍamento reetllbolsável. concretizado 
através de empréstimos a contratar com o Estado, através da Agência 
para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C). 

2 - Os pedidos de financiamento à Linha BEl PT 2020 - .Autarquias 
são da responsabilidade da(s) en1idade{s) beneficiária(s) da operação 
Portugal 2020 que lhe está subjacente, sendo ~'Ubmetido um pedido de 
financiamento para cada operação financiada pelo Portugal 2020. 

3 - O valor do empréstimo a conceder a cada operação no âmbito 
da Linha BEl PT 2020 - Autarquias está subordinado às seguintes 
wndiçõcs: 

a) Não exceder 50 % do custo total previsto na decisão de aprovação 
de cofmanciamento pelo respetivo Fundo; 

b) 100 % do custo total deduzido das despesas não elegíveis a finan
ciamento pelo BEl e do apoio do Portugal 2020, ou 90 <!''Ó no caso das 
operações apoiadas pelos PO de Lisboa e da Madeira; 

c} Ter um valor mínimo de 10 m€. 

4 - O empréstimo é concedido de acordo com as seguintes con
dições: 

a) Prestação, pelas entidades beneficiárias, de garantia adequada ao 
cwnprimento das obrigações de pagamento de capital e juros, decorrentes 
do contrato de financiamento a celebrar, privilegiando-se lllodalídades 
de garantia que se revistam de liquídez, incluindo a retenção de trans
ferências do Orçanlento do Estado; 

b) A garantia referida na alínea anterior pode ser atualizada, acompa
nhando os desembolsos indicados no Artigo 6.°. até ao valor máximo do 
financÍamento reemboJsável aprovado, a~rescÚlo de juros contratuais e 
da sobreta.xa de mora correspondentes a dois semestres; 

c) Compatibilidade c·om as obrigações orçamentais a que a entidade 
beneftciária estiver sujeita. designadamente límites e capacidade de 
endividanlento previstos na legíslação aplicável; 

ti) Pelo prazo que seja fixado no contrato de até 15 anos ou até 20 anos, 
em casos devidamente justificados em fhnção da tipologia da operação, 
da sua dimensão financeira ou do respetivo prazo de execução. 

e) A aceitação de garantias suportadas por transferêndas do Orça
mento de Estado está condicionada a prévia validação por parte das 
entidades competentes. 

Artigo 6." 

Desembolsos 

Os desembolsos dos montantes mutuados são efetuados de acordo com 
o plano fixado no c-ontrato de financiamento, nos seguintes tennos: 

a) 1/3 do valor do empréstimo a pedido da eutidade beneficiária 
após a assinatura do contrato ou com a produção de efeitos do mesmo, 
quando se verifique a necessidade de obtenção de visto prévio do Tri
bunal de Contas: 

b) Os desemb~lsos subseqnentes são realiz.ados em função da execu
çílo financeira (despesa validada constante da conta corrente disponível 
no Balcão 2020) da operaç.ão cofinanciada pelos Fundos, de acordo com 
os seguintes índices de realização financeira. Assim, o benetlciário pode 
solictar os segnintes desembolsos: 

i) ~vfais 1/3 do valor do empréstimo quando a operação atingir um 
nível de cxtx,"'Ução mínimo de 33,3 % do respetivo valor de aprova.ção; 
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11) OJ\l.Jlllrl.o I 31.1<· \'alordocmp-..."n1lTlO quando. opnçlollmgtI'tmI 
IU,-.:I Ú.: ~i<> minimo de 66.6 -. do re:sp.."fIW' nJor de IJ.'t'U'o'açiU; 

c) O pagamento dos desembolsos fiel sujeilO oi "erificaçio pn.~'11 
da regularidade du SiIURç.ôes rontribulin. c tributaria. da ausêueia de 
lÜ\'idu t1lI incumlrinOOIOOU dedccisões de suspcmitl de trarufO'.!ocia 
de: Fundo. d. Pt:>litica dc: CoeMo pari I opcr1IçIa ou pan • catidAde 
t.o1eficiína. bem como da i!TCXi!(l.2lcia de: dillidas em incumprimcn1.) 
noutros cmprt~llmos ~'lJncc:didos pela DGTF: 

J) Os d~bol'C~ s!I.. fQh7~dos no prazo do ~~ di., út!:ls.~ 
a ~lIhmlul" do re-po;U\ll pedido p.::lo beneficiario Jllnto da AO&:C, 
wjcilo à., dispooibilitb.dcs da çontl. BEl PT lO:!!) - Auluquin.. roendo 
o re~pe1j\'O aprovi~ionllllenlo da responulnlidlde do Minislétio dali 
rUl~uçu. 

Artigo 7.· 

_\mortixaçiks e Juros 

1 As llTIurti7.aÇ-õe., tkI c:apilal acriO ef~lu&du Sl:UIer;tralmentc, 
podendo lei' wn p..'TiOOo d" car.:ncia delle tr.:s ano5 

2-OsJUfm ~ pagos lil:mem-.I e pustoXipad.tmc:n11:. ~l ~o 
de tllrenci •. 

] - A Il.U dejllfooonlralual m equJ\1Ih:nlc" amo do frnanci ... 
menlo disponibiliZlldo pelo BEl em rq,lInc .. poropç-iodo ~fJÇw-in, 
de ttl. .... fixa. que "igortfli dunmle lodo o pcriodn do cootnto,Cll tlXIII 
\"llrili,-... "l eorn:spundcnJn ~UI i ta.. ... Eunbor' 'leis m~ do início do 
perind() de contagCttl de jllms. IICT.:M:idl de tmI spre.d I{II' \'lgnrarlÍ. 
dl/rlDle IO(/,} u po:riodo lIe \'ida do contrlllO. ~do fIXAda de ac.ordoCOOl 
IXllaçJO a :'>OIidUtr pela AMC i Agencia di:: Gemio da T~uraril e da 
DI\'id.a Pilhhca (IOCP), 

-I - A~ amortiUÇÕ<!5deC/lpiw i:: o pagamen/odejuro.<; !IlQeft!'lU&dos 
no primetrO dia utilapós o final do semestre. IIferidncm ftmç:loda dalll 
do pnm6m descmbotro do finantiamallo, 

~ - H' luglr a lIllOr1lZ1ç-io antecipada 10111 oI>rigllória :IC I ope-
l'Ilç-il"-

,li IXiw cf.:!\<.."f oornanciada pelo n:spctivo Fundo; 
6):\j(l '><:la eoosllleradlS ekgivel pelo BEl. 

6 lu lugaa-.11 lJllt)r1izaçio 1IIl1C:<:lpeclll parei" qu.'UIdo a operaçio 
oolinaneiade pelos Fun~ f(ll' teprOgremadaou roneluida por um valOf 
IIlferior 110 Ipro\'ado. 

7 -- A amortizaçiQlll:ltcciJllda voluntariL parcial ou toÚlL por inicia
li\'a da enlidAde bcnefieiiria. pode ser efetuada OIS datas de pagamento 
de CllpiQJ e de jurm. pm:i~~ 00 pllII\O de roemhoho do fmaneiamollo. 
niio hI,'.:nd" lugar I pcnalizaçôe!<, 

• - ,\ amortl7,açâo semestnll d" Clpllal nio pode ser infcnor I mil 
~= 

Artig08.~ 

\fora c incwnJ'lrimmlo 

I - O a!nl!il) no pagamento de qualquer pn.:staçio de capital <:I-Cll 
jur05 ou da amOl1iuçlo antecipada anterionncnte referida na daÚl de 
v<!nClmenlo. dj IUl!8I' d aphcaçlo do uma la ... de mto. oorreo;pondo:nte 
11 uma 5OhrctllXl. de 2 pontos pef(;entu~is whre a ta. ... dCJumon vigor. 
U1cidllldo !:Obn: (I montltl1h: em dh'ida (Cllp1tftl eoo Juro~ \'Cl'Icidos e ni(J 
pagos). e aI':: i 1\."gU1at17Açlo do rcspcti,-o pagamento 

2 - O II~ no pllgameolo de qUlllquCl' ~açIo de: CIIpiUlI eCll 
Juros dCli:n1linll o vencimenlo antecipado w.1011lidade dI~ prC!lIaçb;:'\ 
vincendas do fUlllflÇi~mento..sem pr.:Juizo d.: uma montória de 90 dia~ 
para rqularinlÇlo da dívidl! an .InIso. bc:m como. ce5SIIÇio do~ tk$aIl' 
bolso~ futuros do financiamento e o inicio do processo de rocupel1lÇio 
dos mOl1tllfll~" ao divida 

J - .-\~dihg.::n~il.' inicllus de: recuperação dO!l mOlltanle'l em dindll 
em (ao;(! de \'eocimento IIl1t.!Cirndo do IiIW1CiameolO !l!o asquradn 
p:.!a AMe nO! 1=00 do de~JIlcho e do protocolo. c.:lcbrar com m 
Diroçio-G.::nI di Tc:wurn e Finanç.s, 

Artigo 9.' 

Obr:lpÇÕH das cmkbdn beneflclilrias 

_h cntidadC" I;>olcliciiria" du fl1Wlciamcnlo ~ Iplian·ci.~ U obngl
ç&~ quell .... ,uminm com a Ipi'O\'açlo dlopcnçio pIJ1I wfUllncillTlO1fO 
fl<)lo' Fundo.' c. adlclI'IfUIlmento!. as !lCguintcs. n-cces~1LS 8('1 cumrri· 
rn.:nlo do contraio enlTc a Rcpilblica Pnrtugu.:SI c o Banco Europeu de 
lnll.:<luneul0 (lUI): 

a) Oblcnçin de \i~ previa sobre "conlnlO di:: finaneiaml.lllto ou. 
torgado. scmpn:: que Icg~lmal!o IrJiçá,'el: 

b) DisJ1OI1ibih.llçlo 10 pjbliro dn'! r=os nio 10c01C(><; dos cstudo~ 
de impaclo amblcutal. DO~ CII~S em que as OJIC'IlIções se cncOlllTan 
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sujol" I pnx.:s~ de l\'lIliaçil'> do Impacln amblCDlD1 ou da biodl
,'.:nidade; 

c) Oispt'nibilizaçiio dc IOOD! o~ dncumeDf(\S felQclonndo~ tom 
as opcnçõc~ 10 BEl e â5 IUlondadeli nacion~i~. ~empre que .oh· 
ci\Jldos; 

di Coo!nll~çIo de ~os rdali\lK .h Il!\'!dadcs • r.:aJi7Af no imhlln 
d. opcnçlo e aOlllllivn~ que I tXlIiS111llem ou que lhe c-;tin aft'lOi!l. 

r\rtigo 10,-

PnKl'MO de l'Iuulldatura t derisio 

I - As CIIIldidarura.<;' LlIllu BEl PT 202Q .\UI.rqulas e 00 docu-
mentos que as inlCgrun. sAo ~bmclldu~ pdas cntidadc~ hcne.lieiliruu 
por"ia elttTónica. no porul do Portugal ~20 

Z - A AD&C di5pÓC de W11 pnLH' de "in\<: dll' ul65 pant: 

<lI Proceda .... eriliCllçk! du coodlç{'cS de elCl'JllIhdado: dL~ operações 
IlSSO(;i&da5 aO$ pcdido~ de finaru;ilmQ110, a que se refere o .\n.:-w,~ 

b) Amuiw- e 8pl'{War 0\ pcdidO!> de linanciamento. garantindo o 
cumpnmi::lllo do ConjllDIO de C(I(ldiç.6e5 p~'iruu no pre'iCnk: nlilu1a
mcalo_ 

3 KalUUilue clpro\açio dos p.."CIido:!: de. finiUlclllmeolO a ,\D&C 
lcm Iam~ em 00IIt1.' 

4)'" di~pnn:ibllida~~ f1Illnceiras di tinha BEI PT ~J:!O· Autar
quias-. 

b) a adequo.çio dAS glUlll11ias 1pn:~tJdas; 
.:-} o~ parecere, e IIlforml~õc~ de cnlidlldc$ cujl ISn.iIi\e relC\-c nll 

IlribulÇio do empn~stimo, norne.adlllllC11te di Autoridade de Oes· 
lio responili.\-cl pcll apro'aç-io da opcnçio no 6mbil" dn Pot1UlIal 
2020; 

d) as UlfatnUÇUes pre!'lAdas pela aulori~..: de caTiJicaçiO dtIlI Fundo$. 

4 C>.I pal'ceer-es referidos na .!lnca C) d\1 numCl'o anleOtIf \i!.110 

tnnsrnihf li :\O&.C. quea~ rclevank:i I 1~r prcscnl~ oa an.i.lisc dn 
palido de HnllOciemenlo, no pinO mb:i:mo de cincodllS úl;;:i~ I panir 
doqual ~e cOMiden que nlo hí quest/lesquceb,\latIJlizcm I COIlres.Uo 
do fmll1lcilmcnlO, 

5 - A AMC notifica M beoefKlmus d. docisio que recaiu sobre 
(l.'i pedidos de lil1aneUIlD.:Dlo. dando oonbocimemo Ih .\UlQridadcs d.: 
Ge5lio, 

6 - APÓS 110mada dt deelsio I AMC, n.., JlIllZ('I de d<:z dJU úlcir.. 
p-tXtd", iI ~IS~ç.IIO da infcomllÇio.: comtmica-,l 1<1 Cabinel': di:: 
Plaucemenlo, Estrllégia. .'\valiaÇio e RclaÇÕi!SIIl!CI'T1J1ci''IfI~i5 do \ltm~
tério das rUliUlÇM (OPEARn pan cfell05 de en'lo lO BEl. utiliZAndo 
os modelos de reporte por ;:<11: exigidc.s. ind.:plnd(lfltenlen1c. do custo 
loIal do proJdO aprendo no inlbito do I'ortugal 2020, 

7 - O pedido de finlUlciamentoc;are(;c de apronçilo previa por p.lrte 
de> BD no ~ d"" opcnlÇôcsapro\-'aU<i pelo Porlugli 2:020 (i) o.:m cu..to 
totJl acim.dos ZS),ff: (íí) dl.liClor Agua~ relllil'as I nm'lIS capa.cidade:\ 
de Irmazenamento e Shl::m1l5 de aba!'lC(lmen'Q de ~ portl jin\ múltl· 
pios. indcpendenletll(lflle do valor; (iii) de rodlW!U e bincombu'ilh'Cl'
indcpauJcnlaTIentcdn vllor. (i,')do sclfJI'dll~ fran.~pt'rt.:~em geral pIIn. 
lI~opefl~com CIU1otOllll entre 5Mfe 25\tf, 

11 - :>;01' reslaIJlCS ca.<;os. Q contraIO de fllW1anrnenln e celcl>radn entre 
a AD&C c: lenlidade bencftciliria. uma vez lICeile a gmlntil pr.::s\4dQ 

9 . O canlnHO produz ef61()S n. data da ólhma l. ... ~maUlra ou da 
oolcnÇ-i<> do ,-mo do Tribunll de eoolU, qlW100 Iplica\cL c ccuara 
quamkllIC \'crifiCIIT a amOr1Í2:#çIo in,egnl do capltal'::Jur~. 

.'\:\1':..\':0.-\ 

Critrrfos Espedftcos de elcg:lbDidJIde das Op.t'rIlfÕl'S 

Os 5<.'gUin,es setores cncnnlnlm·se excluido~ do fin~nciament(l 
por via ckI BEl 

Produçio e dhtriblllçio de IlflIlIS.. muniç-õ....., e tqUlpmtetllOS mili· -= Produç.llo e dimibulç-llo de tnba<:o ou beblda~ Ilcoi>liclIs; 
.-\Ii\'idadc..~ de jogo e apo!lfU: 
1115f1ll~ di:: dctcnçio. PlY ~pl(l.. pns&.~ C~lluadras. d~ pohcil\, 

c>whlll a:m Iimçi\e"; de deh:n~, 
Selores e allvidl!dcs com uma dimem;ãQ C:hel f.Jrte. Cl'>n~ld"radllS 

como CiD\-oh'codo um nsoo r;ignifieauvo pan I repumçlo das di li:ren,el 
par1C~ enlloh'ldas, 

2 - :\~ seguin1e5 cal.:gmu especificas de ,ubprojetns encontram-_o,c 
e.\"Cluída$ do rmaneilllOen,U,l por ,il do EQ 

IncmCf1lçiQ de lC'lidu~ e procc ... ~.mcnw d.:: rc,iduOll b.T'li.:o~ 
Gestio de resíduos pcri~~ 
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Estradas,. que não as estradas regionais e locais abrangidas pelos 
programas operacionais regionais; 

Tooos os Sub projetos relacionados com uma área urbana específica 
estão subocdínados a instrumentos de pJaneamento urbano e territorial, 
têm custos razoáveis e são autónomos (não apenas uma componente 
de um projeto principal), mas complementares da intervenção urbana 
global. 

Subprojetos de investimento executados com base em parcerias 
público-privadas PPP; 

Infraestruturas no setor da educação, salvo Subprojetos promovidos 
por municípios com custo total de investimento até EUR 5.000.000 
(cinco milhões de EUfos), os quais serdo considerados el~gíveis para 
efeitos do Subpro.ieto; 

4 - Para o setor Energia, deverão ser observadas as seguintes dis
posições por áreas (Infra;stmturas Energéticas, Energias R~nováveis e 
Eficiência Energética): 

Infraestruturas no setor da saúde; 
Grandes barragens; 
Subpro.ietos de irrigação não destinados unicamente à obtenção de 

ganhos de eficiência (redução de perdas de água e!ou redução global 
do consumo). 

I nfraestruturas energéticas 

Todos os investimentos em Ílúraestruturas energéticas devem ser 
justificados c.om base numa análise económica de c~sto-beneficío. 

3 - Ao nível do Desenvolvimento Urbano, deve assegurar-se que: 
Para os tipos de pr~ieto abaixo enunc.iados, podem ser incluídos os 

seguintes beneficios (lí8ias índicativas): 

Sllbsctor Beneficios Económicos Comentários 

Contagem inteligente Custos evitados [economias de custos com manutenção e leitura de contadores 
(despesas de ex-ploração evitadas)], redução nos custos com fomecedores 
(custos com centros de chamada.'''., gestão de df~ídas, etc.) 

Economias com a diminuição da procura 
Economias com "corte de picos" 
Redução das ell1íssões de CO} 
Economia do tempo dos clientes 

Ligaç-ão à rede de ele- Custos evitados com fontes de energia alternativas (nomeadamente, eletricidade 
tricidade autogerada) 

Aumento da fiabilidade do abastecimento (redução dos tempos de interrupção, ou 
seja, indicador de duração média das ÍlltemlpçõeS do sistema (SAIDI)) 

Reduç.ão das perdas técnicas 

Energias renováveis 

Todos os investimentos em energias renováveís devem basear-se na modelízação de recursos (por exemplo, eólicos, solares, geotérmicos, etc.); 
a construção e a operação devem ser conduzidas por especialistas qualificados c.om e:X"j)v.<>fÍêllcia comprovada. Sempre que relevante, deverá ser 
denlonstrada a c.apacídade adequada de transporte de eletricidade. Os Subprojetos relativos a sistemas isolados serão avaliados caso a caso . 

Subsetor 

Energia solar (foto
voltaica e térnuca) 

Energia hidroclétrica 

Biomassa ....... . 

Critérios aplicados 

Para Subprojetos de energia. FV > a 0,5 :MWp: uma avaliaç.ão do rendimento da 
irradiação solar específico do sitio. 

Soluções comprovadas. 
No caso dos. coletores solares para aquecimento de ~vua, a tecnologia/os fornece

dores devem estar certificados de acordo com normas aceitáveis. 

:Modernízaçãoíreadaptação de centrais hidroelétricas e barragens de irrigação 
existentes. 

Pequenas e minicentrais hídroelétricas a fio de água. 
As barragens de grande dimensão são consideradas para afetação numa base 

ca~uística. 

Tipos de biomassa elegíveis: 

Biomassa não contaminada com origem na UE. Qualquer outro tipo de biomassa 
deve ser explicitamente ac.eite pelos serviços do BEL 

Adicionalmente, qualquer Subpr~jeto com capacidade ín.s1alada de combustível 
com potência térmica superior a I .N1Wt que satisfaça as seguintes condições: 

O aprovisionamento em biomassa está sujeito a uma cadeia de responsabilidade 
transparente e credível. 

Apresentação de estudos elaborados por peritos que comprovem a sustentabilidadc 
e disponihilidade da biomassa necessária. 

Conformidade com critérios de sustentabilidade2.. 
Tecnologias de conversão elegíveis: 

Combustão de biomassa sólida ou di!!estão anaeróbica de biomassa húmida. 
Qualquer outra tecnologia de conversão (inclUÍlldo a co-combustão de biomassa 
e carvão ou bíocombustívelliquido) depende da aprovação pelos serviços do 
BEl numa base casuística. 

Critérios económicos 1 

Custos normalizados t01ais de produção de 
energia solar <= a 300 EURíGJ consi
derando uma taxa de desconto real de 
5 % e um ciclo de vida económico de 
20 anos. Despesas de c)\.-ploração (Opex) 
estimadas em cerca de 2 % das despesas 
de c·apital (CAPEX)!ano. 

Sem objetivos em matéria de custos para 
tecnologias novas e inovadoras, por 
exemplo. eletricidade solar/fotovol
taíca. 

Custos nOffilalizados totais de produ
ção de energia hidroelétrica <= a 97 
EUR/M\Vh para outras situações, 
considerando uma taxa de desconto 
real e um ciclo de vida económico 
de 20 anos. 

Custos normalizados totais de produção 
de energia de biomassa <= a 115 EUR/ 
MWh para outras situações, conside
rando uma taxa de desconto real de 
5 % e um ciclo de vida económico de 
15 anos. O tratamento de resíduos de 
biomassa por razões ambientais não está 
sujeito a este limite de custos. 

Uma folha Excel contetldo um modelo 
para este cálculo está disponível nos 
serviços do BEL 

Não é necessário qualquer cálculo de jus
tificação económica para aplicações 
exclusivamente destinadas à produção 
de c.aJor. 
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Subsetor Critérios aplicados Critéri0S económicos ' 

Os projetos de biomassa com potência térmica superior a 50 MWt devem cum-
I 

prir as normas das melhores técnicas disponíveis para grandes instalações de 
combustão (LCBREF), tal como referidas na Diretiva 201O!75r1.JE relativa às 
emissões industriais, ainda que localizadas no e:\.1enor da UE. 

Energia gcotérmica A e"ll.istência de recursos geotérmícos deve ser comprovada através de 1.Ull programa Custos normalizados totais de produção de 
de sondagens por perfuraçào. Não pode ser aceite o risco de sondagens. energia geoténníca <= a 115 EUR/jv[v,,11 

para outras situações, considerando uma 
taxa de desconto real e um ciclo de vida 
económico de 20 anos. Despesas de ex-
ploração estimadas em cerca de 3 % das 
despesas de capitaliano. 

Energia eólica ter- Apenas turbinas eólicas terrestres com c·ertificação de tipo de acordo c.om as Custos nonnalízados totais de produção de 
rcstre nonnas da CEI energia eólica terrestre <= a 97 EUR! 

A campanha de medição de ventos tem de satisfazer os seguintes requisitos mí- 1\.-fWh para outras sí1uações, consíde-
nimos: rando lIDlR 1a."ill. de desconto real de 5 ~ó e 

Dados medidos abrangendo pelo menos um ano inteiro recolhidos em, pelo menos, um ciclo de vida económico de 15 anos. 

um mastro meteorológico no local do parque eólico. Despesas de e::\.rploração estimadas em 

Os mastros meteorológicos nào se situarem a menos de 3 km das turbinas mais 
cerca de 4 %, das despesas de capitalíano. 

afastadas. A produção esperada deve eSTar asso-

Um anemómelro instalado a uma altura superior a 2/3 da altura prevista do cubo ciada a um cenário de probabilidade de 

da turbina proposta. Podem ser considerados outros métodos complementares excedência P75. 

de medição no local, que serão objeto de análise suplementar. 
A conc.eção e a constmção do(s) mastro(s) meteorológico(s) e a instalação do 

equipamento de medição têm de obedecer às nonnas aplic.áveis (por exemplo, 
CEI, AlE ou Measnet) 

Devem estar disponíveis dados de longo praz.o respeitantes a um período múumo 
de 10 anos, com uma correlação aceitável. 

, A produção fcJra da rede (sistemas isolad!)s) pode ju.~lificar custos económicos mais elevados. 
:: A. disponibilidade da biomassa e a sustentabilidaile do seu aprovi!rionamento são essenci.ai<; para a elegibilidade dos Subprojetos de bioma~~a No entanto, os correspondentes critérios 

variam consideravelmente entre tipos de biomassa e regiões e" para serem eficientes e eficazes" devem ser determ.inad0s caso a caso parn cada operação de FL. 

Eficiência energética 

Elegibilidade: Subprojetos em que o investimento é motivado 
pela eficiência energética. Dependendo do tipo de projetos, esta mo
tivação pode ser demonstrada de diversas fonnas, nomeadamente 
as seguintes: i) coerência com uma lista de medidas predefinida.,. 
nonnalmente no quadro de um regime nacionaliregional de apoio à 
eficiência energética: e/ou ii) coerência com a recomendação de uma 
auditoria energética, eíou Ui) coerência com os requisitos legais e 
regulamentar.;;~ aplicáveis e, em particular, com a Diretiva Eficiência 
Energética 20 12í27/lJE (DE E) e a Diretiva Desempenho Energético 
dos Edifícios 201 0/31lUE (DDEE) ou diplomas equivalentes em 
países não pertenc·entes à DE. 

Justificação económica: Os Subprojetos elegíveis no domÍluo da 
eficiência energética devem enquadrados pela regulamentação aplicável. 
nomeadamente, ao nível do presente C.ontrato, nas disposições previstas 
nos vários Programas Operacionais Regionais relevantes e no Regula
mento Específico do domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos (portaria n." 57-B/2015, de 27 de fevereiro). 

No que respeita aos sub setores específicos de eficiência energética, 
estas justificações económicas e de elegibilidade correspondem aos 
critérios a seguir enunciados. Podem ser adicionados critérios suple
mentares para alguns projetos individuaís se tal se justificar pelos riscos 
identificados durante a avaliação do projeto. Estes critérios são sujeitos 
a revisões regulares com base na eÃ-periência adquirida em diferentes 
subsetores e na evolução da regulamentação. 

Subsctor Crit.érios aplicados 

Economia de energiafefi- Edifícios no território da l.TE 
ciência energética em I - As operações de renovação de edificios são elegiveis se estiverem preellcJúdas ambas as condições seguintes: 
edificios a) As medidas de renovaç.ão estão em confonnídade com as normas nacionais de desempenho energético e com a 

lista de medidas elegíveis (ver anexo 2), ou são indicadas na sequêncía de uma audítoria energética (realizada em 
conformidade com a norma europeia de auditoria energética EN 16247 Energia): ou nos termos de um certificado de 
desempenho energético do edifício (emitido de ac.ordo com a DDEE). 

h) As normas nacionais de desempenho energético dos edifícios estão em confomúdade com a DDEE, ou s~a, estão 
de acordo com o nível ótimo de rentabilidade. 

> Prestação de informações e monitorização: Vm certificado de desempenho energético do edifício (conforme com a 
DDEE) deve ser emitido após a conclusão das obras no que respeita a cada Sub-Projeto de investimento. 

2 - Edifícios novos 

a) Os edificios novos apenas são elegíveis se forem classificados pelos Estados-~·fembros como edificios com necessi-
dades quase nulas de energia. nos termos do artigo 9.(1, n.o 1, da DDEE. 

b) O apoio a edifícios novos está límitado: 

i) No que respeita a edifícios púbJícos até ao final de 2018 
fi) No que respeita a edifícios privados até ao final de 2020 

a um máximo de 50 % do custo totaL na condição de o custo por m2 ficar abaixo do valor de referência de um edificio 
com necessidades quase nulas de energia, o qual será avaliado a nível nac.ional ou regional. 
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Subsetor 
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Criterios aplica.t\.o!> 

> Prestação de infonnações e monitoríz.aç-ão: Através do certificado de desempenho energético do edifício confimlando 
que o edificío está em conformidade com a definição específica de edificío com necessidades quase nulas de energía 
do Estado-Membro. 

Projetos de iluminação São elegíveis os investimentos com uma boa relação custo-eficácía destinados a melhorar o desempenho energético dos 
pública sistemas de iluminação pública. Está geralmente excluída a ampliação ou a construção de novos sistemas de iluminação 

pública. Apenas são elegíveis as medidas identificadas por uma auditoria energética realÍ7..ada em conformidade com 
a norma EN 16247 (ou outra norma equivalente). 

Eficiência energética de Os investímentos em eficiência energética são elegiveis se estiverem satisfeitas as seguintes condições: 

instalações industriais a) A reabilitaç-ão das instalações não aumentará a capacidade das instalações de forma significativa; 
e PI\·fE b) As medidas de eficiência energética elegíveis têm de ser defmidas com base: 

i) Numa auditoria energética (em conformidade com a nOIma europeia EN 16247 Energia ou equivalente) ou 
ii) Na confonnidade com um regime de ({certificados brancos» ou 
iii) Numa lista de medidas elaborada pelo BEL 

c) O valor atualizado dos benetlcios da poupança energética,. incluindo exiernalidades, ao longo da vida do projeto, 
deverá representar, pelo menos, 50 ~.~ do custo do investimento. 

Os investimentos em instalações industriais e PME que não sejam motivados principalmente por objetivos de eficiên
cia energética podem também ser parcialmente elegíveis na vertente de eficiência energética, se conduzirem a uma 
redução do consumo de energia face à. base de referência. Tal como acima reterido, as economias de energia devem 
ser estimadas tendo em conta todas as extcmalidades pertinentes. 

Cogeração de elevada A central de cogeração deverá preencher os três critérios a seguir enumerados. Os cálculos devem ser efetuados utilizando 
cficíêncía de calor e a metodologia aplicável à cogeração de elevada eficiência,. tal c.omo previsto na DEE e nas Decisões relacionadas 
energia 201l/877!UE e 2008!952!CE: 

a) Pelo menos 50 ~.~ da eletricidade produzida provém de cogeração de elevada eficiência., ou seja, pelo menos 50 % 
da eletricidade é produzida em cogeração e a poupança de energia primária (PES) resultante da cogeração e o calor 
útil representam no mínimo 10 ~'Ó (condição principal); 

b) Pelo menos 5 ~·ó da poupança de energia primária líquida é obtida numa base anual relativamente ao total da energia 
e do calor útil gerados (critério de salva",ouarda adicional). 

c) Acogeração com utilização de combustíveis fósseis só é elegível se as emÍssões de COry forem inferiores ao limiar 
da nonna de desempenho de emissões adotada pelo BEl de 550g COlk\Vhel. -

São também elegíveis as unidades de cogeração de pequena dimensão e de micro-co-geração « I l\:fWel) conducentes 
a poupanças de energia primária, tal como definidas na supramencíonada diretiva (c.omparando o calor e a eletrici
dade produzidos em cogeração com uma unidade de referência de produção de calor e outra unidade de referência 
de produção de eletricidade). A recuperação de gases industriais é considerada para efeitos de eficiência energética 
e não está. sujeita. aos requisitos mínimos de eficiência da diretiva. 

Redes urbanas de aqueci- São elegíveis os novos sistemas e a reabilitação ou ampliação de sistemas existentes, desde que as redes urbanas de 
mentoisrrefecimento aquecimento/arrefecímento possam ser c.ollsideradas como uma solução de menor custo viável a longo prazo quando 

comparadas C-otll sistemas alternativos viáveis, tais como sistemas de aquecimento/arrefecimento individuais em 
edifícios, incluindo exiemalidades ambientais. 

, 
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PARTE C 

FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE 
E SEGURANÇA SOCIAL 

Gabinetes da Secretária de Estado da Administração 
e do Emprego Público 

e do Secretário de Estado do Emprego 

Despacho n.o 6199/2018 

O Decreto-Lei n.O 490í99, de 17 de novembro, possibilita, mediante 
a verificação de circuns1ância.<; específicas, a condução de viaturas ofi
ciais pelos trabalhadores dos serviços e organismos da Administração 
Pública, ainda que não integrados na carreira de assistente operacional 
com as n.lllções de motorista. 

A concessão de autolÍ7..-ação genérica de condução de viaturas oficiais 
do Estado justifica-se pela natureza das atribuições de alguns serviços e 
uínda peja escassez, ou mesmo inexistência de pessoal qualíficado para 
a condução de viaturas, permitindo, deste modo, uma racionalização dos 
meios disponíveis e uma redução de encargos para o erário público. 

Na Direção-Gernl do Emprego e das Relações de Trabalho, por haver 
apenas um assistente operacional com funções de motorista que c-ün
duz as viaturas afetas à Direção-GeraL torna-se necessário que o seu 
Subdiretor-Geral seja autorizado, durante todo o período de exercício 
de ftmções, a conduzir as víaturas afetas à Direção-Geral, por fonna a 
não coudicionar o seu nomlru funcionamento. 

A presente concess.-1:o de autorização genérica afigura-se necessária 
quer do ponto de vista funcional quer do ponto de vista da racionalização 
dos recursos. 

Assim. nos termos do disposto no n." 3 do artigo 2.° do Decreto-Lci 
n.O 49Oí99, de 17 de novembro, e no uso das competências delegadas, na 
alínea h) do u.o 3 do Despacho n." 8138/2017, de 23 de agosto, do Mi
nístro das Finanças, publicado no Diário da República., 2." série, n." 181, 
de 19 de setembro, ena alínea b) don." 1.1 do Despachou.o 1300/2016, 
de 13 de janeiro, do ~.'finistro do Trabalho. Solidariedade e Segurança 
Social, publicado no Diário da República. 2.3 série, 11 .° 18. de 27 de 
janeiro, detenuina-se o seguinte: 

1 - É conferida permissão genérica de condução das viatura.., oficiais 
afetas à Dlreção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, ao 
Subdiretor-GeraL Dr. Fernando Miguel Catanl10 José. 

2 - A petmissão conferida nos t~os do número anterior ap1ica-se 
exclusivamente às deslocações em serviç.o, por estas se estendendo as 
que são determinadas por motivos de serviço público, não abrangendo. 
de acordo com a legislação aplicável, a utilização de uso pessoal do 
referido veículo. 

3 - A permissão genérica ora conferida rege-se pelo disposto no 
Decreto-Lei n. o 490/99, de 17 de novembro, e demais legislação apli
cável. 

4 - O presente despacho produz efeitos desde o início de exercício 
de funções do autorizado e caduca com o tenno das funç.ões em que se 
encontra invemido à data da presente autorização. 

8 dejunho de 2018. - A Secretária de Estado da Administração e do 
Emprego Público, Afaria de Fátima de Jesus Fonseca. - O Secretário 
de Estado do Emprego,A1igu.el Filipe Pardal Cabrita. 

311416394 

FINANÇAS E PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS 

Gabinetes dos Ministros das Finanças 
e do Planeamento e das Infraestruturas 

Despacho n.o 620012018 

Foi celebrado com o Banc-ü Europeu de Investimento (BEl) um Em
préstimo Quadro (EQ), novalordeEUR 750.000.000, o qual se destína 
a. fmanciar a contrapartida nacional de operações aprovadas pelos Fun
dos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), designadamente o 
Fundo Social Europeu, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
e o Fundo de Coesão (Fundos da Política de Coesão) no âmbito dos 
Programas Operacionais do Portugal 2020. 

A assinatura da contratualiz.ação entre Portugal e o BEl da primeira 
parcela do EQ ocorreu a 1 de agosto de 2016, por um montante de 
El.:"R 250.000.000. 

O EQ enquadra-se nos objetivos de promoção do investimento e de 
aceleraç.ão da execução dos FEEI, pennitindo o acesso a financiamento 
por parte dos beneficiários em condições mais favoráveis . A estmturação 
do mesmo assenta num processo simples e célere, que penllite aproxi
mar o momento da aprovação da componente dos FEEI do momento 
da disponibilização das verbas referentes à contrapartida nacional por 
viadoEQ. 

Pretende-se, através do presente mecanismo. reforçar as vias de 1'i
nancianlento de um número significativo de projetos, contribuindo deste 
modo para o crescinlento, a competitividade e a coesão na economia 
portuguesa. 

Assim. em aplicação do disposto no 11. o 2 do artj go 100.° do Decreto
-Lei n.o:13/2018, de 15 de maio, que estabelece as disposições ne
cessárias à execução do Orçamento do Estado para 2018, o Ministro 
das Finanças e o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas de
tenninam: 

1) As condições de utilização da primeira parcela do empréstimo 
quadro (EQ), contratado entre a Repúbuca Portuguesa e o Banco Euro
peu de Investimento (BEl) para cofmanciar a contrapartida nacional de 
operações aprovadas no âmbito dos Programas Operacionais do Portugal 
2020 cofinanciados pelos Fundos da Política de Coesão. até ao limite 
de El.:"R 250.000.000 são as seguintes: 

a) A primeira parcela do EQ destina-se ao cofinanciamento da contra
partida na.cional de operações de investimento autárquico, financiados 
pelo FEDER e pelo Fundo de Coesão no âmbito dos Programas Ope
racionais do Portl.lga12020; 

b) O financiamento a conceder no âmbito do EQ reveste a f01ma de 
empréstimo, nas condições defmidas na ficha técnica anexa, que faz 
parte integrante do presente despacho. 

2) Atenta a responsabilidade de coordenação técnica geral do Portugal 
2020 atribuída à Agência para o Desenvolvimento e Coesão, L P. atra
vés do Decreto-Lei n.O 137í2014. de 12 de setenlbro. fica esta AlIência 
incumbida 110 âmbito do EQ de: . '-' 

a) Aprovar o regulamento de implementação do EQ; 
b) Assegurar o desenvolvimento de um sistema de infornlação que 

permita a gestão dos fmanciamentos e garanta a interoperabilidade com 
outros sis1emas relevantes para o efeito; 

c) Analisar e aprovar os pedidos de fmanciamento: 
d) Proceder à consolidação dos elementos para efeitos de fonnalização 

das propostas de afetação a remeter ao BEl: 
e) Assegurar a representação do Estado na contratualização da con

cessão dos financiamentos; 
f) Disponibilizar às entidades mutuárias os montantes colTespondentes 

ao respetivo financiamento, uma vez verificadas as condições para a 
produção de efeitos do respetivo contrato; 

g) Assegurar a gestão dos créditos, incluindo a gestão do senriço da 
dívida resultante dos financiamentos reembolsáveis concedidos, nos 
tennos e para os efeitos previstos no Protocolo referido no ponto lOdo 
presente Despacho; 

11) Prestar ao Nlinistério das Finanças, através da Direção Geral do 
Tesouro e das Finanças (DGTF), informação trimestral. a reportar 
até ao fmal do mês subsequente, sobre as verbas desembolsadas a 
favor das entidades beneficiárias e dos montantes reembolsados, 
bem como da posição dos créditos sob gestão. nos termos a definir 
no citado Protocolo: 

i) Transferir para o Ministério da.': Finanças, através da OOTF, em cada 
trimestre, os montantes reembolsados/recuperados até ao final do mês 
subsequente, para efeitos da respetiva regularização orçamental; 

j) Comunicar ao Ministério das Finanças, através da DGTF e do 
Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Inter
nacionais (GPEARI), nos termos a definir no citado Protocolo, as 
situações de íncumprimento para efeitos de recuperação dos mon
tantes em dívida~ 

k) Assegurar a monitorização dos pedidos de financiamento e das -
operações aprovadas para financiamento, tendo por base a infonnação 
prestada pelas entidades intervenientes na gestão dos Fundos da Política 
de Coesão garantindo, quando aplicável. a atualização do montante 
financiado: 
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I) Assegurar a publicitação semestral das operações financiadas no 
âmbito do EQ em portal eletrónic.o. 

3) É criado o Comité de Acompanhamento do EQ-BEI, constituído 
por um representante das seguintes entidades: 

a) Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações In
ternacionais (GPEARI) do Ministério das Finanças, enquanto entidade 
coordelladora~ 

b) Direção-Geral do Orçamento (000); 
c) Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF); 
d) Direção-Geral das Autarquias Locais (OOAL); 
e) Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P. (AD&C). 

4) Ao Comité de Acompanhamento do EQ-BEI incumbe em particular 
a monitorização e a supervisão do EQ, atentas as competências especí
ficas de cada um dos seus elementos. desígnadamente: 

a) Aferir sobre a verificação das condiç.ões necessárias para os pedidos 
de desembolso seguintes ao BEl; 

b) Prestar ao BEl as iníonllações por este solicítadas: 
c) Aprovar os relatórios anuais e 1mal de implementação tinanceira 

e operacional do EQ; 
d) Promover a articulação entre as diversas entidades que intervêm 

na utilização do EQ. 

5) O apoio administrativo ao funcÍonamento e o secretariado do Co
mité de Acompanhamento do EQ-BEI é assegurado peto GPEARI. 

6) O Comité de Acompanhamento do EQ-BEI reúne, pelo me
nos. uma vez por ano e sempre que for convocado pela entidade 
coordenadora. 

7) As relações do Estado com o BEl para execução do EQ competem 
ao Ministério das Finanças através do GPEARL cabendo-llie: 

a) Assegurar as relações correntes com o BEl no âmbito da aplicação 
do EQ. nomeadamente quanto às comunicações no âmbito das pro}X)sta.'5 
de afetacão: 

b) Ap~eséntar ao BElos reportes periódicos e pontuais de itúormaç.ão 
por este requeridos: 

c) Coordenar o funcionamento do Comité de Acompanhamento. 

8) Ao Ministério das Finanças cabe ainda: 

a) Verificar. através da 00TF, o cabimento dos pedidos de financia
mento reembolsável dentro dos limites de concessão de empréstimos e 
de outras operações ativas que sejam aplicáveis; 

b) Verificar. através da DGO, a conformidade, na ótica da contabili
dade nacional. dos pedidos de financiamento reembolsável das entidades 
classificadas no perímetro dm; administrações públicas com os limites 
má.ximos de endividamento a que estejam sujeitas: 

c) Transferir, através da DGTE para a AD&C os montantes nec.essários 
para assegurar os frnanciamentos contratados; 

d) Infonnar, através do IGCp' semestralmente a AD&C da taxa de 
juro fixa ou spread da taxa variável a utilizar nesse semestre confomle 
previsto na ficha técnica referida na alínea b) do 11." 1; 

e) Promovet-, através da DGTF. a recuperação dos montantes em 
divida., no caso do vencimento antecipado da dívida; 

.f} Informar, através da DGTF, nos termos a definir no protocolo 
mencionado no ponto 1, a AD&C sobre os municípios que têm dívídas 
ao Estado no âmbito de outros empréstimos. 

9) As Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais do 
Portugal 2020 ficam obrigadas a prestar todas as informações con
sideradas relevantes para efeitos de aprovação dos pedidos de fi
nanciamento. 

10) Entre o Ministério das Finanças, através da DGTF, e o Minis
tério do Planeamento e Infraestruturas. através da AD&C, deverá ser 
celebrado um Protocolo que estabeleça. as modalida.des de articulação 
para aplicação do disposto no presente despacho, nomeadamente quanto 
à gestão dos créditos, incluindo o serviço da dívida, e as diligênc.ias a 
promover em caso de incumprimento. 

11) Sem prejuízo das disposições que venham a ser defmidas no 
protocolo referido no ponto anterior, as perdas decorrentes da não re
cuperação de montantes devidos pelos benefIciários, no seguimento de 
incumprimento das condições contratuais neste âmbito estabelecidas, 
não relevam para o orçamento da AD&C. 

12) O presente despacho produz efeitos cinc.o dias úteis após a sua 
publicação. 

15 de junho de 2018. - O ~finis1ro das Finanças,A1árioJosé Gomes 
de Freitas Centeno. - O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, 
Pedro Alanuel Dias de Jesus J\1arques. 
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Ficha Técnica 

Tipo de Produto . ! . LINHA BEl PT 2020 - AUTARQUIAS (2018) 

Produto 

Beneficiários 

I 
Empréstimos ce médio e lorgo pram para financiamento da contrapartid~ 
nacional de operações de investimento aprovadas no âmtito do Portugal 2020 

I 
Criar cond;ções para acelerar a execução das operacões de investimerto 
autárqult:o iJPJ"O'Wd<.Js nos Pro,íVêlrrr.J5 Opera::iotT31s do Portus:a' 2020, 
comanciadas pelo FEDER e Fundo de COe9o. 

.. i ~utarqUiaS locais e suas associações. entidades intermu~icip.iS e empresas do . 
, setor IccaL 

Entidade Gestora I Agência para o Desenvolvimento e Co.siío (AO&C) 

Elegibilidade 

Despesas não 

elegíveis ao BEl 

Valor do 

Financiamento 

Garantias 

Desembolsos 

Prazo do 

empréstimo 

Carência, juros e 

amortização 

I A e'egibilidade das operações est3 condicionada às seguintes condições: 

I 

. ~::: sido aprovadas para cofinanciamento pelo FEDER ou Fundo de 

• Não se encontrem conduídas, fi~ca e finance'ramente. à dôta de 

submissâo do pedido de financiamento; 

I
' . Não beneficiem de outro empréstir.lo do BEl para a mESma operação; 

• Cujas beneficiarios, à data da submissão do pedido de finarciamento. 

apresentem situação centributiv. E tributaria regular, não se encontrem 

i em incumptimento na devolucão de verbas recebidas no ã"bito dos 

I

) ~~s da Política de Coesão ou de outros empréstimos concedidos pela 

• Observem os critérios específicos de elegibilidade definidos no EQ 
contratado entre a República Portdguesa (! o BEl (mais informação em 

www.pcrtugaI2020.pt). 

I Não são elegíveis a5 seguintes despesas: 

'I • NA e outros impostos e taxas; 

• Aqwsição de terrenos e edifícios; 

I . Mar.utenção e outros CUSt03 operadon~is; 
• Aqu·sição de bens elT estado de uso. juros durante a construçao. 

I 
aquisição de licenç;;s para a utilização de recursos públicos não gerados, 

como lia>nç3S de telecomunicações; 

• Patentes. mMcas de fubrico e comerciais; 

•. • , _. npP:Ã{ôpc; MPr.1mp ..... tp "in;1rlrp.ir~ç 

I 
O emprestimo a conceder cobre a totalidade da corrpar:icipação nacional das 

operações aprovadas pelo Portugal 2020, tendo os seguintes limites: 

I • SC% do custotota\ aprovado pelo Portugal 2020 para a ooeração. 

I 

• 100% do custo to!al deduzido das despesas não elegi"eis a 

fi1l3noamento pelo BEl e do apoio do Portugal 2020; 

N~s cperações apoiadas pelos PO de Lisboa e da Madeira essa 

percentagem ê de 90%. 

j O empréstimo tem um lIalor mínimo d~ 10 mil euros. 

O empréstimo é concedido mediante a prestação de garantias adequadas ao 

! cumprimento das obrigações de p3gamento de capItal c :uros, privilegiando·se 

I modalidades de garantia que se revistam de liquidez, nomeadamente a retenção 

I de tran;feréncias do Orçamento do Estado. 

Cor5l:iruem condições prévias pare efetuar desembolsos: I • Situação contributiva e tributaria regular; 

I • Inexistência de dí~idas em incumprimento ;;os Fundos da Política de 

I Coesão; 

I • Inexistência de dividas noutros empréstimos en incumprime"to 

I co~cedido; pela DGTF. 

I O d25embolso é efetuado da seguinte forma: I • 1/3 de valor d::> empnistimo com a assinatura do contrato, a pedido da 

! Entidade 6eneflo;Jria; 

! • Mais 1/3 do valor do empréstimo Quando a ope'açâo atingir un nivel 

I 
de execução mínimo de 33,3" do respetivo valor de aprovação; 

• O restante 1/3 do valor do emprestino ouando a operação atingir um 

: 
! 

ni, .. 1 de execu,ão mínimo de 66,6% dn respetivo valúr de aprovação. 

I O prazo do empre>,imo é de até 15 anos. 

I Em casos devidamente justificados, em função da tipologia d. operação, da sua 

" 

dimensJo financeif3 ou do respetivo prazo de execução, o prazo do empréstimo 

pode SH fixado até 20 an05. I A amor:izacão de C3pital (semesml) não poderá ser ínferior a mil euros. 

! Amortizações do capit,,1 efetuadas semestralmente com um período de côrcncia 

! de até três ano •. 
I Juros pagos ser.lestral e postecipadamente, sem p2riodo de carencia. 

I As taxas de juro a aplicu (taxa fixa ou s-ore;;d da taxa variável) "";;0 equivalentes 

! ao cust~ do finanCiamento disponibilizado pe:o BEl, a fixar semestralmente de 

i acordo com cotação a solicitar pela AD&C ao IGCP e que se aplicam a todos os 

I contratos c~lebrados Mqu21e sem!>Slre. 

I POS5ibilidade de contratar: 

" 

• Taxa de juro fixa . aplicável du;ante todo o período de vida do contrato; 

• Taxa de juro variável, cOlTesponcenco à taxa furíbor a seis meses do 

! inbo do período de contagem de juros, acrescida de ,prend, e que 

\ 

vigorará durar.te todo o p~ríojo ée vida útil do contrato. 

Amortização antecipada obrigatória total se a operação: 

i • Deixar de ser cofinanciada pelo respetivo Fundo; 

f 
• Não seja considerada elegivel pelo BEl. 

I Amortiülçã:> antecipada obrig"tória pucial com: 

i • ReprografTl.aç3o da operação Portugal 2010; 
I • ConclllSão da operação por valor inferior ao aprovado. 

I Amorti,ação antecipada vcluntáriê (iniciativa do beneficiá'io) sem penalizações, 

I parcial ou totai, passi>R1 de ser eft>tuoda ~as datas de pagamento de capital e 

i juros previstas no contrato. 



Diário da República, 2. a série - N o 121 - 26 de junho de 2018 17721 

11po de Produto J UNHA BEl PT 2OZO - AUTARQUIAS (201S' 

L--_____ í Apl:C~O de uma taxa de nora em coso de incumprimentc de qualquer 

Ç1rpçtaça<L 

-:-axa de mara correspondente a uma sobretaxa de Z pontos percentuilis robre a 

i taxa de juro em vigor, incidindo scbrl' o montant~ em di.ida (capital efrN juros 

í vEncidos e não pagos) ilté à regularização do respetivo pasamento. 

Mora e 

incumprimento 
I O atras::. no p-agamento ~ qualquer p-estação de capital e/ou juros na data de 

I 
vencimento determina: 

• O vencimento antecipado da totalidade das prestações vírcendas do 

empréstimo, sem prejuízo de u",-" momó,;;, de 90 di3s p.ra 

I r~larização da civida em aASO: 
I _ .. 

I . A cessaçao dos deserrbol;os futtwUS do emprestlmO; 

• O 'nicio do processo de recuperacão dos montantes em dívida. 

311435267 

DEFESA NACIONAL 

Marinha 

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada 

Despacho n. o 620112018 

lvfanda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, nos termos 
da alínea a) don.C> 1 do artigo 161.°do Estatuto dos Militares das Forças 
Anuadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-l.ei n.C>90/2015, de 29 de 
maio, passar à situação de reforma, em 28 de fevereiro de 2017, o 78768 
CALM EMQ RES Ilídio Cardoso País Loureiro. 

14-06-2018. - O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, 
António Afaria .~4endes Calado, Almirante. 

311427637 

Despacho n.O 620212018 

Manda o Almirante Chefe do Estado-Maíor da Armada, nos termos 

da alínea b)don.o I do artigo 161."do Estatnto dos MjlirnresdasForças 

Annadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.C>90/2015, de 29 de 

maio. passar à situação de refonna, nas datas indicadas, os seguintes 

oficiais generais: 

NU Po~tü Classe 1'Jome Data reforma 

37076 CALM M Rui Manuel Costa Casqueiro 
de Sampaio ........... 31-10-2017 

63680 CALM MN Armando Filipe da Silva 
Roque ....... - .... - - ... 11-10-2017 

14-06-2018. - O Almirante Chefe do Estado-.tvfaior da Armada.. 
António:'vf aria Afendes Calado .. Almirante. . 

311427661 

Portaria n.o 362/2018 

Artigo Único 

Tomando-se necessário armar o NRP Sines, na sequência do seu 
aumento ao efetivo dos navios de guerra, em 6 de julho de 2018, no 
uso da competência conferida pelo disposto na alínea a) do n.C> 1 do ar
tigo 17.C> da Lei Orgânica n." l-A/2009. de 7 de julho, manda o Chefe de 
Estado-:Maior da Armada, passar o NRP Sines, ao egtado de armamento, 
a partir de 6 de julho de 2018. 

12-06-2018. - O Almirante Chefe do Estado-~faior da Anllada, 
./1ntónio Afaria lvfendes Calado, Almirante. 

311427231 

Exército 

Coman do do Pessoal 

Despacho n.o 6203/2018 

Artigo Único 

1 - Ao abrigo dos poderes que me foram subdelegados pelo Exmo. 
:Major-General DARH, após subdelegação do Exmo. Tenente-General 
Ajudante-General do Exército, neste delegados por S. Ex.a o General 
Chefe do Estado-Maior do Exército, são graduados ao posto de 
Soldado (SOLD), nos tennos n." I do artigo 73." do E:\·IFAR e da 
alínea c) do n." 2 do Artigo 257.°, ambos do Estatuto dos militares das 
Forç.as Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n." 90/2015, 
de 29 de maio e no cumprimento do Despacho do Exmo. Tenentc
-General Ajudante-General do Exército em exercício de funções, de 
05 de janeiro de 20 18, que aprova o "Plano de Fonnação Inicial e Pro
gressão na Carreira para OficiaisíSargentos!Praças - RV IRe" para 
o ano 2018, os Soldados Recrutas (SOLDREC) a seguir indicados: 

1\;1M Nome Clru;sificação Data 
IB de graduaçãc. 

05352219 Liane de Lurdes Ferreira Candeias 13,53 26 de abril 
de 2018. 

13075616 Cristina Filipa Lousada de Barros 11,37 28 de maio 
de 2018. 

2 - Os supracitados militares concluíram com aproveitamento a 
Instrução Básica (IB) dos Cursos de Formação Geral Comum de Praças 
do Exército 2018 (CFGCPE!2018); 

3 - As referidas praças contam a antiguidade de graduação no posto 
de Soldado conforme a tabela supra e os efeitos remuneratórios desde 
a data de assinatura do presente despacho (08 de junho de 2018), 110S 

termos do li." 3 do artigo 72.C> do EMFAR: 
4 - Têm direÍto à remuneração correspondente à primeira posição 

remwleratória do posto em são graduados, mas mantem a posição remu
neratória em que se encontram, nos tennos do ll." 2 e n." 3 do artigo 8." 
do Decreto-Lei fi." 2%i2009, de 14 de outubro. 

8 de junho de 2018. - O Chefe da Repartição, Anfónio Alcino da 
Silva Regadas, COR II\'F. 

311424501 

OÊNClA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 
E EDUCAÇÃO 

Instituto de Gestão Financeira da Educação, I. P. 

Despacho n.O 6204/2018 

Através da Portaria n. ° 224-Aí20 15, de 29 de julho, alterada pela Portaria 
140i2018, de 16 de maio, foi definido o regime de concessão do apoio 
fmanc.eiro por parte do Estado às entidades proprietárias de estabeleci
mentos de ensino artístico especializado de músic.a, dança e artes visuais 
e audiovisuais da rede do ensino particular e cooperativo para frequência 
dos cursos de iniciação, dos cursos de níveis básic{l e secund.'lrio de músÍCa 
e dança e dos cursos de nivel secundário de artes visuais e audiovisuais. 

No uso da faculdade conferida pelo n.o 2 do artigo 5.° da Pottaria 
fi.O 224-A/2015, de 29 dejulho, na sua atual redação, eem obediêllciaao 
regime estabelecido nos artigos 44." a 50.C> do Código do Procedimento 
Administrativo, delego na mestre Dora Maria Baeta Leitão Xarepe 
Pereira, a exercer as fimçõcs de Técnica Superior no Núcleo de Apoio à 
Decisão (NAD) do hlstituto de Gestão da Educação L P. (lGeFE, L Pl 
os poderes para a prática dos atos elencados nas alíneas a), b), c) e d) do 
n." 3 do artigo 5." da referida portaria, alterada pela Portaria 140/2018, 
de 16 de maio, substituindo-me na comissão de análise criada no âmbito 
do regime supra referendado. 

30 de maio de 2018. - O Presidente do Conselho Diretivo. José 
l\1anuel de }"'fatos Passos. . 

311438053 



LINHA EQ BEl PT 2020 I AUTARQUIAS 
FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL DE OPERAÇÕES PORTUGAL 2020 

DADOS CANDIDATURAS 
Componentes INVESTIMENTO APROVAOO INVESTIMENTO EMPRESnMO - UMITES 

INVESTIMENTO 
CONSIDERAOO fl FINANOAMENTO FINANCIAMENTO A CONTRAPARTIDA 

OPERAçAO DESIGNAçAO 
IVA Outros 

ELfGfvEL 
ELfGfvEl PARA TAXA FUNOO CONTRAPARTIDA 

NÃO PODE EXECOER 
ATi 100'-' CUSTO MÁXIMO (Menor SOLICITAR DATA NAOONAl ESTADO Rev. Preços IVAVER. PrestaçJo 

PRESTAçAO 
IVA IVA 

C/IVA COMPARnoPAçAo IFEDER/FCOES/ ••• ) dos valores entre .) Obra IVA08RA Equipamentos (Terrenos, ... SIlVA IVA EFmOSDE NAOONAl TOTAL TOTAL · FUN()().DESP. (Arredofld.,mellto .. os 
(estlmodo) PREÇOS Serviços EQUIPAMENTOS OUTROS APROVADO 50"-' CUSTO TOTAL lo) REMANESCENTE 

SERViÇOS ) PEDIDO NÃO ElEGiVEl BEl (b) oB) milhares de euros) 

FINANOAMENTO 

NORTE·02·085HEDER·037574 IpOLO INDU5TRIALDO GRANITO I d 
DAS PEDRAS FINAIS Aprova a ( I ( I 

I 
( I 

I 

( 

I 

( 4088573,26 ( I 245314,40 ( 4333887,66 ( I 3649817,95 ( I 245314,40 ( I 41% 1500000,00 ( I 2833887,66 ( I 2166943,83 ( I 2588 573,26 ( 2 166 943,83 ( 2 166 944,00 ( 666943,83 ( 

TOTAIS € € € € € 4088 573,26 € 245314AO€ 4 333 887,66 € 3649817,95 € 245314,40 { 1 500 000,00 € 2 833 887,66 { 2 166 943,83 € 2588 573,26 € 2 166 943,83 € 2166944,00 ~ 666 943,83 € 

Cálculo do financaiamento a solicitar linha BEl Polo Granitos 



@ ADIJC 
EF-

Pedido de Financiamento NOATE-02-0B53-FEDER-037574_04453 Submetido a 07-06-2019 

Beneficiário 

Endereço 

Localidade 

Telefone 

NIF 

Email 

Entidade Beneficiária 
MUNIClplO DE PONTE DE LIMA 

PRAÇA DA REPÚBLICA 

Arca e Ponte de Uma Cad. Postal 

258900400 Designação Postal 

506811913 Cód. Servo Finanças 

geral@cm-pontedelima.pt Designação Servo 
Finanças 

4990 - 062 

PONTE DE LIMA 

2321 

Ponte de Lima 

Tipologia Entidade Autarquias Locais 

Contacto 

Nome 

Telefone 

Email 

Alexandra Esleves 

258900400 

geral@cm-pontedelima.pt 

Código Universal PT202Q 

Identificação da Operação 
NORTE-02-0853-FEDER-037574 

Designação PÓLO INDUSTRIAL DO GRANITO DAS PEDRAS FINAS 

Descrição Sumária O ' Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas·, cuja expansão e beneficiação são objeto da 
presente Operação, é único no pafs, e localiza-se no Monte de Antelas, na proximidade das 
áreas de extração, não conseguindo de momento dar resposta às necessidades de instalação 
de novas empresas. O Pala Industrial, da forma como atualmente se apresenta, tem uma área 
de 9,4 ha, num total de 6101es. Oestes 8 lote, 1 destina-se à colocação de equipamentos 
comuns, neste caso em concreto um Ecocentro da responsabilidade do Município, 3 estão 
livres e 4 encontram-se ocupados com empresas já instaladas, o que representa uma taxa de 
ocupação de cerca de 83% se tivermos em conta a ârea de implantação dos 8 lotes existentes 
e a área de implantação dos lotes ocupados (Planta 01 - Pala Industrial do Granito). 
00 estrangulamento existente resulta a necessidade de ampliação de algumas das empresa já 
instaladas, bem como, o interesse demonstrados por um conjunto significativo de empresas 
na sua instalação urgente no Pala do Granito e em consonância com os objetivos da criação 
desta área de acolhimento empresarial e a toda a estratégia que se pretende promover 
inerente ao desenvolvimento e sustentabilidade do sector, mostra-se urgente e inadiável 
avançar a sua beneficiação e a expansão. A área de expansão, num total de 14 ha, implicará 
a criação de mais 22 lotes, dos quais 2 serão destinados à localização de equipamentos e 
infraestruturas de utilização coletiva nomeadamente uma ETARI (Estação de Tratamento de 
Águas Residuais Industriais) e outro destinado a comércios/serviços (Planta 02 - Expansão 
Industrial do Granito).Os lotes variam entre os 1.000 e os 12.000 m2. Estima-se um valor de 
investimento por parte da autarquia na ordem dos 4.333.887,66 € para a expansão e respetiva 
(valores com IVA, conforme projeto de execução). 
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Actlvidades 

Produção e distribuição de armas, muniçôes e equipamentos militares Não 

Produção e distribuição de tabaco ou bebidas alcoólicas Não 

Atividades de jogos e apostas Não 

Instalações de detenção, por exemplo, prisões, esquadras de policia, escolas com função de Não 
detenção 

Setores e atividades com uma dimensão ética forte, consideradas como envolvendo um risco Não 
significativo para a reputação das diferentes partes envolvidas 

Rubricas de compensação dos custos adicionais ligados à situação ultraperiférica Não 

Calendário da Operação 

Data de Inicio 01-06-2018 Data prevista de Conclusão 30-09-2019 

Caracterização da Operação 

Categorias de Operações 

Incineração de resfduos e processamento de resíduos tóxicos Não 

Gestão de res/duos perigosos Não 

Estradas, Que não as estradas regionais e locais abrangidas pelos programas operacionais Não 
regionais 

Projetos de investimento executados com base em parcerias público-privadas (PPP) Não 

Infraestruturas no setor da educação, salvo Sub-Projetos promovidos por municfpios com Não 
custo total de investimento até EUA 5.000.000 (cinco milhões de Euros) 

Infraestruturas no setor da saúde; Não 

Grandes barragens Não 

Sub-Projetos de irrigação não destinados unicamente à obtenção de ganhos de eficiência Não 
(redução de perdas de água elou redução global do consumo) 

Operações de Desenvolvimento Urbano 

Indique se se trata de uma operação relacionada com uma área urbana especifica. Não 

Observações; 
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Operações Integradas no Sector da Energ ia 

Indique se se traIa de um projecto de investimento em energias renováveis. Não 

Observações; 

Indique se se trata de um projecto de investimento em eficiência energética. Não 

Observações: 

Indique se se trata de um projeclo de investimento em infraestruturas energéticas Não 

Observações: 

Conformidade Ambiental 

Operação sujeita a Processo de Avaliação de Impacte Ambientai Sim 

Anexo cópia RNT Sim 

Endereço eleclrónico para consulta Não 

Data do Pedido Não 

Operação sujeita a Processo de Avaliação de 8iodiversidade - Rede Natura Não 

Taxa de Rentabilidade Económica do projecto 
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Custo Total (€) 

Custo Total Elegivel (€) 

Comparticipação Fundo (€) 

Contrapart ida Nacional 

OE (€) 

AL (€) 

RA (€) 

EP (€) 

Outras Fontes 
Financiamento 

Contrapartida Nacional 
privada 

Resumo Financeiro da Operação 

4333887,66 

3649817,95 

1500000,00 

0,00 

2149817,95 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Descrição das Componentes do Investimento 

Componentes Custo Total (€) 
Despesa Elegfvel 

(€) 

@ ADsC 
Eff"' 

Despesa não 
Elegfvel elou 
Elegfvel não 

Comparticipada (€) 

1. Aquisição de terrenos e edificios 0,00 

4333887,66 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 

2. Obras (construção) 

3. Engenharia e supervisão 

4. Equipamento 

5. Imprevistos técnicos 

6. Imprevistos de preços (revisao preços) 

7. Despesas de manutenção e outros custos 
operacionais 

8. Aquisição de bem em estado de uso 

9. Juros durante a construção 

10. Aquisição de licenças para a utilização de recursos 
públicOS não gerados 

11. Patentes, marcas de fabrico e comerciais 

12. Operações meramente financeiras 

13. Outras componentes de investimento 

Totais 

Valor IVA global, e outros impostos e taxas, se 
inclufdos no Custo Total da operação 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4333887,66 

245314,40 

Pãgina4de 6 

3649817,95 684069,71 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

3649817,95 684069,71 



Ano 

Total 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

Programação Financeira da Operação 
Custo Total (€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 733555,07 

2600332,59 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4333 887,66 

Outros Empréstimos Concedidos à Operação 
A Operação beneficia de empréstimo concedido pelo BEl? Não 

A Operação beneficia de empréstimo concedido por outra instituição financeira? Não 

Dimensão FinanceiralTipo de Projecto 
Operação Ferroviária com Custo Total aprovado igualou superior a 5 milhões de euras e inferior a 50 Não 
milhões de euros 
Operação Rodoviária com Custo Total aprovado igualou superior a 5 milhões de euros e inferior a 50 Não 
milhões de euros 

Operação no setor da Energia Não 

Operação com Custo Total aprovado igualou superior a 25 milhões de euros e inferior a 50 milhões de euros Não 

Operação com Custo Total aprovado igualou superior a 50 milhões de euros Não 

Nenhum dos anteriores Sim 

Pedido de Financiamento Reembolsável 
Financiamento sol icitado 

Montante Total (€) 1 987437,00 

NI! de Desembolsos 3 

Período de Carência 2 

Prazo do Empréstimo 15 
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Documentos de suporte ao Pedido de Financiamento 

Tipo 

A 1 - lei Orgânica, Estatutos em vigor ou 
documento equivalente 

A2 - Declaração de Compromisso de 
beneficiário 

AIA - Avaliação de Impacte Ambiental 

C1 - Suporte Garantia 

A3 - Deliberação/Decisão do órgão de 
gestão de apresentação do pedido de 
financiamento 

Documento 

A 1 _lei OrgânicCLlEI 75_2013 
de 12 setembro.pdf 

A2_Declaração de Compromisso 
beneficiário.pdf 

AIA_DIA_1581435 .. pdf 

MapaXIX Transferências para os 
Municipios- OE2019.pdf 

A3 _Deliberação Câmara 
Municipal apresentação _ pedido 
financiamento.pdf 
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~~ MUNICÍPIO PoNTE El ~ CERTIDÃO 

__ Dr.ª Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo, Chefe de Divisão Municipal 

da Câmara Municipal de Ponte de Lima - Certifica que, na ata da reunião ordinária da 

Câmara Municipal realizada em 03 de junho de 2019, consta a seguinte deliberação:_ 

5.1 - PROPOSTA DE DECISÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE 

EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO, PARA FINANCIAMENTO DA 

CONTRAPARTIDA NACIONAL NO PROJETO DE INVESTIMENTO-"PARQUE INDUSTRIAL 

DO GRANITO/PEDRAS FINAS, ATÉ AO MONTANTE DE 2.166.944,00 € - LINHA BEl PT 

2020-AUTARQUIAS - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com 

cinco votos a favor e dois votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Abel Lima Baptista 

e Dr.ª Maria João Sousa, para efeitos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 25º e 

na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º, ambos do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro na sua redação atual, conjugado com o disposto no artigo 51º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, na redação atual, autorizar a contratação de um 

empréstimo de médio e longo prazo, até ao montante de 2.166.944,OO€ (dois milhões, 

cento e sessenta e seis euros e novecentos e quarenta e quatro euros), através da 

candidatura individual na plataforma Balcão 2020, nos termos das condições definidas 

no Anexo I da proposta e de acordo com os respetivos normativos legais da linha BEl 

PT2020-Autarquias, para o financiamento da contrapartida de operações de 

investimento, bem como a consulta às seguintes instituições bancárias: Caixa Geral de 

Depósitos, Novo Banco, Millenium BCP, BPI, CCAM, Santander Totta, BIC e Montepio. 

Ponte de Lima, 07 de junho de 2019. 

Por delegação de assinatura, 

Despacho nQ 21/2017 de 20 de outubro 

A Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 

--..,;=--....,.,.c..:::....) ~1~ 
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Declaração de Compromisso 

Victor Manuel Alves Mendes, com o cartão de cidadão n." 06217515 com domicilio na Rua de 
Parada, n." 1108, 4990-670 Moreira do Uma, Ponte de lima, na qualidade de representante legal 
do Município de Ponte de Lima, pessoa coletiva n." 506 811913, tendo tomado conhecimento 
das condições estabelecidas no despacho conjunto dos Ministros das Finanças e do 
Planeamento e das Infraestruturas, Despacho n.o 6200/2018, de 15 de junho de 2018, sobre as 
condições de utilização de financiamento reembolsável ao abrigo do EQ BEl - PT 2020, bem 
como das previstas no Despacho da AD&C n." 6323-Al2016, de 27 de junho, relativo ao 
Regulamento que define os procedimentos quanto â implementação desta linha de crédito 
declara. sob compromisso de honra, relativamente à sua representada que: 

a) São verdadeiras, completas e atuais todas as infonnaçôes prestadas no presente formulário 
de candidatura ao EQ BEl - PT 2020 e nos documentos que junta em anexo ao mesmo; 

b) Compromete-se a disponibilizar ao público os resumos não técnicos dos estudos de impacte 
ambiental nos casos em que a operaçao do Portugal 2020 se encontre sUjeita a processo 
de avaliação de impacte ambiental ou a avaliação da biodiversidade, e estas divulgações 
ainda não tenham ocorrido; 

c) Compromete-se a conservar, manter, reparar e renovar todos os ativos fixos que façam 
parte do projeto do Portugal 2020, de modo a assegurar o seu bom estado de 
funcionamento, conforme o objetivo inicial; 

d) Compromete-se a conservar a propriedade e a posse de todos os ativos do projeto do 
Portugal 2020 ou que lhe estão afetos, ou a substituir e a renovar esses ativos, se aplicavel, 
e a manter a sua exploração contínua, em conformidade com o objetivo inicial; eventuais 
alterações destas condições serão avaliadas pela Autoridade de Gestão e comunicadas ao 
BEl, se aplicável; 

e) Compromete-se a obter, respeitar e manter em vigor todas as licenças, aprovações e 
autorizações necessárias à execução e exploração do projeto do Portugal 2020; 

f) Compromete-se a executar e a explorar o projeto do Portugal 2020 no cumprimento da 
Legislação Ambiental aplicavel, obter e manter em vigor as autorizações ambientais 
aplicáveis e cumprir com o disposto nessas mesmas autorizações, sempre que aplicavel; 

g) Compromete-se a cumprir com a legislação da União aplicavel, nomeadamente relativa ao 
ambiente, aos auxílios de estado e ã adjudicação dos contratos públicos; 

h) Compromete-se a adotar medidas adequadas em relação aos titulares dos órgãos de 
direção, de administração ou de gestão que tenham sido condenados por sentença judicial 
final e irrecorrível por uma infração penal no decorrer do exercicio das suas funções, de 
modo a assegurar que esse titular é excluído de qualquer atividade exercida no âmbito do 
financiamento EQ BEl - PT 2020; destas medidas infonnam prontamente o Mutuário; 

i) Dispõe de seguros relativos às atividades a realizar no âmbito da operação do Portugal 2020 
e aos ativos que a constituem ou que lhe estão afetos junto de companhias de seguros de 
primeira ordem e segundo as modalidades e os procedimentos usuais no sector em que se 
inserem as atividades de natureza idêntica à operação; 
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~ PONTEE>~MA 
j) Colaborará com as entidades responsáveis pela apredaçao da sua candidatura ao EQ BEl 

- PT 2020 mediante a junção dos documentos a que esteja obrigado ou a que se 
comprometa e à prestação dos esclarecimentos que lhe sejam solicitados; 

k) Tem pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos e dos 
esclarecimentos a que se refere a alínea anterior, no prazo concedido para o efeito e por 
motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da aprovação do pedido de 
financiamento reembolsável que eventualmente tenha tido lugar. 

J) Tem pleno conhecimento de que prestação de falsas declarações implica, consoante o 
caso, a exclusão do pedido de finanCiamento apresentado no ãmbito do EO BEI- PT 2020 
ou a revogação do ato de aprovação de que o mesmo tenha eventualmente sido objeto. 

Ponte de Lima, 6 de junho de 2019 

o Presidente da Câmara Municipal 

PO~;Tr:: D:? UMJ\ 
Vic or-rvfariúê!'7i.'ivesttên es 
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Informação Interna 

Unidade Orgânica: Divisão Administrativa e Financeira 
MUNiCíPIO 

Parecer: espacho: 

-\ ~--

DATA: 25/06/2019 DE: Carolina Pereira 

Informação: 

PARA: Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal 

CC: Exma. Chefe da DAF - Dra. Sofia Velho 

Designação da Comissão de abertura e análise de proposta para a 
ASSUNTO: contratação de empréstimo de médio e longo prazo para 

financiamento da contrapartida nacional em projetos de 
investimento, até ao montante de 1 987437,00€ 

Estando a decorrer o processo de contratação de um empréstimo de médio e longo prazo para o 

financiamento da contrapartida nacional do investimento, aprovado através da candidatura NORTE-

02-0853-FEDER 037574, designada "Polo Industrial do Granito das Pedras Finas", torna-se necessário 

proceder à designação dos elementos da Comissão que efetuará a abertura e análise das propostas 

que vierem a ser recebidas na sequência dos convites formulados às Instituições de Crédito. 

Mod .073/SGQ.02 ! Município de Ponte de Lima I Praça da República I 4990-062 Ponte de Lima I Telefone: (+351) 258900400 I 
Fax: (+351) 258 900 410 I E-mail: geral@cm-pontedelima.pt I Website: www.cm-pontedelima.pt 
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Informação Interna 

Unidade Orgânka: Divisão Administrativa e Financeira 
MtJNICíplC 

A Comissão deverá ser composta em número ímpar, por um mínimo de três elementos efetivos, um 

dos quais preside e dois suplentes. 

Pelo exposto, solicita-se a V. Exa a designação da referida comissão. 

À consideração superior 

/Carolina Pereira/ ") 

CL-a-! 
~ - --:r--,..., 
~ ~- ..... _-

.... 

Mod.073/SGQ.02 ! Município de Ponte de Lima I Praça da República I 4990-062 Ponte de Lima I Telefone: (+351) 258900400 I 
Fax: (+351) 258 900 410 I E-mail: geral@cm-pontedelima.pt I Website: www.cm-pontedelima.pt 
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Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do 
Noroeste, CRL 
Delegação de Ponte de Lima 
Passeio 25 de Abril 
4990 - 058 Ponte de Lima 

..... --- - . . "-'-'--"-' _ ..... -.- .. - - ·-------··-·--··--[·-·· .. ··-·---·-······--·--- --1-------- .. -... -.------.-

Sua Referência I Suo comunicação de I Nosso referência I Do co 

I DAF , 24 / 0612019 

Assunto: 
Empréstimo de médio e longo prazo para financiamento da contrapartida 
nacional em projetos de investimento, até ao montante de 1 987 437,OO€ 

No :icguimento da deliberClção di'! C~m (\ ri'l Mllnirif1i'l1 elatarli'l de 3 ele junho de 2019 , e de acordo com o disposto 

no artigo 51° da Lei 11 . 0 73/Z013, de 3 de setembro , convida-se V. Exa a apresentar a melhor proposta para a 

contratação de empréstimo de médio e longo prazo e simulação de financiamento atentas às seguintes condições 

fundamentais: 

1. Montante: até 1 987 437,OO€ (um milhão novecentos e oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e sete euros); 

2. Finalidade: financiamento da contrapartida nacional do investimento aprovado através da candidatura 

NORTE-02-0853-FEDER-037574, designada "Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas"; 

3. Prazo do empréstimo: 15 anos; 

4. Prazo de utilização: o empréstimo tem um prazo de utilização de capital de dois anos; 

5. Desembolsos: 1/3 do empréstimo com a assinatura do contrato e com visto do Tribunal de Contas, a pedido 

da entidade beneficiaria ; 1/3 quando a operação atingir um nível de execução mínimo de 33,3% do valor de 

aprovação e o restante 1/3 quando a operação atingir um nível de execução mínimo de 66,6% do valor de 

aprovação; 

6. Taxa de juro: Euribor a 6 meses + spread, sendo que o resultado do somatório do indexante + spread seja 

negativo, considera-se que a taxa nominal aplicável corresponde ao valor zero; 

7. Amortização de capital : prestações semestrais constantes e postecipadas , com carência de capital de dois 

anos; 

8. Amortização: antecipada, parcial ou integral , sem qualquer penalização ou indemnização; 

9. Amortizações anuais previstas: por fo rça do disposto no n.O 5 do artigo 51° da Lei n. o 73/2013, de 3 de 

setembro, não será admitida proposta com amortizações anuais previstas, em qualquer ano do contrato, 

inferiores a 80% das amortizações médias; 

10. Pagamento de juros: juros semestrais e postecipados , sem período de carência ; 

11. Garantias: transferências provenientes do Orçamento de Estado (fundos municipais); 

12. Prazo de validade das propostas: 60 dias úteis ; 

13. Planificação de encargos: a proposta deverá ser acompanhada da simulação do empréstimo , com a indicação 

do serviço da dívida para o período integral do empréstimo; 

Mod.10B/SGQ.OO 
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14. Outras condições : 

a. Não são permitidas propostas variantes; 

b. O Município reserva -se o direito de não proceder à adjudicação ou proceder à negociação, nos termos 

legais ; 

c. A proposta deverá mencionar quaisquer encargos indiretos, comissões ou outros custos , não sendo 

aceites comissões de imobilização e de processamento; 

d. O Municipio reserva-se o direito, caso não obtenha condições de acordo com as suas expectativas , 

em promover a Adesão à linha de crédito BEl PT 2020, tendo em vista a obtenção do financiamento, 

nos termos dos Despachos n. Os 620012018 de 26 de junho de 2018 e 6313 -Al2018 de 28 de junho de 

LU 18 . 

15 . Prazo de consulta : él proposta deverá ser apresentada em envelope fechado a té ao dia 5 de julho ele 20'19, 

podendo ser entregues diretamente no Municipio de Ponte de Lima no Gélbinptp rlP AtPnrlimpntn M.lln iril'é\! 

sito na Praça da Republica, 4990-062 Ponte de Lima, no horário de expediente entre as 9hOO- 12hOO e as 

14hOO-16hOO, ou enviada por correio registado para a mesma morada , devendo a receção ocorrer dentro do 

prazo es tipulado , sob pena de exclusão. 

Nos termos da Lei, o recurso a financiamento bancário de médio e longo prazo , assim como os respeti vos 

contratos de empréstimo, estão sujeitos à aprovação dos órgãos de decisão do Município, bem como, a visto 

prévio do Tribunal de Contas . 

Mod .HlR / sr.Q.nn 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente da Câmara Municipal 

Vítor Mendes (Eng. O) 
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Antes de preencher leia com atenção 
Veja as intruções no verso 

A forma mais segura de enviar documentos e objetos valiosos porque tem: 

""':h", t 0...0 . \ '-' 

• Tratamento Especial • Código de Barras com número de identificação único 
• Controlo Individual • Cobertura por um seguro 
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Nome " 
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Serviços Especiais 

o Aviso de Receção 
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O Entrega ao Próprio 

O Entrega ao Oomiçmo 
Saco 
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CA De: 

CCAM do Noroeste, CRL 

Crédito Agrícola Passeio 25 de Abril 

4990-058 Ponte de Lima 

Para: 

Município de Ponte de Lima 

Praça da Republica 

4990-062 Ponte de Lima 

Ponte de Lima, 05 de Julho de 2019 

Assunto: Empréstimo de médio e longo prazo para financiamento da contrapartida nacional em 

projectos de investimento, até ao montante de 1.987.437,OO€ 

Vossa referência: DAF 

Exmos Senhores, 

Em resposta ao Ofício de Vossas Excelências para apresentação de proposta para Empréstimo de médio 

e longo prazo para financiamento da contrapartida nacional em projectos de investimento, até ao 

montante de 1.987.437,00, que desde já muito agradecemos. A Caixa de Crédito Agrícola Mutuo do 

Noroeste, CRL apresenta abaixo as suas melhores condições: 

Descrição Observações: 
Finalidade 1-7 Projecto de Investimento 

"Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas" 

Montante I -7 '--1._9_87_._4_37....:.,_00_€ ____________ '--__________ -----' 

'--____ p_ra_z_o~1 -7 1'--15_a_no_s _______________________ ~1_2_4_m_e_s_es_d_e_c_a_~_n_cl_·a_d_e_c~ap_i_ta_~ __ ~ 

Periodicidade -7 semestral 
de pagamento 

Utilização *1/3 do empréstimo com a assinatura do 
contrato e com visto do Tribunal de Contas, a 
pedido da entidade benificiária; 
*1/3 quando a execução atingir um mínimo de 
33.3% do valor da aprovação; 
*1/3 quando a execução atingir um mínimo de 
66.6% do valor da aprovação; 

24 meses de carência de capital; 

Utilização de capital a ser efectuada 
até a um prazo máximo dois anos; 

- , \: \ 



Taxa de Juro -7 Euribor a 6 meses + spread de 0.64%; Sendo que o resultado do indexante 
+ spread seja negativo, considera-se 
a taxa nominal aplicável correspon
dente ao valor zero; 

Comissões -7 Isenta; 
~~~----------------------------~----------------------~ 

Outros -7 O plano financeiro em anexo pressupõe a 
libertação imediata do capital, uma vez que não 
são conhecidas as datas de libertação das 
tranches; 

Agradecendo mais uma vez o pedido de proposta, 

Com os melhores cumprimentos, 

o Responsável do balcão; 

, " 
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Mutuário: Município de Ponte de Lima 

(j) ~L 

Prazo (N2 Meses) : 180 N2Pag/Ano : 2 Carência : 24 Meses 

Periodicidade: Semestral 

Tx. Juro: 0,3610% (EUR06TM + 0,64%) 

Montante : 1.987.437,00 Imp. Selo : 0% Dat.Créd. : 2019-07-05 

Prestação( * ) 78.316,53 Comiss gestão: O,OO€ Dat.Venc.: 2034-07-05 

(*) Ao valor da prestação acresce a comissão de gestão e imposto de selo 

PLANO DE REEMBOLSO 

N°.Op. Amortização Juros I. Selo Capo Divida 

2020-01-05 0,00 3.667,04 0,00 0,00 1.987.437,00 
2 2020-07-05 0,00 3.627,18 0,00 0,00 1.987.437,00 3.627,18 

3 2021-01-05 0,00 3.667,04 0,00 0,00 1.987.437,00 3.667,04 
4 2021-07-05 0,00 3.607,25 0,00 0,00 1.987.437,00 3.607,25 

5 2022-01-05 74.729,21 3.587,32 0,00 0,00 1.912.707,79 78.316,53 

6 2022-07-05 74.864,09 3.452,44 0,00 0,00 1.837.843,70 78.316,53 
7 2023-01-05 74.999,22 3.317,31 0,00 0,00 1.762.844,48 78.316,53 

8 2023-07-05 75 .134,60 3.181,93 0,00 0,00 1.687.709,88 78.316,53 

9 2024-01-05 75.270,21 3.046,32 0,00 0,00 1.612.439,67 78.316,53 
10 2024-07-05 75.406,08 2.910,45 0,00 0,00 1.537.033,59 78.316,53 

11 2025-01-05 75.542,18 2.774,35 0,00 0,00 1.461.491,41 78.316,53 

12 2025-07-05 75 .678,54 2.637,99 0,00 0,00 1.385.812,87 78 .316,53 

13 2026-01-05 75 .815,14 2.501,39 0,00 0,00 1.309.997,73 78 .316,53 

14 2026-07-05 75 .951,98 2.364,55 0,00 0,00 1.234.045,75 78 .316,53 

15 2027-01-05 76 .089,08 2.227,45 0,00 0,00 1.157.956,67 78.316,53 

16 2027-07-05 76.226,42 2.090,11 0,00 0,00 1.081.730,25 78.316,53 

17 2028-01-05 76.364,01 1.952,52 0,00 0,00 1.005.366,25 78.316,53 

18 2028-07-05 76.501,84 1.814,69 0,00 0,00 928.864,40 78 .316,53 

19 2029-01-05 76.639,93 1.676,60 0,00 0,00 852.224,47 78 .316,53 

20 2029-07-05 76.778,26 1.538,27 0,00 0,00 775.446,21 78 .316,53 

21 2030-01-05 76 .916,85 1.399,68 0,00 0,00 698.529,36 78 .316,53 

22 2030-07-05 77 .055,68 1.260,85 0,00 0,00 621.473,67 78.316,53 

23 2031-01-05 77 .194,77 1.121,76 0,00 0,00 544.278,90 78.316,53 

24 2031-07-05 77 .334,11 982,42 0,00 0,00 466.944,80 78.316,53 

25 2032-01-05 77.473,69 842,84 0,00 0,00 389.471,10 78.316,53 

26 2032-07-05 77.613,53 703,00 0,00 0,00 311.857,57 78.316,53 

27 2033-01-05 77.753,63 562,90 0,00 0,00 234.103,94 78.316,53 

28 2033-07-05 77.893,97 422,56 0,00 0,00 156.209,97 78.316,53 
29 2034-01-05 78.034,57 281,96 0,00 0,00 78.175,40 78 .316,53 

30 2034-07-05 78.175,40 141,11 0,00 0,00 0,00 78.316,50 
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i ' I DAF 

Data 

24/06/ 2019 

Assunto: 
Empréstimo de médio e longo prazo para financiamento da contrapartida 
nacional em projetos de investimento, até ao montante de 1 987 437,00€ 

No seguimento da deliberação da Câmara Municipal datada de 3 de junho de 2019, e de acordo com o disposto 

no artigo 51° da Lei n.o 73/2013, de 3 de setembro, convida-se V. Exa a apresentar a melhor proposta para a 

contratação de empréstimo de médio e longo prazo e simulação de financiamento atentas às seguintes condições 

fundamentais: 

1. Montante: até 1 987 437,OO€ (um milhão novecentos e oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e sete euros); 

2. Finalidade: financiamento da contrapartida nacional do investimento aprovado através da candidatura 

NORTE-02-0853-FEDER-037574, designada "Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas"; 

3. Prazo do empréstimo: 15 anos; 

4. Prazo dé''utilização: o empréstimo tem um prazo de utilização de capital de dois anos; 

5. Desembolsos: 1 /3 do empréstimo com a assinatura do contrato e com visto do Tribunal de Contas, a pedido 

da entidade beneficiaria; 1 / 3 quando a operação atingir um nível de execução mínimo de 33 ,3% do valor de 

aprovação e o restante 1 / 3 quando a operação atingir um nível de execução mínimo de 66,6% do valor de 

aprovação; 

6. Taxa de juro: Euribor a 6 meses + spread, sendo que o resultado do somatório do indexante + spread seja 

negativo, considera-se que a taxa nominal aplicável corresponde ao valor zero; 

7. Amortização de capital: prestações semestrais constantes e postecipadas, com carência de capital de dois 

anos; 

8, Amortização: antecipada, parcial ou integral, sem qualquer penalização ou indemnização; 

9. Amortizações anuais previstas: por força do disposto no n.o 5 do artigo 51° da Lei n .o 73/2013, de 3 de 

setembro, não será admitida proposta com amortizações anuais previstas, em qualquer ano do contrato , 

inferiores a 80% das amortizações médias; 

10. Pagamento de juros: juros semestrais e postecipados, sem período de carência; 

11. Garantias: transferências provenientes do Orçamento de Estado (fundos municipais); 

12. Prazo de validade das propostas: 60 dias úteis; 

13. Planificação de encargos: a proposta deverá ser acompanhada da simulação do empréstimo, com a indicação 

do serviço da dívida para o período integral do empréstimo; 
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14. Outras condições: 

a. Não são permitidas propostas variantes ; 

b. O Município reserva-se o direito de não proceder à adjudicação ou proceder à negociação, nos termos 

legais; 

c. A proposta deverá mencionar quaisquer encargos indiretos, comissões ou outros custos . não sendo 

aceites comissões de imobili zação e de processamento ; 

d. O Municipio reserva -se o direito, caso não obtenha condições de acordo com as suas expectativas , 

em promover a Adesão à linha de crédito BEl PT 2020, tendo em vista a obtenção do financiamento, 

nos termos dos Despachos n, os 6200/2018 de 26 de junho de 2018 e 6323 -AI701R di" 78 di" j!lnhr r10 

Z018. 

15. Prazo de consulta : a proposta deverá ser apr-esentada em envelope fechado até ao dia 5 de julho de 2019 , 

podendo ser entrp'gII P~ rlirpti'lmpntp n(\ Muni cip io de rllllt.:: Jc Lillld IIU Gabillele de Atendlmento Muni cipal. 

sito na Praça da República , 4990-062 Ponte de Lima, no horário de expediente entre as 9hOO - 12hOO e as 

14hOO-16hOO, ou enviada por correio registado para a mesma morada , devendo a receção ocorrer dentro cio 

prazo estipulado, sob pena de exclusão. 

Nos termos da Lei , o recurso a f inanciamento bancário de médio e longo prazo, assim como os respetivos 

contratos de emprés timo, estão sujeitos à aprovação dos órgãos de decisão do Município, bem como, a visto 

prévio do Tribunal de Contas. 

!')'~ d 'IOS '5GQ.OO 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente da Câmara Municipal 

Vítor Mendes (Eng.O
) 
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NOVOBAN 

V Referenda: DAF 

MUNICíPIO DE PONTE DE LIMA 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
Sr. Eng. Vitor Mendes 
Praça da Republica 
4990-062 Ponte de Lima 

04/07/2019 

Assunto: Empréstimo de MLP para financiamento da contrapartida nacional em projetos de investimento, até ao 
montante de € 1.978.437,00. 

Exmo. Senhor, 

Na sequência da solicitação em assunto, a qual desde já agradecemos, temos o prazer de informar que o 
Novo Banco se encontra recetivo a conceder ao Município de Ponte de Lima esse apoio, nas condições que 
passamos a descrever : 

Tipo: 

Finalidade: 

Montante: 

Utilização: 

Desembolsos: 

Financiamento Amortizável a Médio e Longo Prazo. 

Contrapartida nacional do investimento aprovado através da candidatura Norte-02-0853-

FEDER-037574, designada "Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas". 

1.978.437,OO.€ (Um milhão, novecentos e setenta e oito mil , quatrocentos e trinta e 

sete euros ) 

Até 24 meses. 

1/3 na assinatura do contrato e após visto do Tribunal de Contas, a pedido da entidade 

beneficiária . 1/3 quando o nível de execução atingir um mfnimo de 33,3% do valor de 

aprovação. 1/3 quando o nível de execução atingir um mínimo de 66,6% do valor de 

aprovação . 

Taxa de Juro: Indexante: Eur 6 meses ( mínimo zero) ... spread: 1 % 

Juros: Postecipados semestrais, sem carência . 

Amortização de Capital: 2 anos de carência + 26 prestações semestrais constantes e postecipadas. 

Com. Montagem: Isento. 

Com. Gestão: Isento. 

Com. Imobilização: Isento. 

Com. Liq Antecipada: Isento. 

Garantias: Contrato de crédito + Transferências provenientes do Orçamento Estado (fundos 

municipais). 

Estas condições são válidas por 60 dias uteis, podendo ser renovadas automaticamente mediante 

comunicação escrita. 

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 

BRAGA 
\À. 
~ 
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SIMULAÇÃO DE CRÉDITO A EMPRESAS 
Cliente: Municipio de Ponte de Lima Data Simulação: 04-07-2019 

NIF: 506811913 Tipo de Crédito: Financiamento Médio/ Longo Prazo Moeda: EUR 

Capital 
Montante em Dt N° Amortizado/Utilizado Comissão 

Dívida Dt Início Data Fim Pagamento Dias Taxa (2) Juros de Gestão I. S. ISUC Prestação Total 

1.763.752,57 18-01-23 18-07-23 18-07-23 180 1,000% 72.366,14 8.867,76 0,00 354,71 0,00 81.588,61 

1.691.386,43 18-07-23 18-01-24 18-01-24 183 1,000% 72.677,39 8.644,86 0,00 345,79 0,00 81.668,05 

1.618.709,04 18-01-24 18-07-24 18-07-24 181 1,000% 73.106,53 8.183,47 0,00 327,34 0,00 81.617,34 

1.545.602,51 18-07-24 18-01-25 18-01-25 183 1,000% 73.450,05 7.899,75 0,00 315,99 0,00 81.665,78 

1.472.152,46 18-01-25 18-07-25 18-07-25 180 1,000% 73.898,80 7.401,66 0,00 296,07 0,00 81.596,52 

1.398.253,67 18-07-25 18-01-26 18-01-26 183 1,000% 74.229,88 7.146,63 0,00 285,87 0,00 81.662,38 

1.324.023,78 18-01-26 18-07-26 18-07-26 180 1,000% 74.676,75 6.656,90 0,00 266,28 0,00 81.599,93 

1.249.347,03 18-07-26 18-01-27 18-01-27 183 1,000% 75.017,99 6.385,55 0,00 255,42 0,00 81.658,96 

1.174.329,04 18-01-27 18-07-27 18-07-27 180 1,000% 75.462,91 5.904,27 0,00 236,17 0,00 81.603,35 

1.098.866,13 18-07-27 18-01-28 18-01-28 183 1,000% 75.814,45 5.616,43 0,00 224,66 0,00 81.655,53 

1.023.051,68 18-01-28 18-07-28 18-07-28 181 1,000% 76.244,05 5.172,09 0,00 206,88 0,00 81.623,03 

946.807,63 18-07-28 18-01-29 18-01-29 183 1,000% 76.620,43 4.839,24 0,00 193,57 0,00 81.653,23 

870.187,20 18-01-29 18-07-29 18-07-29 180 1,000% 77.061,27 4.375,11 0,00 175,00 0,00 81.611,38 

793.125,94 18-07-29 18-01-30 18-01-30 183 1,000% 77.433,87 4.053,75 0,00 162,15 0,00 81.649,78 

715.692,06 18-01-30 18-07-30 18-07-30 180 1,000% 77.872,56 3.598,34 0,00 143,93 0,00 81.614,84 

1) - Marg.Mult. - Margem Multiplicativa Q 
2) - Capital Utilizado apresentado com sinal (-) 

3/4 

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.O 195, em Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de reg isto na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital 

y ~ 
social de 4.900.000.000,00 Euros 
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SIMULAÇÃO DE CRÉDITO A EMPRESAS 
Cliente: Municipio de Ponte de Lima Data Simulação: 04-07-2019 

NIF: 506811913 Tipo de Crédito: Financiamento Médio/ Longo Prazo Moeda: EUR 

Capital 
Montante em Dt N° Amortizado/Utilizado Comissão 

Dívida Dt Início Data Fim Pagamento Dias Taxa (2) Juros de Gestão r. S. ISUC Prestação Total 

1.978.437,00 18-07-20 18-08-20 18-08-20 30 1,000% 1.703,65 0,00 68,15 0,00 1.771,80 

1.978.437,00 18-08-20 18-09-20 18-09-20 30 1,000% 1.703,65 0,00 68,15 0,00 1.771,80 

1.978.437,00 18-09-20 18-10-20 18-10-20 29 1,000% 1.648,70 0,00 65,95 0,00 1.714,65 

1.978.437,00 18-10-20 18-11-20 18-11-20 30 1,000% 1.703,65 0,00 68,15 0,00 1.771,80 

1.978.437,00 18-11-20 18-12-20 18-12-20 29 1,000% 1.648,70 0,00 65,95 0,00 1.714,65 

1.978.437,00 18-12-20 18-01-21 18-01-21 30 1,000% 1.703,65 0,00 68,15 0,00 1.771,80 

1.978.437,00 18-01-21 18-02-21 18-02-21 30 1,000% 1.703,65 0,00 68,15 0,00 1.771,80 

1.978.437,00 18-02-21 18-03-21 18-03-21 27 1,000% 1.538,78 0,00 61,55 0,00 1.600,34 

1.978.437,00 18-03-21 18-04-21 18-04-21 30 1,000% 1.703,65 0,00 68,15 0,00 1.771,80 

1.978.437,00 18-04-21 18-05-21 18-05-21 29 1,000% 1.648,70 0,00 65,95 0,00 1.714,65 

1.978.437,00 18-05-21 18-06-21 18-06-21 30 1,000% 1.703,65 0,00 68,15 0,00 1.771,80 

1.978.437,00 18-06-21 18-07-21 18-07-21 29 1,000% 1.648,70 0,00 65,95 0,00 1.714,65 

1.978.437,00 18-07-21 18-01-22 18-01-22 183 1,000% 71.158,31 10.112,01 0,00 404,48 0,00 81.674,80 

1.907.278,69 18-01-22 18-07-22 18-07-22 180 1,000% 71.612,29 9.589,37 0,00 383,57 0,00 81.585,23 

1.835.666,41 18-07-22 18-01-23 18-01-23 183 1,000% 71.913,84 9.382,29 0,00 375,29 0,00 81.671,43 

1) - Marg.Mult. - Margem Multiplicativa 

2) - Capital Utilizado apresentado com sinal (-) 

2/4 

NOVO BANCO, S.A. , com sede na Av. da Liberdade n.O 195, em Lisboa, com o número único 513 204016 de pessoa coletiva e de reg isto na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital 
social de 4.900.000.000,00 Euros 
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SIMULAÇÃO DE CRÉDITO A EMPRESAS 

Cliente: Municipio de Ponte de Lima Data Simulação: 04-07-2019 

NIF: 506811913 Tipo de Crédito: Financiamento Médio/ Longo Prazo Moeda: EUR 

Capital 
Montante em Dt N° Amortizado/ Utilizado Comissão 

Dívida Dt Início Data Fim Pagamento Dias Taxa (2) Juros de Gestão L S. ISUC Prestação Total 

637.819,50 18-07-30 18-01-31 18-01-31 183 1,000% 78.255,95 3.259,97 0,00 130,40 0,00 81.646,31 

559.563,55 18-01-31 18-07-31 18-07-31 180 1,000% 78.692,41 2.813,36 0,00 112,53 0,00 81.618,31 

480.871,14 18-07-31 18-01-32 18-01-32 183 1,000% 79.086,74 2.457,79 0,00 98,31 0,00 81.642,83 1 

401.784,40 18-01-32 18-07-32 18-07-32 181 1,000% 79.516,31 2.031,24 0,00 81,25 0,00 81.628,81 

322.268,09 18-07-32 18-01-33 18-01-33 183 1,000% 79.927,47 1.647,15 0,00 65,89 0,00 81.640,51 

242.340,61 18-01-33 18-07-33 18-07-33 180 1,000% 80.359,28 1.218,43 0,00 48,74 0,00 81.626,45 

161.981,33 18-07-33 18-01-34 18-01-34 183 1,000% 80.775,98 827,90 0,00 33,12 0,00 81.637,00 

81.205,35 18-01-34 18-07-34 18-07-34 180 1,000% 81.205,35 408,28 0,00 16,33 0,00 81.629,96 

1) - Marg.Mult. - Margem Multiplicativa 

2) - Capital Utilizado apresentado com sinal (-) 8 
4/4 

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.O 195, em Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital V social de 4.900.000.000,00 Euros 
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Sua Refe(~ncia Sua colllunicaçóo de 

Millennium BCP 
Den-Alto Minha Empresas 
Ale Daniel Amaral 
Praça da República 42,1 0 

4900-520 Viana do Castelo 

Nossa ref erência 

DAF 

Daca 

24 / 06 12019 

Assunto: 
Empréstimo de médio e longo prazo para financiamento da contrapartida 
nacional em projetos de investimento, até ao montante de 1 987 437,00€ 

No ~pgllimpntn d(\ deliheri'lç2\o da Câmara Municipal datada de 3 de junho de 2019, c de acordo colr l ú J i5pu~ lu 

no artigo 51° da Lei n.o 7312013 , de 3 de setembro, convida-se V. Exa a apresentar a melhor proposta para a 

contratação de empréstimo de médio e longo prazo e simulação de financiamento atentas às seguintes condições 

fundamentais: 

1. Montante: até 1 987 437,00€ (um milhão novecentos e oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e sete euros); 

2. Finalidade: financiamento da contrapartida nacional do investimento aprovado através da candidatura 

NORTE-02-0853-FEDER-037574, designada "Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas"; 

3_ Prazo do empréstimo: 15 anos; 

4. Prazo de utilização: o empréstimo tem um prazo de utilização de capital de dois anos; 

5. Desembolsos: 1/3 do empréstimo com a assinatura do contrato e com visto do Tribunal de Contas, a pedido 

da entidade beneficiaria; 1 /3 quando a operação atingir um nível de execução mínimo de 33,3% do valor de 

aprovação e o restante 1/3 quando a operação atingir um nível de execução mínimo de 66,6% do valor de 

aprovação; 

6. Taxa de juro: Euribor a 6 meses + spread, sendo que o resultado do somatório do indexante + spread seja 

negativo, considera-se que a taxa nominal aplicável corresponde ao valor zero; 

7. Amortização de capital: prestações semestrais constantes e postecipadas, com carência de capital de dois 

anos; 

8. Amortização: antecipada, parcial ou integral, sem qualquer penalização ou indemnização; 

9. Amortizações anuais previstas: por força do disposto no n.o 5 do artigo 51° da Lei n.o 73/2013, de 3 de 

setembro, não será admitida proposta com amortizações anuais previstas, em qualquer ano do contrato , 

inferiores a 80% das amortizações médias; 

10. Pagamento de juros: juros semestrais e postecipados, sem período de carência; 

11 . Garantias: transferências provenientes do Orçamento de Estado (fundos municipais); 

12 . Prazo de validade das propostas: 60 dias úteis; 

13. Planificação de encargos: a proposta deverá ser acompanhada da simulação do empréstimo, com a indicação 

do serviço da dívida para o período integral do empréstimo; 

Mod. l0B / SGQ. OO 
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14, Outras condições: 

a. Não são permitidas propostas variantes; 

b, O Município reserva -se o direito de nâo proceder à adjudicação ou proceder à negociação, nos termos 

legais; 

c. A proposta deverá mencionar quaisquer encargos indiretos, comiss6es ou outros custos, não sendo 

aceites comiss6es de imobili zação e de processamento ; 

d. O Municipio reserva -se o direito, caso não obtenha condiç6es de acordo com as suas expectativas, 

em promover a Adesão à linha de crédito BEl PT 2020, tendo em vis ta a obtenção do financiamen to, 

nos termos dos Despachos n. Os 620012018, de 26 de junho de 2018 e 6323 -AI2018, de 28 de junho de 

2018 . 

15. Prazo de consulta : a proposta deverá ser apresentadCl em envelope fecha elo até ao dia 5 ele julho de 2019, 

podendo ~e r cnt regups rlire tampntP nn Mllniririn dI" Pnntp dI" I imi'1 nn Gi'1hinpte rlP Atp lldimento Municipal. 

sito na Praça da República, 4990-062 Ponte de Lima, no horário de expediente entre as 9hOO- 12hOO e as 

14hOO-16hOO, ou enviada por correio registado para a mesma morada, devendo a receção ocorrer dentro do 

prazo estipulado , sob pena de exclusão, 

Nos termos da Lei, o recurso a financiamento bancário de médio e longo prazo, assim como os respetivos 

contratos de empréstimo, estão sujeitos à aprovação dos órgãos de decisão do Município, bem corno, a visto 

prévio do Tribunal de Contas. 

Mocl. l08 /SGQ.OO 

:.' " 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente da Câmara Municipal 

,--

~ 
Vitor Mendes (Eng. O) 
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MUNiCíPIO PONTE DE LIMA 
PC REPÚBLICA 
4990-062 PONTE DE LIMA 

Viana do Castelo, 3 de julho de 2019 

Assunto: Proposta de concessão de crédito - V/ DAF - datado de 2019-06-24 

N/Ref. a: SWOC 7314797 

Exmos. Senhores, 

Após análise da operação de financiamento oportunamente apresentada por V. Exas., temos o 
prazer de informar que o Banco Comercial Português S.A. decidiu aprovar a respetiva concessão 
nas seguintes condições: 

---- ----------- -.------------_._-----------------------------_._---- ----------------------------._._-----_.----------- ---- -----

Montante e 
finalidade: 

i 1.987.437,00 euros, destinados ao financiamento de médio/longo prazo -
i Empréstimo para realização de investimento "Pólo Industrial do Granito das 
I 

i Pedras Finas". 
--- -_._ . ------ - - ----_ .-- ~-_._- _._ - --- - - - --- - - - _ . _ ------ --- ------- - ----------------------- .- ---------- . - - - . -.- - -- - - --- - --- - - - -. 

Prazo: 
i Até 15 anos, a contar da data de celebração do contrato, período de 
: utilização faseada até 2 anos, carência de capital de 24 meses. 

-------_._------ --- ----- - ,------ ---- ----------------- --- - ~---------~----- ---------- -_._-_._-_._. _~_._---_ . _.--------- ----- - -- ---

Utilização: 
i Mediante solicitação escrita do município e desde que apresentados 
\ comprovativos do cabimento orçamental (de acordo com Lei dos 
: Compromissos e dos Pagamentos em Atraso - LCPA). 

- .-._._.------ --_ ._._._-~._-- ---- - --_._---------- ---- ---------_._-------_._._._._._-------_._---_. _. - ._._ ._ ._._. _._.- . _ . ..... _-

Taxa de juro: 

i EURIBOR 6 meses + spread 1,750% ao ano. 
I 

! Porque as facilidades de crédito são contratadas com natureza onerosa, 
I 

! quando da aplicação das regras convencionadas resultar que a componente 
I 

i variável da taxa de juro (o "indexante") é negativa, considera-se que a 
I 

! mesma corresponde a 0% (zero por cento), sendo a taxa de juro aplicável 
I 

determinada pela adição a este valor da componente fixa da taxa de juro, 
ou seja, da margem (spread) definida, correspondendo esta ao valor 
acordado que pretende refletir o risco associado à operação de crédito tal 
como foi avaliado no momento da respetiva contratação. 

A European InterBank Oftered Rate em vigor no início de cada período de 
contagem de juros, com arredondamento à milésima, sendo tal 
arredondamento feito por excesso quando a quarta casa decimal for igual 

- ---_ .--- - --_._----- --- -~----- ----- -------------- - --- - - -------- ------ -- -------- -- -_ . - ._-- -- - ----_._---------------------------

- '> ~0>~:::, ,~ )/2-
707 50 24 24 
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----------------------- --T-õü--süpe-nor-i -dncõ-e-põr-(jefelto-quãndo-à-quárta-casâ--dedmaX-tõi--lnfenor-
1 a cinco, acrescida de uma margem / spread). 

----- _._- - ----------- - ---~----- - --._------ - ------------ - - -- --- - -- - - - -------- - -- -- -- - - - - - - - - ----- - ---- - ---------------- - - - ------

Pagamento de 
juros: 

I 

I 

1 Semestrais e postecipadamente. 
I 

I 
--- -- --- _ ._------- - - - - - -~- -- _._- - - - - - -- - ---- --_. _ -_._ - ------- ---_. _-------- --- _ . ----- -- ----- ------- - --- - - - - - - - --- - - - - - - - - - ----

Reembolso de 
capital: 

Em amortizações semestrais, constantes, iguais e sucessivas de capi tal e 
j uros (26 prestações semestrais, vencendo-se a primeira na data do 
primeiro pagamento de juros após o termo do perlodo carência) observando 
a regra prevista no n. o 5 do artigo 51. 0 da Lei n. o 73/2013, de 3 de 
setembro. 

----- -- ---- - - - ---------- ~ ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Comissões: 

Comissão Alteração Contratual: € 50,00 
Comissão de Organização: € 100,00 
Comissão de Gestão: € 100,00 
Comissão de Prorrogação/Reestruturação: € 100,00 
Penalização por amortização (total/Parcial) antecipada: € 100,00 

----- --- -------------- --- , -------------------------------------------- ------------- ------------------------------------- --- --
I 

i a. Obtenção de ata da Assembleia Municipal a autorizar o Município a 
i contratar o empréstimo; 

b. O Empréstimo terá que ter cabimento no Limite Legal de Endividamento 
do Município para o ano(s) em que o empréstimo irá/for contratado I 

Condições utilizado, de preferência com obtenção do mapa demonstrativo da 
complementares: capacidade de endividamento do município que acompanhou o pedido de 

autorização à Assembleia Municipal; 
c. A celebração do contrato de empréstimo fica dependente da obtenção do 
visto do Tribunal de Contas; 
d. Possibilidade de amortização antecipada; 

! e. Inclusão no contrato de cláusula Cross Default. 
I 

I --- ----.- .--- -----------------------------------------------------------------------------------_. ------------------- --.----- -

A aprovação deste financiamento baseou-se nos elementos e informações apresentados ao Banco 
por V. Exas., pelo que, caso a mesma se encontre incompleta, ou se verifique qualquer alteração 
ou incorreção das circunstâncias que fundaram a decisão do Banco, tal inviabilizará a atribuição 
do financiamento nas condições ora comunicadas. 

Sem embargo, o Banco reserva-se o direito de não contratar se até ao momento da outorga do 
contrato se verificar uma conduta de qualquer interveniente na operação que ponha em causa o 
espirito de confiança que deve presidir à atribuição do presente crédito, nomeadamente se 
qualquer interveniente entrar em sit uação de mora ou incumprimento perante o Banco ou out ra 
instituição de crédito, ou registar apontes ou protestos de tit ulos de crédito, ou cheques 
devolvidos por falta ou insuficiência de provisão, ou vier a ser inibido do uso do cheque ou se se 
verificarem outros incidentes análogos que indiciem agravamento do risco do crédito. 

Página 2 de 3 
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As condições de aprovação acima descritas manter-se-ão válidas pelo prazo de 60 dias a contar 
da data da presente carta. Se, por qualquer razão, este prazo findar antes da outorga do 
contrato, o financiamento em apreço carecerá de nova apreciação e decisão creditícia do Banco. 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A . 

<h íl 
_-'L~ -co ~ 
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Caixa Geral de Depósitos 
Ale Ora Sandra Gomes 
Largo de Camões, n. 040 
4990-048 Ponte de Lima 

~.3s ~ "2-

····---1-·----·--··---··-·-···--

Nossa referência DOlO 

DAF 24 / 06 / 2019 

Empréstimo de médio e longo prazo para financiamento da contrapartida 
nacional em projetos de investimento, até ao montante de 1 987 437,OO€ 

No seguimento da deliberação da Câmara Munici pai datada de 3 de junho de 2019, e de acordo com o disposto 

no artIgo ~ 'I" da Lei n.~ 13 I1U13 , de j de setembro, convida-se V. Exa a apresentar a melhor proposta para a 

contratação de empréstimo de médio e longo prazo e simulação de financiamento atentas às seguintes condições 

fundamentais: 

1. Montante: até 1 987 437,OO€ (um milhão novecentos e oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e sete euros); 

2, Finalidade: financiamento da contrapartida nacional do investimento aprovado através da candidatura 

NORTE-02-0853-FEDER-037574, designada "Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas"; 

3. Prazo do empréstimo: 15 anos; 

4. Prazo de utilização: o empréstimo tem um prazo de utilização de capital de dois anos; 

5. Desembolsos: 1/3 do empréstimo com a assinatura do contrato e com visto do Tribunal de Contas, a pedido 

da entidade beneficiaria; 1 /3 quando a operação atingir um nível de execução mínimo de 33,3% do valor de 

aprovação e o restante 1/3 quando a operação atingir um nível de execução mínimo de 66,6% do valor de 

aprovação; 

6. Taxa de juro: Euribor a 6 meses + spread, sendo que o resultado do somatório do indexante + spread seja 

negativo, considera-se que a taxa nominal aplicável corresponde ao valor zero; 

7. Amortização de capi tal: prestações semestrais constantes e postecipadas, com carência de capital de dois 

anos; 

8. Amortização: antecipada, parcial ou integral, sem qualquer penalização ou indemnização; 

9. Amortizações anuais previstas: por força do disposto no n.o 5 do artigo 51° da Lei n.o 73/2013, de 3 de 

setembro, não será admitida proposta com amortizações anuais previstas, em qualquer ano do contrato, 

inferiores a 80% das amortizações médias; 

10. Pagamento de juros: juros semestrais e postecipados, sem período de carência ; 

11 . Garantias: transferências provenientes do Orçamento de Estado (fundos municipais); 

12. Prazo de validade das propostas : 60 dias úteis; 

13. Planificação de encargos: a proposta deverá ser acompanhada da simulação do empréstimo , com a indicâç~ 
do serviço da dívida para o período integral do empréstimo; 

14. Outras condições: 

Mod . )OS /SGQ. OO 

--~~~------------~~~--~--------~--~~~--~~~--~----~~~~~-----, Municipio de Ponte de Lima I Praca da Repllbli ca I 4QQO ·062 Ponte de Lima I Teleíol1 e: f .3 51) 258 900 400 I Fa x: f. 3 511 2589004 1 [) 
E - I~ ,alt : r,e rnl r-!;cm -poniede-1. 1i1)('.,pt I Wehslle: .... ·NNI .cm ·pnn tedelima,pt 
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a. Não são permitidas propostas variantes; 

b. O Município reserva-se o direito de não proceder à adjudicação ou proceder à negociação, nos termos 

legais ; 

c. A proposta deverá mencionar quaisquer encargos indiretos, comissões Oll outros custos, não sen do 

aceites comissões de imobilização e de processamento ; 

d. O Municipio reserva-se o direito, caso não obtenha condições de acordo com as suas expectativas. 

em promover a Adesão à linha de crédito BEl PT 2020. tendo em vista a obtenção do financiamento , 

nos termos dos Despachos n."s 6200/2018 de 26 de junho de 20188 e 6323 -A/2018de 28 de junho de 

2018. 

15 . Prazo de consulta: a proposta deverá ser apresentada em envelope fechado até ao dia 5 de julho de 20 '19. 

podendo sei entregues di retamente no Municipi o de Ponte de Lima no Gabinete ele Atendimento Municipa l , 

c; itn 11'1 Pril\il rlil Rp[lI'lhlkil 4990-0tS7 Ponte rlP Lima . no horário de pX!1pdiente entre as 9hOO- 12hOO e i1S 

14hOO-16hOO. ou enviada por correio registado para a mesma morada, devendo a receção ocorrer dentro do 

prazo es tipulado, sob pena de exclusão. 

Nos termos da Lei, o recurso a financiamento bancário de médio e longo prazo, assim como os respetivos 

cont ra tos de empréstimo, estão sujeitos à aprovação dos órgãos de decisão do Municípi o, bem como, a visto 

prévio do Tribunal de Contas. 

N,od.lutsISGQ. OO 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente da Câmara Municipal 

Vítor Mendes (Eng.O) 
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SI REFERÊNCIA DATA 

MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA 
PRAÇA DA REPÚBLICA 
4990-062 PONTE DE LIMA 

NI REFERÊNCIA 

1/2019 

ASSUNTO: Pedido de Financiamento de Médio Longo Prazo 

DATA 

2019-07-05 

Em resposta à VI consulta em referência , a qual mereceu a nossa melhor atenção, é com muita satisfação 
que, em nome da Caixa Geral de Depósitos, comunicamos que foi aprovado o empréstimo de médio e 
longo prazo, nas seguintes condições: 

1. NATUREZA: Abertura de crédito de médio e longo prazo; 

2. MONTANTE: € 1.987.437,00 (um milhão, novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e sete 
euros); 

3. FINALIDADE: Financiamento da contrapartida nacional de investimento aprovado através da 
candidatura NORTE-02-0853FEDER-037574, designada "Polo Industrial do Granito das Pedras Finas" 
(identificados na VI comunicação); 

4. PRAZO: 15 anos (Período de Utilização: 2 anos) 

5. REEMBOLSO: Prestações Semestrais de capital e juros . 

6. TAXA DE JURO: O empréstimo vencerá juros à taxa de juro variável, indexada à Euribor 6 meses (base 
360) , sem "floor" zero, acrescida de um spread de 0,75%. 

7.COMISSÕES: 

- Comissão de Estudo e Contratação: € 2.000,00 ; 

- Comissão de Gestão e Acompanhamento: Isenta; 

- Comissão de Reembolso Antecipado parcial e total: Isenta. 

8. GARANTIA: Sem garantias 

A presente proposta é válida pelo prazo de 3 meses, findo o qual será reapreciada, com eventual alteração 

das suas condições . 

Na expectativa de continuar a merecer a VI preferência e ao dispor para qualquer esclarecimento que 

entendam por necessário , apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 

CAIXA GERAL DE 4- r 

~,~~nte~~ _ : !! 
Caixa Geral de Depósitos. S.A .. Sede Social: Av. João XXI . 63' 1000-300 LISBOA ' Capital Social € 5.900.000.000 . CRCL e Contribuin te 500 960 046 " I>og. · 
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~ "·li If·WI I '!CJ PONTE El UMA 

Banco Santander Totta, SA 
Ale Dr. José Carlos Amorim 
Rua Inácio Perestrelo 7 
4990-120 Ponte de Lima 

~:L. 

Sua Rf' fE' rência ---·----""l--·-~-UQ comunicação de 

DAF r--------
Doro 

24 / 061201 9 

N 0550 rE'fNêncio 

A.ssunto: 
Empréstimo de médio e longo prazo para financiamento da contrapartida 
nacional em projetos de investimento, até ao montante de 1 987 43 7 ,OO€ 

No seguimento da deliberação da Câmara Municipal datada de 3 de junho de 2019, e de acordo com o disposto 

IIU dlLigu 5 1 ~ Jd Lt= i I I. ~ 73í 2013, J e 3 de ~det llblÚ , LUII V ida-5~ v. Exa a apl eSelltal a melhúl ptú!Júsla palõ c.l 

contratação de empréstimo de médio e longo prazo e simulação de financiamento atentas às seguintes condi ções 

fundamentais: 

1. Montante: até 1 987437 ,OO€ (um milhão novecentos e oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e sete euros); 

2. Finalidade: financiamento da contrapartida nacional do investimento aprovado através da candidatura 

NORTE-02-0853-FEDER-037574, designada "Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas" ; 

3. Prazo do empréstimo: 15 anos; 

4. Prazo de utilização: o empréstimo tem um prazo de utilização de capital de dois anos; 

5. Desembolsos: 1/3 do empréstimo com a assinatura do contrato e com visto do Tribunal de Contas, a pedido 

da entidade beneficiaria ; 1 13 quando a operação atingir um nível de execução mínimo de 33,3% do valor de 

aprovação e o restante 1/3 quando a operação atingir um nível de execução mínimo de 66,6% do valor de 

aprovação; 

6_ Taxa de juro: Euribor a 6 meses + spread, sendo que o resultado do somatório do indexante + spread seja 

negativo, considera-se que a taxa nominal aplicável corresponde ao valor zero; 

7. Amortização de capital: prestações semestrais constantes e postecipadas, com carência de capital de dois 

anos; 

8. Amortização : antecipada, parcial ou integral , sem qualquer penalização ou indemnização; 

9. Amortizações anuais previstas: por força do disposto no n.O 5 do artigo 51° da Lei n.o 73/2013, de 3 de 

setembro, não será admitida proposta com amortizações anuais previstas, em qualquer ano do contrato , 

inferiores a 80% das amortizações médias; 

10. Pagamento de juros: juros semestrais e postecipados, sem período de carência ; 

11 . Garantias: transferências provenientes do Orçamento de Estado (fundos municipais) ; 

12. Prazo de validade das propostas: 60 dias úteis; 

13. Planificação de encargos: a proposta deverá ser acompanhada da simulação do empréstimo, com a indicação 

do serviço da divida para o período integral do empréstimo; 

14. Outras condições : 

Mod. l0B/SGQ.OO Página I de 2 
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a. Nào sào permitidas propostas variantes; 

b. O Município reserva-se o direito de não proceder à adjudicação ou proceder à negociação, nos termos 

lega is; 

c. A proposta deverá mencionar quaisquer encargos indiretos, comissões ou outros custos, não sendo 

a(.eite~ comissões de imobilização e de processamento; 

d. O Municipio reserva -se o direi to, caso não obtenha condições de acordo com as suas expectat ivas, 

em promover a Adesão à linha de crédito BEl PT 2020, tendo em vista a obtenção do financiamento, 

nos termos dos Despachos n. Os 6200/2018 de 26 de junho de 2018 e 6323-A I2018 de 28 de junho de 

2018. 

15 . Prazo de consulta: a proposta deverá ser apresentada em envelope fechado até ao dia 5 de julho de 20 '19 , 

podenclo ser- entr-egues dir-etamente no Municipio de Ponte de Lima no Gabinete de Atendimen to Muni cipal , 

sito na Praça da República , 4990 -062 Ponte de Lima, no horário de expediente entre as 9hOO- 12hOO e as 

14hOO-'16hOO, ou enviada por correio registado para a mesma morada, devendo a receção ocorrer dentro do 

prazo estipulado , sob pena de exclusão. 

Nos termos da Lei , o recurso a financiamento bancário de médio e longo prazo, assim como os respe tivos 

contratos de empréstimo , estão suj eitos à aprovação dos órgãos de decisão do Município , bem como, a visto 

prévio do Tribunal de Contas . 

1.'.0<:1. 'IOB / SGQ.OO 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente da Câmara Municipal 

Vítor Mendes (Eng .O
) 
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.. SantanderTotta 

S/REFERÊNCIA 

DAF 

MUNIClplO DE PONTE DE UMA 

EXMO. SR . PRESIDENTE DA C AMARA 

ENG. VITOR MENDES 

PRAÇA DA REPUBLlCA 

4990-062 pONTE DE LIMA 

Nf REFERÊNCIA 

11 143105 

DATA 

2019/07/05 

ASSUNTO: Empréstimo a Médio/Longo Prazo para o financiamento do "Paio Industrial do 
Granito das Pedras Finas", até ao montante de € 1.987.437.00 

Exmo. Senhor Eng . Vitor Mendes 

Acusamos receção da Vossa carta em assunto que nos mereceu a nossa melhor atenção. 

~ Em resposta à Vossa consulta , informamos que o BANCO SANTANDER l OTIA, S.A. , aprovou a . 
~ seguinte proposta de fi nanciamento ao MUNIClplO DE PONTE DE LIMA, nas seguintes condições: 

1 
; 

,> 
t, , , 
I 
, 

\ 
i , , 
~ 

1. MUTUÀRIO 

2. FINALIDADE 

3. 

4. 

MODALIDADE 

MONTANTE 

: MUNIClplO DE PONTE DE LIMA 

: Financiamento da contrapartida nacional do investimento 
aprovadao através da candidatura Norte-02-0853-FEDER-
037574; 

: Mútuo MLP; 

: Até ao limite máximo de € 1.987.437,00 Euros (um milhão 
novecentos e oitenta e sete quatrocentos e trinta e sete euros); 

5. PRAZO DO EMPRt:STIMO : 15 anos; 

6 . TAXA DE JURO : Sobre o capital em dívida a cada momento serão contados juros 

a uma taxa variável correspondente à média aritmética simples 

das cotações diárias da Euribor a 6 meses do mês anterior ao 

período de contagem de juros, arredondada à milésima, 

acrescida de um spread de 1.24 pontos percentuais, a qual será 

revista na mesma periodicidade da do prazo a que se reporta o 

indexante. 

7. COBRANÇA DE JUROS : Semestral e Postecipada sem período de carencia ; 

8. CAPITALlZAÇAo DE JUROS: Não aplicável ; 

9. PERIODO DE UTILlZAÇAo 
E CAR~NC IA DE CAPITAL : Até 2 anos, após o Visto Prévio do Tribunal de Contas; 

SUPEIIUNHA 

707 212.424 (I 
www.santa ndertoua.pt 
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10. UTILIZAÇÃO DE FUNDOS : 1/3 com assinatura do contrato e visto do Tribunal de Contas a 

pedido da Beneficiaria , 1/3 com nível de execução a 33,3% e 

restante 1/3 com nível de execução mínimo de 66,6 %. 

11. REEMBOLSO : 26 prestações semestrais , constantes de capital e sucessivas, 

vencendo-se a primeira 6 meses apos o final do período de 

carência ; 

12. REEMBOLSO ANTECIPADO : Permitido, sem qualquer penalização; 

13. COMISSÕES E CUSTOS : Isento de comissões; 

14. GARANTIAS 

15. CONDiÇÕES GERAIS 

16. PRAZO DE VALIDADE 

: As que decorrem da própria Lei ; 

: A presente proposta está sujeita à condição da contratação da 

operação de crédito em termos mutuamente aceites pelo 

Mutuário e Mutuante , designadamente pela celebração de um 

Contrato de Mútuo, em uso no banco o qual incorpora cláusulas 

standard neste tipo de operações, e de que a entidade pode 

dispor desde já se o solicitar. 

: A presente proposta é válida até ao 60° dia após a data acima 

indicada, pelo que caducará se até essa data o MUNicípIO DE 

PONTE DE LIMA não comunicar a respetiva aceitação. 

17. CONDiÇÃO DE REVISÃO : Se a operação não for efetiva e definitivamente contratada no 

prazo de 120 dias a contar da presente data, o Banco fica 

automaticamente investido no direito de rever as condições 

descritas em 6. Taxa de Juro, refletindo eventuais alterações que 

ocorrerem nos custos de financiamento no mercado de capitais 

até essa data . 

Ficamos na expectativa que as condições apresentadas sejam do Vosso agrado e permitam o 

incremento do relacionamento comercial entre as Instituições que representamos. 

Sem outro assunto de momento, e colocando-nos desde já à disposição para qualquer 

esclarecimento adicional , subscrevemo-nos com elevada estima e consideração, apresentando os 

melhores cumprimentos. 

Atentamente, 

Banco Santander Totta , SA 

SUPERllNHA 

107 21 2424 (I www.santandertotta.pt 
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EuroBic 
Agência de Ponte de Lima 
Rua Agostinho José Taveira, 56 
4990-072 Ponte de Lima 

SlIa Referência 
r--- Sua comunicacão de ..... ----r-. --N-o-ss-a-r-ef-el:;~c-ia----' ------.-.. ;~ ~~ 

I DAF 24 / 06 / 2019 

Assunto: 
Empréstimo de médio e longo prazo para financiamento da contrapartida 
nacional em projetos de investimento, até ao montante de 1 987 437,OO€ 

No seguimento da deliberação da Câmara Municipal datada de 3 de junho de 2019, e de acordo com o disposto 

n u alli~u Jl ~ Ud Lt:i 11 .
0 73/2013, Je 3 de setembro, convida-se V. Exa a apresentar a melhor proposta para a 

contratação de empréstimo de médio e longo prazo e simulação de financiamento atentas às seguintes condições 

fundamentais : 

1. Montante: até 1 987 437,00€ (um milhão novecentos e oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e sete euros) ; 

2. Finalidade: financiamento da contrapartida nacional do investimento aprovado através da candidatura 

NORTE-02-0853-FEDER-037574, designada "Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas"; 

3. Prazo do empréstimo: 15 anos; 

4. Prazo de utilização: o empréstimo tem um prazo de utilização de capital de dois anos; 

5. Desembolsos: 1/3 do empréstimo com a assinatura do contrato e com visto do Tribuna I de Contas, a pedido 

da entidade beneficiaria ; 1 /3 quando a operação atingir um nível de execução mínimo de 33,3% do valor de 

aprovação e o restante 1/3 quando a operação atingir um nível de execução mínimo de 66,6% do valor de 

aprovação; 

6. Taxa de juro : Euribor a 6 meses + spread, sendo que o resultado do somatório do indexante + spread seja 

negativo, considera-se que a taxa nominal aplicável corresponde ao valor zero ; 

7. Amortização de capital : prestações semestrais constantes e postecipadas, com carência de capital de dois 

anos; 

8. Amortização: antecipada, parcial ou integral, sem qualquer penalização ou indemnização; 

9. Amortizações anuais previstas: por força do disposto no n.o 5 do artigo 51° da Lei n.o 73/2013 , de 3 de 

setembro, não será admitida proposta com amortizações anuais previstas, em qualquer ano do contrato, 

inferiores a 80% das amortizações médias; 

10. Pagamento de juros: juros semestrais e postecipados, sem período de carência; 

11. Garantias: transferências provenientes do Orçamento de Estado (fundos municipais) ; 

12. Prazo de validade das propostas: 60 dias úteis; 

13. Planificação de encargos: a proposta deverá ser acompanhada da simulação do empréstimo , com a indicação 

do serviço da dívida para o período integral do empréstimo; 

14. Outras condições: 

Mod . l0B /SGQ.OO Pági na 1 de 2 
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Não são permitidas propostas variantes; 

O Município reserva-se o direito de não proceder à adjudicação ou proceder à negociação, nos t ermos 

lega is; 

c. A proposta deverá mencionar quaisquer encargos indi retos, comissões ou outros custos, não sendo 

aceites comissões de imobilização e de processamento; 

d. O Municipio reserva -se o direito, caso não obtenha condi ções de acordo com as suas expectativas , 

em promover a Adesão à linha de crédito BEl PT 2020, tendo em vista a obtenção do financiamento, 

nos termos dos Despachos n. Os 620012018 de 26 de junho de 2018 e 6323-A12018 de 28 de junho de 

2018. 

'15 . Prazo de consulta : a proposta deverá ser apresentada em envelope fechado até ao dia 5 de julho de 2019 , 

podendo se r entregues diretamente no Municipio de Ponte de Lima no Gabinete de Atendimento Municipa l, 

" it·o na PrnCn da RepLJblica. 4990-062 Ponte de Lima. no horário de expediente entre as 9hOO- 12hOO e as 

14hOO-16hOO, ou enviada por correio registado para a mesma morada , devendo a receção ocorrer dentro do 

prazo estipulado, sob pena de exclusão. 

Nos termos da Lei, o r'ecurso a financiamento bancário de médio e longo prazo, assim como os respetivos 

contratos de empréstimo, estão sujeitos à aprovação dos órgãos de decisão do Município , bem como, a visto 

prévio cio Tribunal de Contas. 

,\'.0d. 1 oa / SGQ. 00 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente da Câmara Municipal 

Vítor Mendes (Eng.O) 

PAgin., 2 ti!' 2 
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Aviso de Receção - de entrega 
Avis de Reception - de /l vrol son 

Jrn:! e M orada)-Destinotaire de /'envoi C T COf!" lOS de po ... tuga! S A 

')ur 't'(JrtO " .. ' l o 
A.R. Marca ao ala ao serviço 

que devolve o aVIso 

1.6'\C 
*'-Uo;T,~ ~0 :JI,; X\ '\c: VO), t ! Sr; Reservado â colagem da Etiqueta Código de Barras - Numéro 

Timbre du oureou 
renvO vont I' 01115 

j -~'+L ?;J"v\~ cl{ t; l'Y\ RF 4635 2255 1 PT 

e a ao Própr·o 
,rn P" .n l'E' 
til Je Entrega 

VatOl Declarado 
VO'E' ~Jr DerloréE' 

Ctmtra Recrnbotso 

Relllooufsemel l' 

iUrã -Dte et signoture f)~ - -il- --
__ - c,, ~~53l. ~ 
-dessous • Não escrever neste espaço 

Importância MOi lro ro ' 

Irnportill1da MOflfUll! 

Devolver a - Renvover o Prioritaire - Par avion 

Remetente (Norfle, MOI clda. ?ai$"E: Código Postal 

t 
.... . .. ~ 

la 11111111' II,rlllrlllll 1/111 IIIlfllllf IIf/l IIffl 11111 11111 1111111 11111 11 1111 
AF 4835 2255 1 PT 

Antes de preencher leia com atenção 
Veja as intruções no verso 

A forma mais segura de enviar documentos e objetos valiosos porque tem: 

• Tra tamento Especial • Código de Barras com número de identifi cação único 
• Controlo Individual • Cobertura por um seguro 

Destinatário 

Morada 

~ 
Código Postal 

Remetente 

Nome 

Morada 

-ftl I .c,;..,1 .c. v .,-u~ .,.. , 
'l'A(..:.( i,\ _ 

\~ç; 

ffi-Nacional o Internacional o Correio Registado Simples ~ Correio Registado 

o Pré-Pagos 

CJ Saco Multipostal 

Serviços Especiais 

o Aviso de Receção 
(AR) 

O Entrega ao Próprio 

o Entrega ao Domicrrio 
Saco 

Aviso Eletrónico 

DSMS 

LI Livro 

O 

o Citação Via 
Postal 

O Citação Via Postal 2 ' 
Tentativa 

o Notificação Via 
Postal 

O Notificação Via Postal 
Simples 

Valo De larad IVO) Peso 

Cill lC DTS 

o E- mail 

N2 de Telem óvel DDODDDDDD Endereço Eletrónico 

A preencher pelos CTT 

/ 
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EuroBic 

Exmo. Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Ponte de lima 
Praça da República 
Ponte de Lima 

Assunto: Empréstimo de Médio e Longo Prazo para financiamento da contrapartida nacional 
no Projecto de investimento "Polo Industrial do Granito das Pedras Finas" 

No seguimento do solicitado, apresentamos as nossas melhores condições para o 
assunto em epígrafe: 

1. Montante: 1987 437,OO€ 
2. Prazo: 15 anos 
3. Carência de capital: 2 anos 
4. Desembolsos: conforme pretendido 
5. Taxa de Juro: Euribor a 6 meses com floor + O,7Spp 
6. Amortização capital: conforme pretendido 
7. Pagamento Juros: Semestrais e postecipados 
8. Comissões: 

Abertura: 2 Soa,DOi 
Processamento prestação: 1,S€; 
Reembolso antecipado: O,OO€ 

Esperamos assim ir ao encontro das vossas melhores expectativas, 

Ponte de Lima, 05 de Julho de 2019 

(Agência de Ponte de Lima) 
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EUROBIC 19-07-05 

Simulaçao de contas de Crédito 

Rendas 

15:48:55 PONTE LIMA 

Valor pedido ....... . 1.987.437,00 
Total utiliz . /Periodicidade. 
Total rendas/Periodicidade 
Tipo de renda 

1 
180 Semest ra 1 
Fixa 

Início Venc. Tipo 

2019-07-05 Utilizaçao 

2021-07-05 2022-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2022-01-05 2022-07-05 Renda . . . . . . 
Capital ..... 
Juros do período 

2022-07-05 2023-01-05 Renda ..... . 
Capital .... . 
Juros do período 

2023-01-05 2023-07-05 Renda .. 
Capita 1 • 
Juros do período 

2023-07-05 2024-01-05 Renda .. 
Capita 1 • 
Juros do período 

2024-01-05 2024-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2024-07-05 2025-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2025-01-05 2025-07-05 Renda ..... . 
Capital .. .. . 
Juros do período 

2025-07-05 2026-01-05 Renda ..... . 
Capital .... . 
Juros do período 

2026 -0 1- 05 2026-07-05 Renda. . . . . . 
Capital ..... 
Juros do período 

2026 - 07 - 05 2027-01-05 Renda .. 

v 
~ 
~7 

Capital. 

Capitaliza Juros P.Carência. 
Data la uti l izaçao/valor . 
Data início período rendas 
Modo apl i caç a0 da taxa .. 

Número Valor 

GB3570P1 2019-07-05 

Nao 
2019-07-05 
2021-07-05 
Propore i ona 1 

1.987.437,00 

Taxa Capital em dívida 
--------------------------------------------
1.987.437,00 1.987.437,00 

11.041,32- 1.976.395,68 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.965.354,36 
11.041,32-

0,00 0 , 00000 % 

11.041,32- 1.954.313,04 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

4 11.041,32- 1.943.271,72 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.932.230,40 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

ll.041,32- 1.921.189,08 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.910.147,76 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

8 11.041,32- 1.899.106,44 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.888.065,12 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

10 11.041,32- 1.877.023,80 
ll. 041,32-

0,00 0,00000 % 

II 11.041,32- 1.865.982,48 
11.041,32-

Pago 

~ 
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EUROBIC 19-07-05 15: 48: 55 

Simulaçao de contas de Crédito 

Rendas 

Início Venc. Tipo 

Juros do período 

2027-01-05 2027-07-05 Renda ..... . 
Capital .... . 
Juros do período 

2027-07 -05 2028-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2028-01-05 2028-07- 05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2028-07-05 2029-01-05 Renda .. 
Capita 1. 
Juros do período 

2029-01-05 2029-07-05 Renda .. 
Capita 1. 
Juros do período 

2029-07-05 2030-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2030-01-05 2030-07-05 Renda ..... . 
Capital .... . 
Juros do período 

2030-07-05 2031-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2031-01-05 2031-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2031-07 -05 2032-01-05 Renda. . 
Capi ta 1 • 
Juros do período 

2032-01-05 2032-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2032-07-05 2033-01-05 Renda .. 
Capital. 

~ . 
r~Q 
J <L,;, ~ 

PONTE LIMA 

Número 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

GB3570P1 2019-07-05 Pag. 

Valor Taxa Capital em dívida 
----------------------
0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.854.941,16 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.843.899,84 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1. 832 .858, 52 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.821.817,20 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.810.775,88 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.799.734,56 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.788.693,24 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.777.651,92 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1. 766.610,60 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.755.569,28 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.744.527,96 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.733.486,64 
11.041,32-

1\ 
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EUROBIC 19-07 -05 15:48:55 

Simulaçao de contas de Crédito 

Rendas 

Iníci o Venc. Tipo 

Juros do período 

2033-01-05 2033-07-05 Renda ..... . 
Capital .... . 
Juros do período 

2033-07-05 2034-01-05 Renda ..... . 
Capital .... . 
Juros do período 

2034-01-05 2034-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2034-07-05 2035-01-05 Renda .. 
Capita 1 • 
Juros do período 

2035-01-05 2035-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2035-07 -05 2036-01-05 Renda. . . . . . 
Capital ..... 
Juros do período 

2036-01-05 2036-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2036-07-05 2037-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2037-01 ·-05 2037-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2037-07-05 2038-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2038-01-05 2038-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2038-07-05 2039-01-05 Renda .. 

~ 
~ 
~ 

v 
~ 

Capital. 

PONTE LIMA 

Número 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

GB3570P1 2019-07-05 Pag. 

Valor Taxa Capital em dívida 
----------------------
0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.722.445,32 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1. 711. 404 ,00 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.700.362,68 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.689.321,36 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.678.280,04 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.667.238,72 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.656.197,40 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.645.156,08 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11. 041,32- 1.634.114,76 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11. 041,32- 1.623.073,44 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1. 612 .032,12 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.600.990,80 
11.041,32-
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EUROBIC 19-07-05 15:48:55 

Simulaçao de contas de Crédito 

Rendas 

Início Venc. Tipo 

Juros do período 

2039-01-05 2039-07-05 Renda. . 
Capital. 
Juros do período 

2039-07-05 2040-01-05 Renda ..... . 
Capital .... . 
Juros do período 

2040-01-05 2040-07-05 Renda .. 
Capita 1 • 
Juros do período 

2040-07 -05 2041-01-05 Renda. . . . . . 
Capital ..... 
Juros do período 

2041-01-05 2041-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2041-07-05 2042-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2042-01-05 2042-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2042-07-05 2043-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2043-01-05 2043-07-05 Renda .. 
Capi ta 1 • 
Juros do período 

2043-07-05 2044-01-05 Renda .. 
Capi ta 1 • 
Juros do período 

2044-01-05 2044-07-05 Renda. . . . . . 
Capita 1. . . . . 
Juros do período 

I 2044-07-05 2045-01-05 Renda .. 
j f Capital. 
~ 

/ ()) 
-tl ~ 

,t "i-' 
J 

v 

:7 

PONTE LIMA 

Número 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

GB3570P1 2019-07-05 

Valor Taxa Capital em dívida 
------------ - - - - - - - ---
0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.589.949,48 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.578.908,16 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.567.866,84 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.556.825,52 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.545.784,20 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.534.742,88 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.523.701,56 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11. 041,32- 1.512.660,24 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.501.618,92 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.490.577 ,60 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.479.536,28 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1. 468.494,96 
11.041,32-

Pago 4 
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EUROBIC 19-07-05 15:48:55 

Simulaçao de contas de Crédito 

Rendas 

Início Venc. Tipo 

Juros do período 

2045-01-05 2045-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2045-07-05 2046-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2046-01-05 2046-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2046-07-05 2047-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2047-01-05 2047-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2047-07-05 2048-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2048-01-05 2048-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2048-07 -05 2049-01-05 Renda. . 
Capital . 
Juros do período 

2049-01-05 2049-07-05 Renda ..... . 
Capita 1. . . . . 
Juros do período 

2049-07-05 2050-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2050-01-05 2050-07-05 Renda .. 
Capi ta 1 • 
Juros do período 

2050-07-05 2051-01-05 Renda .. 
Capita 1 • 

~ 
( ~ 

';j~ g 
I" '-\-) 

I 

PONTE LIMA GB3570Pl 2019-07-05 

Número Valor Taxa Capital em dívida 
-------------- - - - --- --

0,00 0,00000 % 

48 11.041,32- 1.457.453,64 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

49 11.041,32- 1.446.412,32 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

50 11.041,32- 1.435.371,00 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

51 11.041,32- 1.424.329,68 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

52 11.041,32- 1.413.288,36 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

53 11.041,32- 1.402.247,04 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

54 11.041,32- 1. 391. 205,72 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

55 11.041,32- 1.380 . 164,40 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

56 11.041,32- 1.369 .123, 08 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

57 11.041,32- 1.358 .081,76 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

58 11.041,32- 1.347.040,44 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

59 11.041,32- 1.335.999,12 
11.041,32-

Pag. 
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EUIKl81C 19-07-05 

Sj .. h~·o de contas de Crédito 

Rendas 

Infeto Ytll(". "" 

15:48:55 PONTE LIMA G8l570PI 2019-07-05 

V'lor C'ptUI 1'11 divida ------_ .. __ . __ ._---................................... -_._ ................................ _ .............. __ ......... 
JUNl$ do perfoclo • 0,00 0,00000 '" 

2051-01·05 2051-07-05 Rend •. , , .. 11.041,32. 1_324.951,60 
C.pHal. 11.041,32-
Juros do perloclo 0 ,00 0 ,00000 '" 

2051-07-05 2052-01-05 Rendi. " 11.041,32. 1.313.91(.,48 
C.ptUl. 11.041.32-
Juros do perlodo 0,00 0,00000 ft: 

2052-01-05 2052-07-05 Renda, , , 62 11.041,32· 1.302.815,16 
Caplul. 11.041.]2-
Juros do pertodo 0 ,00 0.00000 ft: 

2052-07-1)52053-01·1)5 Renda. 03 1I.041.n- 1.291.833.84 
Caplul. 11.041,32· 
Juros do perlodo 0,00 0,00000 ft: 

21)53-01·052053-1)7·05 Renda. .. 11.041,32· 1.280.792 , 52 
CaplUl. 11.041,32-
Juros do ptrlodo 0,00 0,00000 ft: 

2053·1)7-05 2054-01·05 Rendi. OS 11.041.32- 1.269.751 , 20 
Caplhl. 11.041,32-
Juros do perlodo 0,00 0,00000 ft: 

2054-01-05 2054-07-05 Rendi. " 1I.04I , JZ· I.ZS8.709,88 
Caplul. 11.041,32-
Juros do perfodo 0,00 0,00000 '" 

2054-07-05 2055-01-05 Rend •. , , " 11.041.32- 1.247.668,56 
Capital. .. .. 11.041 , 32-
Juros do pertodo _ 0,00 0 ,00000 ft: 

2055-01-05 2055-07-05 Renda . .. 11.041 , 32· ].236.611,24 
Clpltal . , 11.041.32-
Juros do pertodo 0,00 0,00000 '" 

2055-01-05 2056-0]-05 Renda. " 11.041,32- 1.22S.!i85,92 
Clplul. ]1.04].32-
Juro! do pl!rlodo 0,00 0.00000 ft: 

21)56-1)1·05 21)56-01-05 Renda. , 70 11.04] .]2. 1.2]4.54(,60 
Clpl1l1. 11.041.32-
Juros do perlodo 0,00 1).00000 ft: 

2056-1)7-052057-01·05 ReMIa. " ]1.041,32- 1.203.503,28 ,. Clpltal. , ]1.041.32-

v' 
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EUROBIC 19-07 -05 15:48:55 

Simulaçao de contas de Crédito 

Rendas 

Iní ci o Venc. Tipo 

Juros do período 

2057-01-05 2057-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2057-07-05 2058-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2058-01-05 2058-07 -05 Renda. . . . . . 
Capital ..... 
Juros do período 

2058-07 -05 2059-01-05 Renda. . . . . . 
Capita 1. . . . . 
Juros do período 

2059-01-05 2059-07-05 Renda. . 
Capital. 
Juros do período 

2059-07-05 2060-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2060-01-05 2060-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2060-07-05 2061-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2061-01-05 2061-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2061-07-05 2062-01-05 Renda .. 
Capita 1. 
Juros do período 

2062-01-05 2062-07-05 Renda. . 
Capital. 
Juros do período 

2062-07-05 2063-01-05 Renda .. 
Capital. 

y 

~ ~ /\ 
r ';J -::) 
I 

I 

PONTE LIMA 

Número 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

GB3570Pl 2019-07-05 

Valor Taxa Capital em dívida 
----- ---- - - - - - --------
0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.192.461,96 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.181. 420,64 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.170.379,32 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.159.338,00 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.148.296,68 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.137.255,36 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.126.214,04 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.115.172,72 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.104.131,40 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.093.090,08 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.082.048,76 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 1.071.007,44 
11.041,32-
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EUROBIC 19-07 -05 15:48:55 

Simulaçao de contas de Crédito 

Rendas 

Início Venc. Tipo 

Juros do período 

2063-01-05 2063-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2063-07-05 2064-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2064-01-05 2064-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2064-07 -05 2065-01-05 Renda. . 
Capital. 
Juros do período 

2065-01-05 2065-07-05 Renda. . 
Capital. 
Juros do período 

2065-07-05 2066-01-05 Renda ..... . 
Capital .... . 
Juros do período 

2066-01-05 2066-07-05 Renda .. 
Capita 1 • 
Juros do período 

2066-07-05 2067-01-05 Renda ..... . 
Capita 1. . . . . 
Juros do período 

2067-01-05 2067-07-05 Renda ..... . 
Capital .... . 
Juros do período 

2067-07-05 2068-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2068-01-05 2068-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2068-07-05 2069-01-05 Renda .. 
Capital. 

--C)? 
O ~ 
J ~ .5 

u 

PONTE LIMA GB3570Pl 2019-07-05 

Número Valor Taxa Capital em dívida 
---------- - - - - - -- -- - --

0,00 0,00000 % 

84 11.041,32- 1.059.966,12 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

85 11.041,32- 1. 048. 924 ,80 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

86 11.041,32- 1.037.883,48 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

87 11.041,32- 1.026.842,16 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

88 11.041,32- 1. 015 .800 ,84 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

89 11.041,32- 1.004.759,52 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

90 11.041,32- 993.718,20 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

91 11.041,32- 982.676,88 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

92 11.041,32- 971.635,56 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

93 11.041,32- 960.594,24 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

94 11.041,32- 949.552,92 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

95 11.041,32- 938.511,60 
11.041,32-
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EUROBIC 19-07-05 15:48:55 PONTE LIMA CB3S70PI 2019-07-05 Pago , 
Sjlll~1aç·o de contas de Crédito 

Rendas 

Inicio Venc. TIpo HOmero Valor Taxa Capital eIII dlYlda 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------_.-._------

J~ros do perfodo 0.00 0,00000 111 

2069-01-052069-07-05 Renda. " 11.041,32- 9Z7.470,28 
Capital. 11.041,32-
Juros do perfodo 0.00 0,00000 % 

2069-07-052070-01_05 Renda. " 11.041,32- 916.428,96 
Caplul. 11.041,32-
J~ros do perlodo 0.00 0,00000 % 

2070-01-052070-07-05 Renda. " 11.041.32- 90S.387 , 64 
Caplul. 11.041 , 32-
J~ros do perlodo 0.00 0,00000 % 

2070-07-05 2071-01-05 Renda. " 11.041,32- 8~4.346.JZ 
Capital. 11.041,32-
Juros do perlodo 0.00 0,00000 '" 

2071-01-052011-07-05 Renda. 100 11.041,32- 883.305.00 
Capital. 11.041,32-
Juros do perlodo 0.00 0,00000 \" 

2071-07-052012-01-05 Renda. 101 11.041 , 32- 812.263 . 68 
Capital. 11.041,32-
J~ros do perfodo 0.00 0,00000 \" 

2072-01-05 2072-07-05 Renda. 10' 11.041.32- 861.222 ,36 
Capital. 11.041,32_ 
J~ros do perlodo 0.00 0, 00000 '" 

2072-07-052073-01-05 Renda. 103 11.041,32_ 850.181,04 
Capital. 11.041,32-
J~ros do perfodo 0 .00 0,00000 % 

2073-01-052073-07-05 Renda. I" 11.041,32- 839.13~.n 
Capital. 11.041 , 32-
J~ros do perfodo 0 .00 0,00000 % 

2073-07-05 2014-01-05 Renda. lOS 11.041,32- 828.098.40 
Capital. 11.041,32-
Juros do perfedo 0.00 0,00000 '" 

2014-01-052014-07-05 Renda . 106 11.041,32- 817 .051 ,08 
Capital. 11.041,32-
Juros do perfodo 0.00 0,00000 % 

2074-07-052075-01-05 Renda . 107 11.041,32- 806.015,76 , Capita l . 11.041,32-

u 
~ ,/ 

~ 
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S 
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EUROBIC 19-07-05 15:48:55 

Simulaçao de contas de Crédito 

Rendas 

Início Venc. Tipo 

Juros do período 

2075-01-05 2075-07-05 Renda ..... . 
Capital .... . 
Juros do período 

2075-07-05 2076-01-05 Renda .. 
Capi ta 1 • 
Juros do período 

2076-01-05 2076-07-05 Renda .. 
Capita 1 • 
Juros do período 

2076-07-05 2077-01-05 Renda ..... . 
Capital .... . 
Juros do período 

2077-01-05 2077-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2077-07-05 2078-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2078-01-05 2078-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2078-07-05 2079-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2079-01-05 2079-07-05 Renda .. 
Capita 1. 
Juros do período 

2079-07 -05 2080-01-05 Renda. . 
Capital. 
Juros do período 

2080-01-05 2080-07-05 Renda ..... . 
Capital .... . 
Juros do período 

2080-07-05 2081-01-05 Renda .. 
Capita 1 . 

( V 
D'~ ~ ;rJ '-
Y~ 
I ~ 3' 

PONTE LIMA 

Número 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

GB3570P1 2019-07-05 

Valor Taxa Capital em dívida 
----------------------
0,00 0,00000 % 

11.041,32- 794.974,44 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 783.933,12 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 772.891,80 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 761.850,48 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 750.809,16 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 739.767,84 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 728.726,52 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 717.685,20 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 706.643,88 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 695.602,56 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 684.561,24 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 673.519,92 
11.041,32-
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EUROBIC 19-07-05 15:48:55 

Simulaçao de contas de Crédito 

Rendas 

Início Venc. Tipo 

Juros do período 

2081-01-05 2081-07-05 Renda ..... . 
Capita 1. . . . . 
Juros do período 

2081-07-05 2082-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2082-01-05 2082-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2082-07-05 2083-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2083-01-05 2083-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2083-07-05 2084-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2084-01-05 2084-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2084-07- 05 2085-01-05 Renda .. 
Capita 1 • 
Juros do período 

2085-01-05 2085-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2085-07-05 2086-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2086-01-05 2086-07 -05 Renda. . 
Capital. 
Juros do período 

2086-07-05 2087-01-05 Renda .. 
Cap ital. 

v j ~ 
b ~ 
~~ 

J 'P ~ 

PONTE LIMA 

Número 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

GB3570P1 2019-07-05 

Valor Taxa Capital em dívida 
-- ------------ -- - - -- --

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 662.478,60 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 651.437,28 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 640.395,96 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 629.354,64 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 618.3l3,32 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 607.272,00 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 596.230,68 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 585.189,36 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 574.148,04 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 563.106,72 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 552.065,40 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

11.041,32- 541.024,08 
11.041,32-
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EUROBIC 19-07-05 15:48:55 

Simulaçao de contas de Crédito 

Rendas 

Iníci o Venc . Tipo 

Juros do período 

2087-01-05 2087-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2087-07-05 2088-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2088-01-05 2088-07-05 Renda .. 
Capital . 
Juros do período 

2088-07-05 2089-01-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2089-01-05 2089-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2089-07-05 2090-01-05 Renda .. 
Capita 1 • 
Juros do período 

2090-01-05 2090-07-05 Renda ..... . 
Capita l. . . . . 
Juros do período 

2090-07-05 2091-01-05 Renda .. 
Capi ta 1 • 
Juros do período 

2091-01-05 2091-07-05 Renda .. 
Capi ta 1 • 
Juros do período 

2091-07-05 2092-01-05 Renda ..... . 
Capital .... . 
Juros do período 

2092-01-05 2092-07-05 Renda .. 
Capital . 
Juros do período 

2092-07-05 2093-01-05 Renda .. 
Capital. 

p 
" 
'I 
, ~ 

~ 
~ ~ 

PONTE LIMA GB3570P1 2019-07-05 

Número Valor Taxa Capital em dívida 
------ --- -------- - - - --
0,00 0,00000 % 

132 11.041,32- 529.982,76 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

133 11.041,32- 518.941,44 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

134 11.041,32- 507.900,12 
11 . 041,32-

0,00 0,00000 % 

135 11.041,32- 496.858,80 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

136 11.041,32- 485 .817 ,48 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

137 11.041,32- 474 . 776,16 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

138 11.041,32- 463.734,84 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

139 11.041,32- 452.693,52 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

140 11.041,32- 441. 652,20 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

141 11.041,32- 430.610,88 
11 .041,32-

0,00 0,00000 % 

142 11.041,32- 419.569,56 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

143 11.041 ,32- 408.528,24 
11.041,32-
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EUROBIC 19-07-05 15:48:55 

Simulaçao de contas de Crédito 

Rendas 

Início Venc. Tipo 

Juros do período 

2093-01-05 2093-07-05 Renda ..... . 
Capital .... . 
Juros do período 

2093-07-05 2094-01 -05 Renda .. 
Capital. 
Ju ros do período 

2094-01-05 2094-07-05 Renda .. 
Capital. 
Juros do período 

2094-07 -05 2095-01-05 Renda. . 
Capital. 
Juros do período 

2095-01-05 2095-07-05 Renda. . 
Capital. 
Juros do período 

2095-07 -05 2096-0 1- 05 Renda. . 
Capital. 
Juros do período 

2096-01-05 2096-07-05 Renda. . 
Capital. 
Juros do período 

2096-07-05 2097-01-05 Renda ..... . 
Capita 1 .... . 
Juros do período 

2097 -01-05 2097 -07 -05 Renda. . 
Capita 1 . 
Juros do período 

2097 -07 -05 2098-01-05 Renda. . . . . . 
Capita 1. . . . . 
Juros do período 

2098-01-05 2098-07 -05 Renda. . . . . . 
Capita 1 . . . . . 
Juros do período 

2098-07 -05 2099-01-05 Renda. . 
Capital. 

t ~ 
J~ 

v 
9 

PONTE LIMA GB3570P1 2019-07-05 

Número Valor Taxa Capi ta 1 em dívi da 
- - - - - - - --- --- ---------

0,00 0,00000 % 

144 11.041,32- 397.486,92 
11.041,32-

0 , 00 0 , 00000 % 

145 11.041,32- 386.445,60 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

146 11.041,32- 375.404,28 
11.041 ,32-

0 , 00 0 , 00000 % 

147 11.041 ,32- 364.362,96 
11.041,32-

0 , 00 0,00000 % 

148 11.041,32- 353.321,64 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

149 11.041 ,32- 342.280,32 
11.041,32 -

0,00 0,00000 % 

150 11.041,32- 331.239,00 
11.041,32-

0 , 00 0,00000 % 

151 11.041,32- 320.197,68 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

152 11.041,32- 309.156,36 
11.041,32-

0,00 0,00000 % 

153 11.041,32- 298.115,04 
11.041,32-

0,00 0 ,00000 % 

154 11.041,32- 287.073,72 
11.041 ,32-

0,00 0,00000 % 

155 11.041,32- 276.032,40 
11.041,32-
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EUROBIC 19-01-05 15:46:55 

SI..,I.ç"o de contiS de Crtdtto 

Rendas 

Inltlo Vento Tipo 

JYfOS do perlooo 

2099-01-05 2099-01-05 Rend •. 
C.plt.I, 
Juros do perfodo 

2099-07-OS 2Ioo-OI-OS Rendi. 
ClplU1. . . - - -
Juros do perfodo _ 

2100-01-05 2100-01-OS Rendi. o o o, 

Capital. 
Juros do perlodo 

2100·07·05 2101-01-05 Rendi. o, 

Capital. 
Juros do perlodo 

2HlI-01-OS 2101-07-05 Renda. , o 

'.plul. .... 
Jyros do perlodo 

2101-01-05 2102-01-05 Renda. 
C.plt.l. 
Juros do perlodo 

2102-01-05 2102·07-05 Rendi. , o 

Clpful. 
Juros do perlodo 

2102-07-05 2103-01-05 Rend •. 
C.pltal. 
Juros do perlodo 

2103-01-05 2103-07-05 Rend •. 
C.pltal. 
Juros do perlodo 

2l01-01-OS 2104-01-05 ReMI. o, 

C.plt.l. 
Juros do perlodo 

2104-01-05 2104-01-OS Rend •. , o 

C.pful. 
Juros do p.erlodo 

21114-01-05 lIOS-OI-OS Rendi!. 
C.plt.I. 

POIITE li"'" CiB1510PI 2019-01-05 

".:.ero valor Tua 

',00 0,00000 , 

IS' 11.1141,32- 26(.991,06 
II.G41,n-

',00 0,00000 t 

'51 11.1141,32- 253.949 ,16 
11.1141,32-

',00 0,00000 .. 

IS' 11.1141,32- 242.908,44 
11.1141,32-

' ,00 0,00000 , 

'59 11.041.32- 231.867,12 
11.041 ,32-

',00 0,00000 , 

' 60 11.041,32- 2Z0.825,80 
11.041 , 32-

' ,00 0 ,00000 , 

'" 11.041 , 32- 209.184 ,48 
11.1141 , 32-

' ,00 0 ,00000 li 

'62 11.1141 , 32- 198.743,16 
11.1141 , 32-

' ,00 0 ,00000 li 

'" 11.041.32- 187.701.BA 
11.041 , 32-

' ,00 0 ,00000 .. 

, .. 11.041 , 32- 176.660 , 52 
11.041,32-

',00 0,00000 .. 

'" 11.041.32- 165 . 619,20 
11.041,32· 

' ,00 0,00000 li 

'" 1l.041,lZ- 154.511 ,88 
11.041 , 32-

' ,00 0 ,00000 , 

'" 11.041,32- 143.536,56 
11.041,32-



I 

EUR08lC 19-07-05 

SI.ulaç'o de contas de Crédito 

RendH 

Inicio Venc. Tlpo 

15:48:55 

Juros do perfodo 

2105-01-052105-07_05 Renda. 
Capital. 
Juros do perlodo 

2105-07-052106-01-05 Renda. 
Capital. 
Juros do perlodo 

2106-01-05 2106-01-05 Reoda. 
Capital. 
Juros do perlodo 

2106-07-05 2107-01-05 Renda. 
CapItal. 
Juros do perlodo 

2107-01-05 2107-01-05 Renda. 
Capital. 
Juros do perlodo 

2107-01-05 2108-01-05 Renda. 
Capital. 
Juros do perlodo 

2108-01-05 2108-07-05 Renda. 
Capital. 
Juros do perlodo 

2108-01-05 2109-01-05 Renda. 
Capital. 
Juros do perlodo 

2109-01-052109-01-05 Renda. 
Capital. 
Juros do perlodo 

2109-01-05 2110-01-05 Renda. 
Capital. 
Juros do perlodo 

2110-01-05 2110-01-05 Renda. 
Capital. 
Juros do pe r lodo 

2110-01-052111-01-05 Renda. 
Capital. 

PONTE LIMA G83570~1 2019-07-05 Pag o 15 

Valor Capital e. dIvida 

0 ,00 0 ,00000 .. 

.., 11.041 , 32- 132.495,24 
11.041.32-

0 ,00 0 ,00000 ", 

'" 11.041,32- 121.453,92 
11.041 , 32-

0,00 0,00000 ~ 

110 11.041,32- 110.412 , 60 
11.041 , 32-

0,00 0,00000 ~ 

"' 11 .041,32- 99.311 . 28 
11 .041,32-

0,00 0,00000 , 

m 11.041,32- 88.329 , 96 
11.041,32-

0,00 0,00000 .. 

I1J 11. 041,32- 77.288,64 
11. 041,32-

0,00 0,00000 , 

'" 11.041,32- 66.241 , 32 
11.041.32-

0,00 0,00000 , 

'" 11.041,32- 55.206,00 
11.041,32-

0,00 0 ,00000 .. 

"' 11.041,32- 44.164 , &8 
11.041,32-

0,00 0,00000 , 

m 11.041 .32- 33.123.36 
11.041.32-

0,00 0,00000 , 

'" 11 .041,32- 22.082,04 
11.041,32-

0,00 0,00000 , 

'" 11.041.32- 11.040 ,12 
11. 041,32-



EUROBIC 19-07-05 15:48:55 PONTE LIMA 

Simulaçao de contas de Crédito 

Rendas 

Início Venc. Tipo 

Juros do período 

2111-01-05 2111-07-05 Renda ..... . 

Totais 

!; ~ 
1I ~ 

J~5 

Capital .... . 
Juros do período 

Capital ......... . 
Juros Ilíquidos calculados 
Tota 1 de Bon ifi caçoes. . . 
Juros Líquidos calculados. 
Total Rendas . 
Total operaçao ..... . 

Número 

180 

GB3570Pl 2019-07-05 

Valor Taxa Capital em dívida 
--- - -- ----- ---- - --- ---

0,00 

11.040,72-
11.040,72-

0,00 

1.987.437,00 

1.987.437,00 
1.987.437,00 

0,00000 % 

0,00 

0,00000 % 

Pago 16 

11 
\V 

1\ 
~ 

~ 



tunicípio de Ponte de Lima 
GAM 

Recebi o oriqifn! {.6/o1/-.S 

~ 

EuroBic 

Apartado 14006 
1064-003 Lisboa 

Exmo. Sr. 

Presidente da Câmara Mu .. 
Praça da República nlclpal de Ponte de Lima 

Ponte de Lima 

Taxa Paga 
Portugal 
Contrato 200055031 
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Sua Referência 

Assunto: 

Banco BPI, SA 
Alc Ora Manuela Castro 
Centro Institucional do Porto 
Avenida da Boavista, n. o 1117-40 

4100-129 Porto 

-'- '--r - - .-- --....... ·-·--·-··· .. -1- --··----··········· .. ·· .,,-.. -.,,-.. ------ . __ ..... 

" 

Sua co/lllll Jicação de Nossa referência Dora 

! DAF 24/06 / 2019 

Empréstimo de médio e longo prazo para financiamento da contrapartida 
nacional em projetos de investimento, até ao montante de 1 987 437,OO€ 

Nú seguimento dêl deliber'açâo da Câmara MunicipClI dCltClda de 3 de jllnho dI" 701 q J f' de acordo rom o disposto 

no artigo 51° da lei n,o 7312013, de 3 de setembro, convida-se V, Exa a apresentar a melhor proposta para a 

contratação de empréstimo de médio e longo prazo e simulação de financiamento atentas às seguintes condições 

fundamentais: 

1, Montante: até 1 987 437,OO€ (um milhão novecentos e oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e sete euros); 

2, Finalidade: financiamento da contrapartida nacional do investimento aprovado através da candidatura 

NORTE-02-0853-FEDER-037574, designada "Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas"; 

3, Prazo do empréstimo: 15 anos; 

4. Prazo de utilização: o empréstimo tem um prazo de utilização de capital de dois anos; 

5. Desembolsos : 1/3 do empréstimo com a assinatura do contrato e com visto do Tribunal de Contas, a pedido 

da entidade beneficiaria; 1/3 quando a operação atingir um nível de execução mínimo de 33,3% do valor de 

aprovação e o restante 1/3 quando a operação atingir um nível de execução mínimo de 66,6% do valor de 

aprovação; 

6. Taxa de juro : Euribor a 6 meses + spread, sendo que o resultado do somatório do indexante + spread seja 

negativo, considera -se que a taxa nominal aplicável corresponde ao valor zero; 

7 _ Amortização de capital : prestações semestrais constantes e postecipadas, com carência de capital de dois 

anos; 

8. Amortização: antecipada, parcial ou integral, sem qualquer penalização ou indemnização; 

9. Amortizações anuais previstas: por força do disposto no n. o 5 do artigo 51° da lei n. ° 7312013 , de 3 de 

setembro , não será admitida proposta com amortizações anuais previstas, em qualquer ano do contrato, 

inferiores a 80% das amortizações médias; 

10. Pagamento de juros: juros semestrais e postecipados, sem período de carência; 

11. Garantias: transferências provenientes do Orçamento de Estado (fundos municipais) ; 

12. Prazo de validade das propostas: 60 dias úteis ; 

13. Planificação de encargos: a proposta deverá ser acompanhada da simulação do empréstimo, com a indicaç/ 

do serviço da dívida para o período integral do empréstimo; /' 

Mod,10B/SGQ.OO Página 1 de 2 
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14. Outras condições: 

a. Não são permitidas propostas variantes; 

b. O Município reserva · se o direito de não proceder à adjudicação ou proceder à negociação, nos termos 

legais; 

c. A proposta deverá mencionar quaisquer encargos indiretos, comissões ou outros custos , não sendo 

aceites comissões de imobilização e de processamento ; 

d. O Municipio reserva-se o direito, caso não obtenha condições de acordo com as suas expectativas, 

em promover a Adesão à linha de crédito BEl PT 2020, tendo em vista a obtenção do financiamento, 

nos termos dos Despachos n. Os 620012018 de 26 de junho de 2018 e 6323 -A12018 de 28 de junho de 

2U·18 . 

15. Prazo de consulta : a proposta deverá ser apresentada em envelope fechado até ao dia 5 de julho ele 20 '19 , 

podendo ser entregues diretamente no MlInilirin rlf' Ponte dI" I imi'l no Gi'lhinptp dI" Mpndi mpntn MIIIl i r ir'1 l , 

sito na Praça da República, 4990-062 Ponte de Lima, no horário de expediente entre as 9hOO- 121100 e as 

14hOO-16hOO, ou enviada por correio registado para a mesma morada, devendo a receção ocorrer den tro do 

prazo es tipulado, sob pena de exclusão, 

t~ os termos ela Lei , o recurso a financiamento bancário ele médio e longo prazo, assim como os respetivos 

contratos de empréstimo, estão sujeitos à aprovação dos órgãos de decisão do Município, bem corno , a visto 

prévio do Tribunal de Contas, 

I-l"Jd . IOB /SCo.. OO 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente da Câmara Municipal 

Vítor Mendes (Eng ,O) 

- - , 

Pá:,na 2 oe 2 
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Valer Oec13rado 
VcIIE'tJ! Decl(J(ee 

Contra Reernbolso 
RelnOOllt 'ement 

V ate de COITe!o 
MO/lCWT de Pos tE' 

Peto Oc::~tl"'Qtâjlo 
Por /t D~5!JflUf(lII ", 

te didentite ou autre document offtciel 

ta e assin~tura - Dote et signature 

n inserire ci- Ôr:?S50US Não escrever n:?ste espaço 

tmportcmCla- /yf'J',rOII{ 

Impo õnc:a Mr"'COIII 
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Antes de preencher leia com atenção 
Veja as intruções no verso 

A forma mais segura de enviar documentos e objetos valiosos porque tem: 

• Tratamento Especial • Código de Barras com número de identificação único 
\=9 fC::o~ 

• Controlo Individual • Cobertura por um seguro -ç: .L . 

Destinatário 

Nome 

~\Y\LJ-l~l <:2rA (QJ.~\S ~ 
Morad 

.J Q "v\ ;- ~ t:... c~ '-. r:;C C , -- ,"';".. -t; V"C> 

Código Postal ~IIJ[TI]lliJ -rn[ZiB 3m~~~ _________ _ 
Remetente 

[íf Nacional o Internacional o Correio Reg istado Simples [fi Correio Registado 

~ Pré- Pagos o livro 

o Saco Multlposta l fi 

Serviços Especiais 

:::::J 

O 

Citação Via 
Postal 

Ci tação Via Postal 2' 
Tentativa 

o Notificação Via 
Postal 

O Notificação Via Postal 
Simples 

o Aviso de Receção 
(AR) C ntra R en 'bois (C08) Valor De lar do (VDl Peso 

O Entrega ao Próprio C OUL.DI_ 
o Entrega ao Domicmo 

Saco 

Aviso Eletrônico 

o SMS o E-mail 

N" de Telemóvel DDDDDDDDD Endereço Eletrônico 

Importante 
Conserve este talão. será 
necessário em caso de pedido 
de informação ou reclamação. 
As reclamações deverão ser apresenlildas no 

]J[ -'I DTS 

A preencher pelos CTT 

/ 
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Contabilidade - Município de Ponte de Lima 

De: 
Data: 
Para: 
Cc: 
Anexar: 
Assunto: 

<laurinda.manuela . castro~bancobpi.pt> 
5dejulhode201912:55 . 
<contabilidade(â}cm-pontedel l1i11a.pt> 
<mario.mexia.leitao@bancobpi .pt> 
20190704170455.pdf 
Município de Ponte de Lima - Empréstimo linha BEl PT 2020/Autarquias 

Exmos. Senhores, 

-

Junto se envia carta dirigida ao Município de Ponte de Lima, sobre o assunto em epígrafe. 
Com os melhores cumprimentos, 
Manuela Castro 
Banco BPI, S.A. 

Direção Empresas e Institucionais Norte I Centro Institucional Porto 

Av. Boavista, nO 1117 - 4° - 4100-129 POlio 

Te lefone: 226072161 - Fax : 226073472 

laurinda.manuela.castro@bancobpi.pt 

uromoney 

MARtA DE CONFIAi ÇA 
11~ em Pcrtl. I 

709 .-_ 

Selec~óes 
do R adel O lest 

MARCA EXCtl.tt elA 
2018 

fi É 110 CINW 
ElAS 2019 

E tes prémios são díl exclllsiv respons, bilidade d se tid des que os atríbllír m. 

A VISO DE CONFIDENCIALIDADE 
Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos a ela contêm infoml ação confidencial e destinam-se a uso exclusivo a quem nela conste como 
destinatário. Caso não seja o destinatário desta mensagem , fica infomlado que recebeu esta mensagem por engano, e que qualquer utilização, 
distribuição, reencaminhamento ou outra forma de revelação a outrem, impressão, ou cópia desta mensagem é expressamente proibida, 
agradecendo que a elimine do seu sistema e informe o remetente oli o Banco BPI ,S.A. -
O Banco BPI, S.A. utiliza software anti-vírus . Não obstante ter tomado todas as precauções, o Banco BPI, S.A. não garante que esta mensagem e 
os seus anexos não contenham vírus. É, assim, da responsabilidade do destinatário assegurar que esta mensagem e seus anexos são submetidos a 
detetor de vírus antes da sua utilização. Alerta-se ainda para o facto de as mensagens transmitidas por este meio poderem ser intercetadas, 
corrompidas, destruídas ou não chegarem ao destino ou chegarem com atraso. 

09/07/2019 
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BPI 

Exmo. Senhor 

Eng.o Vítor Mendes 

M. I. Presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima 

Praça da República 

4990 - 062 PONTE DE LIMA 

Refa: CIP/LMC/C097-19 Porto, 05 de julho de 2019 

Assunto: Empréstimo de médio e longo prazo para obras financiadas pela linha BEl PT/2020 

no montante até 1.987.437,00€ 

Acusamos a receção do vosso ofício refa DAF de 24.06.2019 sobre o assunto em epígrafe, o 

qual agradecemos e nos mereceu a melhor atenção. 

Na sequência dos contactos mantidos com V. Exas., atendendo ao facto do financiamento 

em concurso se enquadrar na Linha BEl PT 2020/Autarquias, destinada a financiar a 

contrapartida nacional de investimentos municipais, o Banco BPI não tem condições de 

pricing para apresentar uma proposta que possa concorrer com as condições da referida 

Linha. 

Não obstante, o Banco BPI reitera o seu empenho em reforçar a colaboração com o 

Município, incluindo a formulação de outras propostas de crédito. 

Sem outro assunto, e esperando que o Município de ponte de Lima continue a contar com o 

Banco BPI em solicitações futuras, aproveitamos a oportunidade para apresentar os nossos 

melhores cumprimentos, 

Mário Mexia 
Diretor Centro 

BANCO BPI. SA 

Atentamente, 

Manuela Castro 
Gerente de Conta 

Sede: Rua Tenente Valadi m, 284 - 4100-476 PORTO Telefone 222075000 Fax 22 207 5888 

BPI Directo 707 020 500 www.bancobpi.pt E-mai l: bancobp i@mai l.bancobpi. pt SWIFT BBPIPTPL 

capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRCP sob o número único de matricula e identificação fiscal SOl 214534 

1/1 
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Banco Montepio 
Ale Dr. Rui Teixeira 
Via Foral Dona Teresa, 1134 
4990-421 Ponte de Lima 

-- .. -.. -.'----- .. -.r----.--.. '.'-.---
Sua Referêncio SIJa comunicacão de 

I 

1· ·---N- o-s-sa-r-e-fe-r-ê'·K--;a--- ...,----·--D-a;~-;--·---

I 
; 
I DAF 24/06 / 2019 

Assunto: 
Empréstimo de médio e longo prazo para financiamento da contrapartida 
nacional em projetos de investimento, até ao montante de 1 987 437,OO€ 

No seguimento da deliberação da Câmara Municipal datada de 3 de junho de 2019, e de acordo com o disposto 

no artigo 51 u da LeI n,U 131LÚI3, de .3 de ~eLelHbr(). LUllviJd - ~c= V. Exa d aplt'sé'ntar â mêlhor proPQ~tJ p.:\t'J J 

contratação de empréstimo de médio e longo prazo e simulação de financiamento atentas às seguintes condições 

fundamentais: 

1. Montante: até 1 987 437,OO€ (um milhão novecentos e oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e sete euros); 

2. Finalidade: financiamento da contrapartida nacional do investimento aprovado através da candidatura 

NORTE-02-0853-FEDER-037574, designada "Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas"; 

3. Prazo do empréstimo: 15 anos; 

4. Prazo de utilização: o empréstimo tem um prazo de utilização de capital de dois anos; 

5. Desembolsos: 1/3 do empréstimo com a assinatura do contrato e com visto do Tribunal de Contas, a pedido 

da entidade beneficiaria; 1 /3 quando a operação atingir um nível de execução mínimo de 33 ,3% do valor de 

aprovação e o restante 1/3 quando a operação atingir um nível de execução mínimo de 66,6% do valor de 

aprovação; 

6. Taxa de juro: Euribor a 6 meses + spread, sendo que o resultado do somatório do indexante + spread seja 

negativo, considera-se que a taxa nominal aplicável corresponde ao valor zero; 

7. Amortização de capital: prestações semestrais constantes e postecipadas, com carência de capital de dois 

anos; 

8. Amortização: antecipada, parcial ou integral , sem qualquer penalização ou indemnização; 

9. Amortizações anuais previstas: por força do disposto no n.o 5 do artigo 51° da Lei n.o 73/2013, de 3 de 

setembro, não será admitida proposta com amortizações anuais previstas, em qualquer ano do contrato, 

inferiores a 80% das amortizações médias; 

10. Pagamento de juros : juros semestrais e postecipados, sem período de carência ; 

11. Garantias: transferências provenientes do Orçamento de Estado (fundos municipais); 

12. Prazo de validade das propostas: 60 dias úteis ; 

13. Planificação de encargos: a proposta deverá ser acompanhada da simulação do empréstimo, com a indicação 

do serviço da dívida para o período integral do empréstimo; 

14. Outras condições : 

Mod. l 08 / SGQ.00 

Munic ipio de Pom; d(, Lim, I "Prãca d" República t 4990 -062 Ponte ele Lima \ Telefone: ( ' 35 1) 258 900 400 I Fax : ( , 
E n1 ltl l : g ... :l r" t.: ,·c rn ,po.il eael 'diELpt I V/E·b:; ll C : ·/i '-t .. ·o , C I· l ;.'lo r: Lede lull.: .pi. 
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a. t~ão são permitidas propostas variantes; 

b. O Município reserva-se o direito de não proceder à adjudicação ou proceder à negociação, nos termos 

legais; 

c. A proposta deverá mencionar quaisquer encargos indiretos , com issões ou outros custos, não sendo 

acei tes comissões de imobilização e de processamento; 

eI . O Municipio reserva -se o direito, caso não obtenha condições de acordo com as suas expecta ti vas, 

em promover a Adesão à linha de crédito BEl PT 2020, tendo em vista a obtenção do financiamento , 

nos t ermos dos Despachos n. Os 620012018 e 6323 -AI2018, ambos de 26 de junho de 2018. 

I J . Pi aLo Je i..UlI5ulla : d IJI 0iJOSlêl Jevera ser apresentada em envelope fechi'ldo i'ltÊ' (lI) rlia 5 ele julho de 2019, 

poelendo ser entregues diretamente no Municipio de Ponte de Lima no Gabinete de Atendimento Municipal , 

sito na Prilça ela ReplJbli ca, 4990-062 Ponte de Lima, no horár io de expediente c:; !ltre as 91100- 12hOO p a~ 

14hOO-16hOO, ou enviada por correio registado para a mesma morada . devpncln i'I r p,píF\1) I)("()rrp!" (j p ntr0 rl 0 

prazo es tipulado , sob pena de exclusão. 

Nos termos ela Lei, o recurso a financiamento bancário de médio e longo prazo, assim como os respetivos 

contratos ele empréstimo , estão sujeitos à aprovação dos órgãos ele elecisâo do Município , bem corno, a visto 

prévio cio Tribunal ele Contas . 

Morl . l 0R/r,í ,Q. OO 

Com os melhores cumprimentos , 

O Presidente da Câmara Municipal 

Vítor Mendes (Eng .O
) 

Pag ll13 2 de Z 
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~ Correspondências 
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1111111111111 1111 11111111 11 111111111111111111111111111111111111111111 111111 

RF 4835 2297 8 PT 

Antes de preenche r le ia com atenção 
Veja as intruções no verso 

A forma mais segura de enviar documentos e objetos valiosos porque tem: 

• Tratamento Especial • Código de Barras com número de identificação único 
• Controlo Individual • Cobertura por um seguro 

Destinatário 

I '\.1 , ""I'-r,.J ," ....J~:;;J I v r I 

~""::: 'ALo ( I.. '. 

Nome -1r-
~O'\ V\C 0---º Ç:/ 'I\!!.-":"-.:I ~"-,\q.L'--~ 0""---_________ __________ _ 

Morada ~~ '\ if' 
J ~ -+Ó'l' ~ .Y6Y\ c:\.. -, 

Código Postal Q:lJblBleB -[]J[]!Il 
Remetente 

~ , 
i ~~j~lF~ff !;~P JO DE 
I P ie, r~ T ~ De-J:rMJrJ-------Morada 

Nome 

---------It4..g90,Q62 PON-H~JE-~IMe.· -I-------
DDDD -DDD--"-'---"~~-"~-' .. __ Código Postal 

[ID Nacional 

o Pré- Pagos 

o Saco Multipostal 

Serviços Especiais 

o Aviso de Receção 
(AR) 

O Entrega ao Próprio 

o Entrega ao Domicrrio 
Saco 

Aviso Eletrónico 

o SMS 

o Internacional 

o livro 

0 __ _ 

o Correio Reg istaclo Simples 

o Citação Via 
Posta l 

O Citação Via Postal 2' 
Tentativa 

~ Correio Registado 

o Notificação Via 
Postal 

O Notificação Via Postal 
Simples 

Contra eembolSo (COB/ C Valol Oeclarado (VOl Peso 

DTS 

o E- mail 
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RELATÓRIO PRELIMINAR 

-----EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA FINANCIAMENTO 

DE CONTRAPARTIDA NACIONAL DO INVESTIMENTO APROVADO 

ATRAVÉS DA CANDIDATURA NORTE-02-0853-FEDER-037574, DESIGNADA 

"PÓLO INDUSTRIAL DO GRANITO/PEDRAS FINAS"- ATÉ AO MONTANTE 

DE 1.987.437,OO€ - ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS,-------------------------

~----Ao décimo primeiro dia do mês de Julho do ano dois mil e dezanove, reuniu pelas 

catorze horas, nesta vila de Ponte de Lima e Paços do Concelho, no Salão Nobre, a 

Comissão de abertura de propostas designada por despacho do Sr. Presidente da Câmara 

de 01 de julho 2019, constituída pela Sr.8 Eng.a Mecia Sofia Alves Correia Martins, 

como Presidente da Comissão, pela Ora. Filomena Mimoso da Silva (em substituição da 

Chefe da DAF) e pela Ora. Maria de Fátima Carva!hosa Lopes, estes como vogais da 

mesma Comissão, com o fim de deliberar sobre a admissão e análise das propostas 

apresentadas pelos concorrentes. ----------------------------- -------------------------------------

-----Declarada aberta a sessão foi identificado o procedimento e descrito o objeto da 

contratação.---------------------------------------_·--------------------------------------------------

-----Foram presentes seis propostas, constantes do mapa anexo.------------------------------

-----Das oito instituições financeiras convidadas a apresentar propostas, não o fizeram o 

Banco Montepio Geral e o Banco Português de Investimento. tendo este último enviado 

via email uma carta dirigida ao Município a qual se anexa.-----------------------------------

-----A Comissão iniciou o ato de abertura, tendo verificado que as propostas 

apresentadas respeitaram o prazo estipulado no oficio-convite e que todos os invólucros 

estavam devidamente fechados, procedendo-se em seguida à sua abertura.-------- --------

-----A Comissão prosseguiu os trabalhos com a análise das propostas presentes, tendo 

verificado que as propostas apresentadas pela Caixa Crédito Agrícola Mutuo do 

Noroeste. CRL e Novo Banco, responderam às condições estabelecidas no oficio

convite, nomeadamente quanto às cláusulas da fmalidade, do montante, taxa de juro, 

prazo, amortizações, comissões e garantias, tendo para esse facto deliberado admiti-Ias.

-----A Comissão após avaliação das restantes propostas deliberou excluir o Millennium 

BCP, a Caixa Geral de Depósitos e o Santander Totta por não apresentar a planificação 

de encargos prevista no ponto 13 do oficio-convite, e excluir a proposta do EUROBIC 

por apresentar uma planificação de encargos que não corresponde ao solicitado no já 

referido o fieio-eon vi te. ---------- --- -------------- ------- ---- --------------- ------- ---------- --- -----
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-----No seguimento da análise, a Comissão elaborou o Mapa I - Mapa de Análise 

Comparativa das Propostas, no qual se encontra vertida toda a situação financeira 

relevante, tendo em vista garantir a adequada comparabilidade das propostas 

apresentadas e permitir a determinação do seu mérito para efeitos da sua adjudicação.--

-----Partindo da análise comparativa dos elementos de índole financeiro do quadro em 

anexo e das condições da linha de crédito BEl PT 2020 Autarquias constantes da Ficha 

Técnica prevista no Despacho n.o6200/2018 publicado em Diário da Republica, 2.oserie 

N.0121 de 26 de junho de 2018, verifica-se que as condições referidas na linha de 

crédito traduzem um maior beneficio económico para o Município, face ao Spread 

apresentado (0,277%), mas também pelas restantes condições associadas ao 

financiamento, nomeadamente a ausência de comissões.-------------------------------------

-----Pelo exposto a Comissão no seguimento da alínea b) do ponto 14 do oficio-convite, 

propõe que a intenção de adjudicação do empréstimo em causa, seja feita mediante 

adesão à linha de crédito BEl PT 2020 Autarquias, por ser economicamente mais 

vantaj osa para o Município. -----------------------------------------------------------------------

-----A Comissão deliberou notificar todos os concorrentes para no prazo de cinco dias 

uteis se pronunciarem por escrito ao abrigo do direito de audiência prévia, remetendo-se 

para tal cópia do presente relatório, e caso pretendam consultar o processo, devem 

informar que o pretendem fazer durante horário de expediente na Divisão 

Administrativa e Financeira dentro do prazo da audiência prévia.---------------------------

-----Todas as deliberações referidas neste relatório foram tomadas por unanimidade.-----

-----E, nada mais havendo a tratar, a Presidente da Comissão deu por encerrada a 

reunião, da qual, para constar se lavrou o presente relatório.----------------------------------

IPresident~ Comissão 

IPrimeira Vogal/Dr.a Filomena Mimoso 

I Segunda Vogal IDr.a Fátima Lopes 
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ANEXO I (MAPA DE ANÁLISE COMPARATIVO DAS PROPOSTAS) 

EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA FINANCIAMENTO DE CONTRAPARTIDA NACIONAL DO INVESTIMENTO APROVADO 
ATRAVÉS DA CANDIDATURA NORTE-02-0853-FEDER-037574, DESIGNADA "PÓLO INDUSTRIAL DO GRANITOIPEDRAS FINAS"- Até ao 

montante de 1.987.437,OO€ 

ENTIDADE MONTANTE PRAZO PRAZO DE DESEMBOLSO TAXA de JURO REEMBOLSO PAGAMENTO PERÍODO GARANTIAS Planificação OUTRAS 
BANCÁRIA (anos) UTILIZAÇÃO DE DE CARÊNCIA de Encargos CONDIÇÕES 

CAPITAL JUROS DE 
CAPITAL 

CCAM 1.987.437,00€ 15 2 Anos 1 13 do empréstimo com a Taxa Euribor 6 meses Semestral Semestral 24 Meses Não Sim Prazo Validade das 
assinatura do contrato e + Spread de 0.64% Responde Propostas: Não Responde 
com visto do Tribunal de 
Contas, a pedido da Comissões: Isento 
entidade beneficiaria; 1 13 
quando a operação atingir 
um nível ele execução 
mínimo de 33 ,3% do valor 
de aprovação e o restante 
113 quando a operação 
atingir um nível de 
execução mínimo de 
66,6% do valor de 
aprovação; 

Novo Banco 1.987.437,00€ 15 2 Anos -1 13 do emprésti mo com a Taxa Euribor 6 Semestral! Semestral 1 24 Meses - Contrato de Sim Prazo Validade das 
assinatura do contrato e meses + Spread de Postecipada Postecipadas crédito + Propostas: 60 dias 
com visto do Tribunal ele 1% e Transferênci 
Contas, a pedido da Constantes as Comissões: Isento 
entidade beneficiaria; 1/3 provenientes 
quando a operação atingir do 
um nível ele execução Orçamento 
mínimo de 33 ,3% do valor Estado 
de aprovação e o restante (Fundos 
1/3 quando a operação Municipais) 
atingir um nível de 
execução mínimo de 
66,6% do valor de 
aprovação; 

0-
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Millennium 1.987.43 7,00€ 15 2 Anos -Mediante solicitação Taxa Euribor 6 meses Semestral! Semestral! 24 Meses Não Não Prazo Validade das 

BCP escrita do Município e + Spread de 1,750% Postecipada Postecipadas Responde Responde Propostas: 60 dias 
desde que apresentados e Comissões: 
comprovativos do Constantes -Alteração Contratual -50€; 
cabimento orçamental de -Comissão de Organização -
acordo com a Lei dos 100€; 
Compromissos e dos -Comissão de Gestão 100€; 
Pagamentos em -Comissão de Prorrogação 
Atraso(LCP A) de Reestruturação- 100€; 

I 

-Penalização por I 

Amortização (Total!Parcial) 
Antecipada -100€; , 

C.G.D. 1.987.437,00€ 15 2 Anos Não Responde Taxa Euribor 6 meses Semestral Semestral Não Sem Não Prazo Validade das 
+ Spread de 0,75% Responde Garantias Responde Propostas: 90 dias 

Comissão: 
-De estudo e de contratação 
2.000€; 
- Comissão de gestão e I 

I 

acompanhamento - Isenta; I 

-Comissão de reembolso 
antecipada, parcial e total-
Isenta; I 

Santander 1.987.437,00€ 15 2 Anos 1 13 do empréstimo com a Taxa Euribor 6 meses Semestral! Semestral! 24 Meses As que Não Prazo Validade das I 

Totta assinatura do contrato e + Spread de 1,24% Constantesl Postecipadas decorrem da Responde Propostas: 60 dias 
I 

com visto do Tribunal de Sucessivas própria Lei 
Contas, a pedido da Comissão - Isenta; 
entidade beneficiaria; I 13 
quando a operação atingir Reembolso antecipado: 
um nível de execução Permitido sem qualquer 
mínimo de 33,3% do va lor penalização; 
de aprovação e o restante 
1/3 quando a operação 
atingir um nível de 
execução mínimo de 
66,6% do valor de 
aprovação; 

EuroBIC 1.987.437,00€ 15 2 Anos -1 /3 do empréstimo com a Taxa Euribor 6 meses Semestral! Semestral! 24 Meses Sem Sim, Prazo Validade das 
assinatura do contrato e + Spread de 0,75% Postecipada Postecipadas Garantias embora a Propostas: não responde 
com visto do Tribunal de e simulação 
Contas, a pedido da Constantes apresentad Comissões: 
entidade beneficiaria; 1 13 a não -Comissão de abertura -

~ 
líl~. 'n ~ 

~~ 
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quanelo a operação atingir cumpre as 2.500€; 
um nível ele execução regras -Comissão de 
mínimo de 33,3% elo valor sol icitadas processamento prestação -
ele aprovação e o restante no convite. 1,5€; 
113 quando a operação Reembolso antecipado: 
atingir um nível ele O,OO€ 
execução mínimo de 
66,6% do valor de . 
aprovação; 

BPI Informa que não tem condições de pricing para apresentar uma proposta que possa concorrer com as condições da linha BEl PT 2020/Autarquias 

------

'~~JJlllt1/t ~\A~ 
/Primeira Vogal/Dr.a Filomena Mimoso 

-- - "'\ \~'~-- '- ~~, 
\ 

/ Segunda Vogal/Dr.a Fátima Lopes 

~~ 
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Caixa Geral de Depósitos SA 
Ale Dr. a Sandra Gomes 
Largo Camões nU 40 
4990-048 Ponte de Lima 

DAF 161071 2019 

Ernprestimo de médio e longo prazo para financiamen to da contrapartida nadan l em 
projetos de jnvestim nto, até ao montante d 1 987437,00{ - Audiência Prévia 

No seguunento do oficio-convite datad de 24 de junho de 2019, envia -se a V. Exa o Ret tór io preliminar 

e o Mapa de Análise Cornrara tivo das Propostas , para no prazo de cinco di s úteis, se assim o entender se 

pronunciar ao abrigo do direito de audiência prévia. 

o Pre5i d ~' dt"" (k em " M' 'lic ipa l 

Vítor Mendr; (Er q .. 0) 

Mod . I08 ISGQ.OO 
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SI REFERÊNCIA 

DAF 

DATA 

2019-07-16 

MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA 
PRAÇA DA REPÚBLICA 
4990-062 PONTE DE LIMA 

NI REFERÊNCIA 

2/2019 

DATA 

2019-07-19 

ASSUNTO: Audiência Prévia - Empréstimo de médio e longo prazo para financiamento da 
contrapartida nacional em projeto de investimentos, até ao montante de 1.987.437,00€ 

Em resposta à VI comunicação de 16 de julho de 2019 serve a presente para nos pronunciarmos, ao abrigo 
do direito de audiência prévia, nomeadamente quanto à informação não disponibilizada inicialmente: 

1. Desembolso: Aprovado de acordo com o solicitado no vosso ofício-convite, nomeadamente, 1/3 do 
empréstimo com a assinatura do contrato e com visto do Tribunal de contas, a pedido da entidade 

beneficiária; 1/3 quando a operação atingir um nível de execução mínima de 33.3% do valor de aprovação 
e o restante 1/3 quando a operação atingir um nível de execução mínimo de 66 .6% do valor de aprovação . 

2. Período de carência de capital: Aprovado de acordo com o solicitado no vosso ofício-convite, 
nomeadamente, 24 meses. 

3. Planificação de encargos: em anexo. 

Esclarecimentos adicionais: 

1. A taxa de juro aprovada é variável , indexada à Euribor 6 meses (base 360), sem "floor" zero, 
acrescida de um spread de 0,75%, o que resulta numa TANB de 0,471%. 

2. Na Planificação de encargos em anexo foi considerado que o capital contratado é totalmente 
disponibilizado ao Município de Ponte de Lima no ato da contratação, tendo em conta que, à 
presente data, desconhecemos os meses onde ocorrerá a libertação de capital. 

A presente proposta é válida pelo prazo de 3 meses, findo o qual será reapreciada, com eventual alteração 

das suas condições. 

Na expectativa de continuar a merecer a VI preferência e ao dispor para qualquer esclarecimento que 

entendam por necessário, apresentamos os nossos melhores cumprim entos, 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A. 

&;ade:~ 
! 

I 
Caixa Geral de Depósitos, S.A. . Sede Social: Av. João XXI, 63 ~ 1000·300 LISBOA' Capital Social € 5.900.000.000 . CRCL e Contribj nte 500 960 046 Pág . 
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Largo de Cam6es. n! 40 

4990-048 Ponte 5?e Lj~.a 

Município de Ponte de Uma 
GAM 

R ..... i o origina' l:l.l.Ql.l ~ "\ 
O Func::ionirio, 

~ /1Gt<rtf~ 

TAXA PAGA 
I'O~T1IG"'" 

COIfTMIU JUI19 



«> caixa Geral de Depositos 
Av. João XXI, 63 

1000-300 LISBOA 

'eAIXA GE RAL OE DE:PÓS1TOS 
Agên c ia de Po nt e de Lima 
Largo de Camõ e s, n~ 4 0 

4990- 0 48 P onte de Lim a 

Município de Ponte de lima 
/1 ' 

GAM ~ 
Recebi o original ~I m I ~Il \ 

~~F~ 1m!.; 

r~e.~ 

\\V.".H:3 ?\~ ~ ?~\C. ~ Ld",c\: 

'?.:)'-J~ .) ( GMA. 

TAXA PAGA 
PORTUGAL 

CONTRATO 312579 



Assunto: 

~ 

~ 
f- TEDU A 

T- L:==.....J7..?-> \-1-
2019,MPL,S,G,529317-07-2019 N IPG : 

uroBic 
,'\gência de Ponte de Lima 
R Ago tinho José Taveira.l 56 
4990-072 Ponte de Lima 

N' .,., r j'" " . j,.. .~ 

DAr 16/07/201 9 

Empréstimo de médJo longo Drazo parA financiam nto da contrapartida nacional em 
rojetos de investimento, até G montante de 1 987437 ,OO{ ~ Audiência Prévia 

No segui'nento do fkio-convltt::' datado de 2.tl de junilO de 2019, envia-se a V. Exa o Re a ário Prelíminar 

e o Mapa de Anátisc Comparativo das Propmtas, parCl no'/ ,1l0 de cinco dias llteis, se assim o entender se 

pronunciar ao abrigo do dIrei ,o de udiência p: ~/;(I. 

MOd.1 06ISGQ.OO 

Co 1 os m ,:hore!: CGB11,nmen os , 

O Pr si dente da O,. ) ;el Municipal 

," :" '0" I 
L~, I,'; l .~"~ 1"_ t . ,v' 

: í ,:,~'I; 1. 

~.i' .~, ; 1 ~}.Y, 

?' ) i,j~; .. ~í. t~' 



Ide :~ ;)O. I Oata- Do(íI' 

jtiililttlrio (I ome e Morad~)-De5tinotoire de l'envoi 

Jru,BIC 

.p.ctt 
TT Correlo ~ ele Portuqal S.A 

_ (V 1t-(1dOf- Af)o::!r! rl 

Reservado à colagem da Etiqueta Código de Barras - Numero 

Aviso de Receção - de entr ga 
A vis de Rece pt10n - Cl e l1vroison 

A.R. Marca do dia do serviço 
que devolve o aVIso 

imbcE' du OureOLl 
renvoyont /'ovi 

UQ AsOShn\u ~ lG'~\Ço- I 5<:; 

t q q O .- O i~ Po<'I \e do t «'O. RF 4635 1827 9 PT 
X Valor Declarado Importância MOl1!Olll 

R(!9'St~1 o Rf:."( onl,,'!JI,n~ 
VOleu' Declur ee 

E,eom~nda ( 0 "5 ntra Reembolso Importância- Moma' ,! 

En11 .... aao Propno R~rrlbotlr ... pnJe l )t 

M(/II,P'OO' t- Impa ânda- Monco"'t( 
PrO"d . n "ITegd Vale de CerreI 

Devolver a - Renvover o Prioritaire - Par aviem 

'-1"' (JI!J'JfI,Jtl!'::'"","'<-'-, _ ___ fVl_{/_"n_U_'_d_~_P_ry_q_' ___ _r---- _ ________ __=_ 

1 Pelo Oest ma.t-ail .:::tt P OI pessoa i'J querTJ Cf en reg:J{! 

'-~"' " 0.""'010'" _ _ P(l"O "e"on"ooa"" ';;1~'PII € 

1_ en rcyu~ R~mt) _ Pago Povo.. 

lunco1<;Zo de Que;"11 rer ebeu oble o l{lpntln(Oflon OI:: IUp r -r,nnl:' qUI O r el.IJ I !:'nv(J1 

' u oUVo documento-;'ft~- -- - - A- l~) /.f ()f- f) ti -.:---7 -
1e cfldentlté ou outre document aftie"?1 V\ L L,- r) ....... V 

Remetente (Nom e. Morada, Pafs e Código Postal 

• A ISO 01 a.sStnad 

f 

!~\ , 
- - -

,..... ' ,Ia e aS5i~~lr1JrJig~o-ture ! ( - ~ 
'n inserire ci-!/sOU5 • N.5o eset~ve r nest espaço Ne rien inserire c;-dessous 

1111111111111111111111111111111111111 111111111111111 1IIIIIIIIIIrllllllllllf 
RF 4635 1827 9 PT 

Antes de preencher leia com atenção 
Veja as intruções no verso 

A forma mais segura de enviar documentos e objetos valiosos porque tem: 

. Tratamento Especial 

. Controlo Individual 

Destinatário 

Nome 

• Código de Barras com número de identificação único 
• Cobertura por um seguro 

_fLKO~JC _____ _ _ 
Morada 

'y----ç -

~\10_~~(f)!in\:cL _~~O~_~_,_º6 ____ ~_~ ___________ ~ __ _ 
Código Postal gJrm~[QJ -[CTIGl[j ] 1b{)tcds:t2,-,~Oc. _____ .. _ 
Remetente 

Nome 

Morada 

Código Postal 

[gJ Nacional 

o Pré-Pagos 

o Saco Multiposfal 

Serviços Especiais 

o Internacional 

o livro 

O 

o Correio Registado Simples 

o Citação Via 
Postal 

o Citação Via Postal 2' 
Tentativa 

~ Correio Registado 

o Notificação Via 
Posta l 

::J Notificação Via Postal 
Simples 

o Aviso de Receção 
(AR) 

Contra Reembolso ICOB) Valor Declarado IVO) Peso 

o 
O 

Entrega ao Próprio 

Entrega ao Domicnio 
Saco 

Aviso Eletrónico 

o SMS 

C ( 

lJ E-mail 

N' de Telemóvel O[]OOlJ[][]LJO Endereço Eletrónico 

Importante 
Conserve este talão. será 
necessário em caso de pedido 
de informação ou reclamação. 
As redalTlólções deverão ser apresEntadas 
no ralO de 1 (um) ano, para o serviço 

A preencher pelos CTT 

DTS 

/ 

I \ 

\ 



Assunto: 

~S--J2~_,
+-L 

2019,MPL,S,G,529417-07-2019 NIPG : 

Banco BPI, SA 
Ale Dr, a Manu la Cast ro 
Centro Institucion al Porto 
Av nida d Boavista, n O 1117 - 4 0 

4100 - 129 Porto 

._---",'-~--- --- -,.,-

I)tf 6íO'l/'J019 

Emr réstimn de médio e lo go prazo p<l \ -;andamento da contrapaft id nacional em 
proj f>tos rle 1 vestimento . até ao montame d_ 1 987 437,OO€ · Audi ' nci Prévia 

No seguimento do oftcio-convite datado de 24 de j -1110 de 2019, envia-se a V. Exa o Reta ório preliminar 

e o N pa de Anátü,e Comparativo das PlOpostdS . Daca no p!azo de cinco di úteis, se assim o entender se 

pronuncIar ao abrigo do dIrello de audiência prévl, .. 

MOO.IO ISGQ,OO 

/ot I,..J \.. :'~ ,t I I,.. t', 

Com os mdhor~ curllpvlmentos, 

O Presidente da C;,m;m: Munic ipal 

--_._-
-----~ .. -<: -- ---

Vitor Men::J. ~~ (tn~ . ") 

• I ( ;{ .,n,,,. ~. J ) '1: .. (5' . ). I iJ 
,t. ,I .: \ ._ 



:)Ja de depõs1to - 8ureau de depor I Data- Dote 

p-ctt 
Aviso de Receção - de entr g; 

A vis de Recept/On - de liv rO/son 
estinatário (rJome e Morada) - Oestinota;re de l'envoi 

... /' I 

A R ~ilrca do dlq~O setvl 

~'nCO ~PI. I S A 
CTT - Correios de Portugal. S.A. 
SOCIedade Abena • • - que devdtve 0AVIS' 

rtmt!e du ~ure,a 
re~voyont 1'1))11 ) 'Oh' In ·\-) +uc.>.D'()cl' dei Çb C.o 

\\Jen elO. c\G.tfuo.\j\~;m.. o .-{'\'\~ -4º-
4 ~ 00 - I d~-=----,--({j-=-'(-,---,{,-=o _____ ___ -4 

~ CKI Registado - RecommonOE 

~ n C1. - Encomenda- Col15 

" I-I Entrega ao Próprio 
3 _ _ O (VfOtn prrJpre 

~ 11 Prova de~nttega 
lIvrolson onestee 

Valor Declarado 
Valeur DeclareI? 

!j lmportãncia- Manwm 

Contra Reembolso O Import3ncla- Mamam 

Remboursemenr 

Vale de Correio 
Mandor de Poste 

o ImporUncla- Montam 

;te AVISO ' 01 assinado O Pelo Destinatário CI Po' pessoa a quem foi entregue 
?I AVIS (J e le s/gne I Por/eDesonO[OIre PorlopersonneoqulI/oeretivre 

LI Entregue - RemlS O Pago - Paye 

entlftcaçào de quem re cebeu o obleto- Iden{fftcoflon de lo personne qui o reçu renvOI 

:t ou outro documento oltcial 
:orte didentité ou aurre documenr o/ficlel 

ame leglvel Nom IIS/Ole 

)ata e assinatura - Date et s/gnature 

- - - - - . - - - - ------l---'-~~".~;p....~-t-'-O""'u.... 

'ien inserire cl-dessous 

Reservado à colagem da Etiqueta Código de Barras -Numéro -'- -.. 
~ -.-,. 

~--" _.-.----

Devolver a - Renvoyer O Prioritaire - Par avion 
Remetente (Nome, Morada, Pais e Código Postal 

M U ~ cíplO DE 
PC ,. TE DE L 'iii,A 

14990-062 PONTE DE L"Vlil 

li 

I 11111111 1111 1111 11111 11111 1IIIIIIItrlIIII 11111 1111111111 11111111111111 1111 
RF 4635 18305 PT 

Antes de preencher leia com atenção 
Veja as intruções no verso 

A forma mais segura de enviar documentos e objetos valiosos porque tem: 

• Tratamento Especial . Código de Barras com número de identificação único 
• Controlo Individual • Cobertura por um seguro 

Destinatário 

Nome 

--.:...t)o.Da::L~J2L,-S~_=---G2'D.h~Q ·T~~hc3D:no.L(kLllit±O ___ _ 
Morada 

_.J-A""N'~\dCi~Q._~~~ \Q._~~ -\ "\ '\'1 4 O 

Código Postal g][j] Q][Qj -[3J~[§J ->..Çb.>",<i\ ....... hl..L) __ _ 

Remetente 

Nome 

Morada 

~C ' P-~DE 

-p -ttTe--o-~La ~1 A 
------ - - --!; .... ~S~9~!:!:.º:J)~-PêNfE-eE-tJMt!-f--

o n OO-DDD Código Postal 

~ Nacional o Internacional 

o Pré-Pagos O Livro 

O Saco Multipostal 0 ____ _ 

Serviços Especiais 

o Correio Registado Simples 

o Citação Via 
Postal 

O Citação Via Postal 2' 
Tentativa 

~ Correio Registado 

O Notificação Via 
Postal 

O Notificação Via Postal 
Simples 

Contra ReembOlso (COB) I Valor Declarado (VDI Peso O Aviso de Receção 
(AR) 

O Entrega ao Próprio 

O Entrega ao Domicnio 
Saco 

Aviso Eletrónico 

O SMS 

C I i c 

[] E-mail 

N" de Telemóvel DDDDDDDDD Endereço Eletrónico 

Importante 
Conserve este talão. será 
necessário em caso de pedido 
de informação ou reclamação. 
As reclamações deverão ser apresentadas 
no prazo de t (um) ano. para Q serviço 

n~cíonal. e de 6 ( seis) meses para o 
ctLpt 

A preencher pelos CTT 

o aceitante 

DTS 

/ 

I 

, 
\ 

I 





0Ja de ue?o5ito - Bureou de oepot I Data- Dote 

estinatário (Nome e Morada)-Destinotoire de l'envoi 

Xt'(G J..).\Ú}n~ \0tiU, SA 
<\)6 T.nG00 ~ \esr,e O 1-

4 qqo - \&0 ~onk ele 4\m 

~ctt 
cn -Correios de Portugal. S.A. 
Soc,edade Aberta 

Reservado à colagem da Etiqueta Código de Barras - Numéro 

Aviso de Receção - -:Ire en C" __ yr 
Avis de ReceptlOn - de ltvroison 

A.R. Marca do dia do servlç( 
que devolve o avisl 

Timbre du burem 
renvovant ('aVI, 

- ------ - - -----
,j Ix Reg,stado Recommond€ 

I-=-: Encomenda- Coll~ 

Valor Declarado 
Voleur Declaree 

o Importància- Mantant -- RF 22384182 6 PT 

r-: -ntrega ao Proprlo 
~ ~I aMam Propre 
~ -i Prova de Entrega 
~ l ,v, O/son orresree 

ste AVISO foi assinado 
'el AIIIS a ete slgne 

Contra Reembolso O Importàncía- Montant 
Remboursement I 

Vale de CorreIo 
Mandar de Paste 

Pelo Destinatário 
Por le Destlnoro,re 

!j;J. Entregue - Remls 

- - --- - - ----o Importància- Mantant 

ru Por pessoa a quem foi entregue 
L::::ll Por lo personne o qwll o ere livre 

O Pago-Poye 

Devolver a - Renvo ver à Prioritaire - Par avion 

Remetente (Nome. Morada. Pais e Código Postal 

:lent lfieaeão de quem recebeu o objeto-Idennfico~on de lo personne qUi o recu fenvo, 

I 
-----------~ 

Ne rien inserire ci-dessous 

-< 2 ,.... ( 
1O .o 

')1(' 
8! ~ 

~ 
~~ 

l ' 
.~ 

UJ 

" ~ 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
RF 2238 41826 PT 

~,(\Cl-I(\(Q ~(~ 

- TRATAMENTO ESPECIAL - CÓDIGO DE BARRAS COM NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO 

- CONTROLO INDIVIDUAL - COBERTURA POR UM SEGURO 

DESTINATÁRIO 

NOME 

MORADA 

~~R~0~L~I~n~6~ú-2~s~±~r~e~~)1~ __________________ _ 
CÓDIGO POSTAL 

REMETENTE 

NOME i 
'I 

MORADA 

CÓDIGO POSTAL 

DDDD-DDD 
~ NACIONAL D INTERNACIONAL D SIMPLES D EM MÃO D PbSOAL 

D CI?AÇÃO V'A POSTAL D NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL D NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL SIMPLES D CITAÇÃO VIA "O 'if'\L 2 ITN "ATIVA 

D CORREIO OfiCIAL 
DSIM?LES 

DEMMÃO 
D SACO MULTlPOSTAl DUVRO 

SERViÇOS ESPECIAIS 

D AVISO DE RECEÇÃO (AR) D DOMiCíLIO SACO D CONTRA REEMBOLSO (COB) 

VALOR DO SEGURO EXTRA 

D SEGURO EXTRA €DDDDD,DD 
AVISO ELETRÔNICO 

DSMS 

TELEMÓVEL DDDDDDDDD D E-MAIL 

E-MAIL 

D 

VALOR DO CONTRA REEMBOLSO 

€ LJD [jl [,ui, 
PESO DTS 

A PREENCHER PELOS CTI 



Assunto: 

~..Qs }?:.S 
20 19,MPL,S ,G,5290 17-07-20 19 NIPG : 

-rL 

l J...d . ~ Cr dlw Agrícola Mútuo do Noroeste, CRL 
De (>g (ão dt onte de Uma 
Pu seiu .25,~ Abril 
491?O-OS8 PO.lt e lima 

.. > l ( I ., ll ( ~ " J 

DAF 16/0712019 

Emprést imo de médio e tong '; prazo paralnandalnento da contrapartida nadon I em 
projetos de inves f 'lento , dU' o montam ·: de 1 987 437,OO€ - Audiência Prévia 

o seglJlment do oficio,convite datado de 24 de ]llr:ho de 2019, envia- e a V. Exa o Relatório Pr l iminar 

e o apa de Análise ompara ivo das Propost(\!'>, rar.) no pr zo de cinco dia úteis, se assim o entender se 

pronunciar ao abr i~o do direito de audiência prpvi 'l . 

o ?re idel1'-.. da CUi 1 

--
- - ' - t"" 

_ J , - ------ . . _ -_ . 

M __ ." _' _ _ ~ 

..... ", - - ------....-.. ~ 
-._-~ 

Mod .l08 /SGQ.OO 

I , ~ ~ .1jà 
1ft )~ .· tc 



.oja de deposito Bureau de aepor Data- Date 

~ctt 
Aviso de Receção - d~ entr ! 

Avis de Recep tion - de livra/50 
)estinatêlrio (Nome e Morada)-Destinataire de I'envoi 

n\xú (j.!) c::\~-\;O A'cl1íQJEQ \{ú\-uo do 
/V$:noe..~~ I c: R l. 

CTT - Correios de Portugal. S A~ 

SOCtt'dade Aberta 

Reservado à colagem da Etiqueta Código de Barras - Numéro 

A.R. Marca do dia do servi 
que devolve o avi 

TImbre du bure 
renvo vom r a 

KtS~\o <95 d.o F\brif' 
, Jr.Q~lCL=-D 58:-----'-P-""O'-'--'Q--'-'k~dQ""""_=..!..:I.""--"'-____ ___I ~R RF 2238 4183 O PT 
, "5 [Xl egistado - Reconlmonde 
, > 

l ~ C' " '- I Encomenda- (0115 
~ 

' " , . , ,,. 
~ ~ 

:ste AVIS O tol assinado 

'et AVIS a ele slqn€ 
[l 

3 

Valor Declarado 
Vafeur Dectoree 

o Importâncla- Montam 

--- ---
Contra Reembolso O Importãncla- Montaf1( 

Rembour5~e~m~e~n~I __________________________ _ 

Vale de Correio 
Mandat de Poste 

Pelo Destlnatârlo 
por le OeSflnaWlfE" 

Entregue - Rf!rms 

D Importâncla- Montont 

por pessoa a quem foi entregue 
PorIa personne o QUI ri o ere lIvre 

Pago - Paye 

Devolver a - Renvoyer ô 

Remetente (Nom e, Morada, Pafs e Código Postal 

M IcíplO DE 
dentifjcação de quem recebeu o obJeto- loenrlficaClon de lo personne qui o reçu renvol 

BI ou outro documento oficial 
Corte didentite ou ourre document olficieJ 

rien inserire ci-dessous 

p '-:yi',rre DE LIMA 

499 -062 PONTE DE LHlliA 

Ne rien inserire ci-dessous • 

-- ~ , ................ ..... ...... ........ ... .......................... " .. ...... ," .... .. ..... , 
RF 2238 4183 O PT 

ANTES DE PREENCHER LEIA COM ATENÇÃO VEJA AS INSTRUÇÕES NO VERSO f\ 'f'OJ'\CQ' ( O. 
A FORMA MAIS SEGURA DE ENVIAR DOCUMENTOS E OBJETOS VALIOSOS PORQUE TEM: ~9~ )'?::,Ç" 
- TRATAMENTO ESPECIAL - CÓDIG O DE BARRAS COM NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNI CO 

- CONTROLO INDIVIDUAL - COBERTURA POR UM SEGURO ~ 

DESTINATÁRIO 

NOME 

CÓDIGO POSTAL 

g] @] BJ [Q -[Q]~~ Pon\e ~ LlN'G. 
REMETENTE 

NOME 

. ~ry ,;101 - ,. ~:;e .:!". ,- . ~ ~eJEA 1 
. ! n ~i:I 1- k ~L.1U~.., 

--C-CÓ-D-I G-O-P-O-S-TA-L---------------------------------W90~O&2~f0"{:~lli ~ ifv l~J 
MORADA 

DDDD-DDD 

[g] NACIONAL D INTERNACIONAL D SIMPLES D EM MÃO D PESSOAL 

D CITAÇÃO VIA POSTAL D NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL D NOTIFICAÇÃO VI ~ POSTAL SIMPLES D CITAÇÃO VIA POSTAL 2' TENTATIVA 

D CORREIO OFICIAL 
D SIMPLES 

DEMMÃO 

SERViÇOS ESPECIAIS 

D SACO MULTlPOSTAL DUVRO 

D AVISO DE RECEÇÃO (AR) D DOMICluo SACO D CONTRA REEMBOLSO (COB) 

VALOR DO SEGURO EXTRA 

D SEGURO EXTRA €DDDD .DO 
AVISO ELETRÓNICO 

D _ ____ ~ 

VALOR DO CONTRA REEMBOLSO 

€ucccc.cc 
PESO DTS 

DSMS 

TELEMÓVEL 

D D D DDDD D=D~:=~AP=REENCH=ERPEL=oSCn~..-; 

O ACEITANTE 

/ 
I 

I 
I 
\ 
\ 

,/ "-
"-

\ 

/ 

\ 
\ 
I 

I 



Assunto: 

~ J'?:,.= 
2019,MPL,S,G,529617-07-2019 NIPG: 

MiIl nnium BCP 
Den-Alto Minha Empresas 
Alcaniel Amara l 

raç da República 42,1° 
4Q 0-510 Viana do Castelo 

DAI" 1610712019 

Empréstimo de médio e longo prazo para fin nciam nto da contrapartid nacional em 
projetos de investimento, até ao montant e de 1 987 437,OO€ - Audiência Prévia 

No seguimento do ofido-convite datado de 24 de junho de 2019, envIa-se a V. Exa o Relatório Preliminar 

e o Mapa de Análise Comparativo das Propostas, para no prazo de cinco dias úteis, se assim o entender se 

pronunciar ao abrigo do direito de audiência prévia. 

Mod.l08/SGQ.OO 

.'1 

Com os rl\.~ m;res ClIl ,firtrnento , 

O Presidente da ( <'I m o' el Municipal 

... - - --
, --- ,-_. -----

-

Vitor Mendes {fn . ") 

' j I. ., f (. ;f .... .11}t ... , ~j ,~.t 
$ 1 ",,{::L .!" 

I ó8 041 

'; 



Ija de d póslto· Bureou de depor I Data- Dore 

p-ctt 
Aviso de Receção - de entregi 

Avls de Reception - de IIvr0l5 n 
~stinatári o {Nome e Morada) -Destinotoire de /'envoi 

~i·eren "i U'f'I'\BC9 - ~'(\ A·No H\f\OO 
::..mpf~ 

'rCC6 do.. Repób~\eu 4d /,\0 

1L Q QO-=-_5ó20 \lI o.no.-.ekLC ..... CS~' kG....,., ..... 0'--------1 
Valor Declarado 
Va[eul' Oecloree 

o Importâncla- Montont 

Contra Reembolso O Importâncla- Montont 
Remooursemen/ 

Vale de Correio 
Mondar de Poste 

I~ Importâncla- Mancant 

te AVISO foi assinado O Pelo Oestinatãrio 1--;'9 Por pessoa a quem foi entregue 
" AVI$ Q ere slgne Parte Desrmarolre ~ Por/opersonne oQwlloerelivre 

1TI Entregue · Remls L I Pago - Poye 

en If"lcaç~o de Quem recebeu ~jeto- lderrrlficonon de- lo perSOnflE' QUI o recu r envOI 

I ou outro documento oficial 
arte didentité ou outre document offtciel 
- - - - - - ------
~ome legivel . Nom/ISIDIE' 

lata e assinatura - Dote et signature I 
-4$Lb3-J4.9- -- --- - - - ·----- -----:U 
ien inserire cj- dessous • Não escrever neste espaço Ne rien Inserire ci-dessous 

CTT - Correios de Portugal. S.A. 
SOCiedade .Aberta 

Reservado à colagem da Etiqueta Código de Barras - Numéro 

A.R. 

AF 4635 1828 2 PT 

Devolver a - Renvoyer ó Prioritaire - Par avion 

• 

Remetente (Nom e. Morada. Pafs e Código Postai 

ICíp10 DE 
P .. ;·rI E DE LIMA 

A.99G .062 PONTE DE LIMA 

~ 
(? ! 

~ , "'. - N t 
~ 

Q, 
/" ,,' 

C 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Antes de preencher leia com atenção 
Veja as intruções no verso 

RF 4835 18282 PT 

A forma mais segura de enviar documentos e objetos valiosos porque tem: 

• Tratamento Especial • Código de Barras com número de identificação único 
, Controlo Individual • Cobertura por um seguro 

Destinatário 

Nome 

H i ~Perm\uro J:>e e 1)eo Afta tf\f\'rn-.-:Ero.\2Le...."w-""="D."---__ 
Morada 

PrOES\ ~\:lÓbQ.L(~·C-'-) ----,4-=d -l-1 -'-"° _________ _ 
Código Postal g][gJ[Q][QJ -[5JQJ[Q] V ( Q'rLL-do~\rRL->."-) _ _____ _ 
Remetente 

Nome t '* ....... "._ ... ~-....,....; I 
Morada--------------------l-r-~--.:It~.~~-----=-If-_--t-

Código Postal DDDD -DDD 
[iJ Nacional o Internacional 

o Pré- Pagos o Livro 

o Saco Multipostal O 

Serviços Especiais 

. 
L:2:.0L ,;~~~~,~'._' .. _. :_;._;_'_.,._:.'._., ____ _ 

o Correio Reg istado Simples 

o Citação Via 
Postal 

O Citação Via Postal 2" 
Tentativa 

~ Correio Registado 

o Notificação Via 
Postal 

O Notificação Via Postal 
Simples 

o Aviso de Receção 
(AR) 

Contra Re mbolSo (COBI Valor Declarad IVO) Peso 

O Entrega ao Próprio 

o Entrega ao Domicnio 
Saco 

Aviso Eletrônico 

o SMS o E- maU 

N' de Telemóvel DDDDDDDDD Endereço Eletrónico 

DTS 

A preencher pelos CTT 

/ 



RELATÓRIO FINAL 

-----EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA FINANCIAMENTO 

DE CONTRAPARTIDA NACIONAL DO INVESTIMENTO APROVADO 

ATRAVÉS DA CANDIDATURA NORTE-02-0853-FEDER-037574, DESIGNADA 

"PÓLO INDUSTRIAL DO GRANITO/PEDRAS FINAS"- ATÉ AO MONTANTE 

DE 1.987.437 ,OO€ - Relatório Fina!.-----------------------------------------------------------

Ao vigésimo sexto dia do mês de JuLho do ano dois mil e dezanove, reuniu pelas catorze 

horas, nesta vila de Ponte de Lima e Paços do Concelho, no Salão Nobre, a Comissão de 

abertura de propostas designada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 01 de 

julho 20 19, constituída pela Sr.a Eng.a Mecia Sofia Alves Correia Martins, como 

Presidente da Comissão, pela Dra. Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo e 

pela Dra. Maria de Fátima Carvalhosa Lopes, estes como vogais da mesma Comissão, 

com o fim de proceder à anal ise das respostas apresentadas em sede de audiência 

pré"ia.--------------------------------------------------------------------------------------------------
-----Ao abrigo do direito de audiência prévia, a CGD veio em 19/07/2019 e dentro do 

prazo, exercer esse direi to. -------------------------------------------------------------------------

-----Analisada a pronúncia e considerando que não podem ser apresentados elementos 

que completem as propostas em sede de audiência prévia e considerados necessários 

porque constituem os atributos da proposta, não pode esta Comissão aceitar os 

documentos entregues.------------------------------------------------------------------------------

-----Face ao exposto a Comissão entende que se deve manter o teor e as conclusões do 

Relatório Preliminar.--------------------------------------------------------------------------------

-----A Comissão propõe que a intenção de adjudicação do empréstimo em causa, seja 

feita mediante adesão à linha de crédito BEl PT 2020 Autarquias, por ser 

economicamente mais vantajosa para o Município.--------------------------------------------

-----Mais deliberou enviar o presente relatório, juntanlente com o relatório preliminar e 

demais documentos que compõem o processo ao Órgão competente para a decisão de 

contratar, cabendo a este Órgão decidir sobre a Aprovação de todas as propostas 

contidas no relatório final. -------------------------------------------------------------------------

-----Todas as deliberações referidas neste relatório foram tomadas por unanimidade.-----

-----E, nada mais havendo a tratar, a Presidente da Comissão deu por encerrada a 

reunião, da qual, para constar se lavrou o presente relatório.----------------------------------



/Primeira Vogal/Dr.a Sofia Velho 

-;;-< -~-" --- <- ~~ 
/ Segunda Vogal /Dr.a Fátima Lopes 
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Assunto: 

Pedido de Financiamento 

Nossa referência 
UCFFC-NAP-EQBEI-ID04453 

Operação NORTE-02-0853-FEDER-037574_04453 

Agência para o 
DesenuoLuimento e 

Exmo(a) Senhor(a) 

Coesão, I.P. L ~ 
~, 2 __ ~ \ 

Presidente da Câmara 

Municipal de Ponte de Li rTlléij) l . C) r . I "

Praça da República, 7 

4990-062 Ponte de Lima 

Empréstimo Quadro (EQ) celebrado entre a Republica Portuguesa e o Banco Europeu de Investimento (BEl) 

Linha BEl PT 2020 - Autarquias 

Nos termos conjugados da alínea c) do ponto 2 do Despacho n.9 6200/2018, dos Ministros das Finanças, 

Planeamento e das Infraestruturas, de 15 de junho de 2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n. 9 

121, de 26 de junho de 2018 e do n. 9 5 do artigo 10.9 do Regulamento de Implementação da Linha BEl PT 

2020 - Autarquias, constante do Despacho n.9 6323-Aj2018, do Presidente do Conselho Diretivo da Agência 

para o Desenvolvimento e Coesão (Agência, I.P.), de 27 de junho de 2018, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.9 123, de 28 de junho de 2018, notifica-se V. Exa. que o Conselho Diretivo da Agência, I. P. 

deliberou, no dia 19 de julho de 2019, aprovar o pedido apresentado por essa entidade para o 

financiamento reembolsável da contrapartida nacional da operação mencionada em epígrafe, com um 

financiamento do EQ BEl - Linha BEl PT 2020 - Autarquias, no montante de € 1.987.437,00. 

Nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 121.9 e 122.9 do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado em anexo ao Decreto-Lei n. 9 4/2015, de 7 de janeiro, ficam V. Exas. notificados para, no prazo de 

10 dias úteis, dizerem por escrito, querendo, o que se oferecer acerca do projeto de decisão atinente à 
'aprovação do financiamento apresentado ao EQ BEI- Linha PT 2020-Autarquias. 

Mais se informa que nos termos do contrato celebrado entre o BEl e a República Portuguesa os montantes 

de afetação do EQ às operações estão sujeitos a confirmação ex-post pelos serviços do BEl. 

O prazo e as condições de utilização do financiamento serão indicados no texto da minuta a enviar a essa 

entidade pela Agência, I.P., para efeitos de contratualização do empréstimo, atento o disposto na alínea e) 

do ponto 2 do mencionado Despacho n. 9 6200/2018, de 15 de junho de 2018. 

Com os melhores cumprimentos, 

Cohesion and Development Agency 

Aven ida 5 de outubro, n.' 153 

1050-053 Lisboa PORTUGAL 

Tel!: 218814000 Fax: 218881 11 1 

agencia@adcoesao.pt 

www.adcoesao.pt 



ele AG do NORTE 

Assunto: 

ADCDESAO/ S/1808/ 201~ 

f). OflÍ 
I 

(?&'np p.lJl ~ A'1 ~ 

(<c '0"""~ 0"0 fé:'v . 

2t, loa 1.20 1 ~ 

SAio",., 
UCFFC·NAP·EQBEt.t004453 

Pedido de Financiamento - Decisão Final 

Operação NORTE-02-0853-FEDER-037574_ 04453 

14-08- 201 9 

Agênclo poro o 
__ \ Desenuol~mento e 

~ C L í Co,"'~ 

Exmola) Senhoria) a::~ -t y 
Presidente da Câmara 
Municipal de Ponte de . a 

'" / ~ 
4990-062 Ponte de Uma c. . ~ 
Praça da Repúbl ica, 7 ~- .!J 

Empréstimo Quadro (EQ) celebrado entre a Republica Portuguesa e o Banco Europeu de Inv'ôe~sU'",,""õo\1iBEI) 

Linha BEl PT 2020 - Autarquias 

Nos termos conjugados do disposto nos artigos 114.º e 127.º do-eodigo do Procedimento Administrativo, da 

alínea c) do ponto 2 do Despacho n.º 6200/2018, dos Ministros das Finanças, Planeamento e das 

Infraestruturas, de 15 de junho de 2018, publicado no Diário da República, 2.! série, n.º 121, de 26 de junho 

de 2018, do n.º 5 do artigo 10.º do Regulamento de Implementação da Linha BEl PT 2020 - Autarquias, 

constante do Despacho n.º 6323-A/2018, do Presidente do Conselho Diretivo da Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão (Agência, I.P.), de 27 de junho de 2018, publicado no Diário da República, 2. i! 

série, n.º 123, de 28 de junho de 2018, e no âmbito do procedimento a que se refere o oficio com a 

referência ADCOESAO/S/1676/2019, de 26.07.2019, ficam V. Exas notificados da deliberação adotada em 19 

de julho de 2019, pelo Conselho Diretivo da Agência, I.P. de aprovação do pedido apresentado por essa 

entidade no âmbito do financiamento apresentado ao EQ BEl - Linha BEl PT 2020 - Autarquias. 

Com os melhores cumprimentos, 

~{2·jL 
l~ Castt lho r . -r 
\/égal 

C""'""'" lIOd o.v.Iopmem Agerocy 

Av. nda 5 de DUIUbto. R.. I!>! 

105().(1!>! Uoboa PORTUGAl 

TeIf. 218814000Fax:218661 111 
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