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Planeamento e das Infraestruturas nos termos do Des-
pacho n.º 2311/2016, de 1 de fevereiro, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 32, de 16 de fevereiro 
de 2016, o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

A presente portaria fixa a forma de aplicação dos resulta-
dos líquidos do exercício de 2015 da Autoridade Nacional 
de Comunicações (ANACOM), no montante de (euro) 
30.998.540,16.

Artigo 2.º

Aplicação dos resultados líquidos de 2015

1 — Os resultados líquidos do exercício de 2015 da 
Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) são 
aplicados da seguinte forma:

a) O montante global (euro) 10.222.339,11, corres-
pondendo (euro) 10.193.923,55 ao ano de 2015 e (euros) 
28.415,56 a um acerto referente ao ano de 2014, represen-
tando o aumento das taxas de utilização de frequências 
decorrente do estabelecido na Portaria n.º 378 -D/2013, 
de 31 de dezembro, constitui receita geral do Estado e é 
transferido para o Tesouro;

b) Os juros resultantes de aplicações financeiras manti-
das junto da banca comercial no exercício de 2015, no valor 
de (euro) 40.598,42 constituem receita geral do Estado e 
são transferidos para o Tesouro;

c) O remanescente no montante de (euro) 20.735.602,63 
é aplicado da seguinte forma:

i) O montante de (euro) 145.523,26, correspondente a 
juros de aplicações financeiras aplicadas no IGCP é trans-
ferido para «Reservas Especiais — Investimento»;

ii) 90 % de (euro) 20.590.079,37 (20.735.602,63
 -145.523,26), no valor de (euro) 18.531.071,43, cons-
tituem receita geral do Estado;

iii) 10 %, no valor de (euro) 2.059.007,94 são transferidos 
para a rubrica «Reservas Especiais — Investimento».

2 — Do valor referido na alínea c), subalínea ii), do 
número anterior, são transferidos os seguintes montantes:

a) Para a Agência Espacial Europeia (ESA), no âmbito 
das responsabilidades assumidas pelo Estado, o montante 
de (euro) 1.759.999,90;

b) Para o Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P., o 
montante de (euro) 6.151.378,79 nos termos do disposto 
no n.º 3 do artigo 12.º -A da Lei n.º 55/2012, de 6 de se-
tembro, alterada pela Lei n.º 28/2014, de 19 de maio, e 
do n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 28/2014, de 19 de maio, 
devendo esta transferência ser realizada a partir de 2 de 
janeiro de 2017;

c) O remanescente, no valor de (euro) 10.619.692,74 é 
transferido para o Tesouro, estando incluído neste mon-
tante o valor anual a transferir para a ERC, por conta dos 
resultados líquidos da ANACOM ao abrigo do artigo 2.º 
do Decreto -Lei n.º 103/2006, de 7 de junho, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 70/2009, de 31 de março, e pelo Decreto-
-Lei n.º 36/2015, de 9 de março de 2015.

Artigo 3.º
Alteração ao orçamento da ANACOM para 2016

É aprovada a alteração do orçamento da ANACOM para 
2016, na rubrica de despesa, pelos valores referidos nas 
alíneas a), b), c) e d) do n.º 1 do artigo 2.º, sem necessidade 
da adoção de qualquer outro procedimento.

Artigo 4.º
Entrada em vigor

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

O Ministro das Finanças, Mário José Gomes de Freitas 
Centeno, em 20 de fevereiro de 2017. — O Secretário de 
Estado das Infraestruturas, Guilherme Waldemar Gou-
lão dos Reis d’Oliveira Martins, em 23 de fevereiro de 
2017. 

 CULTURA

Decreto n.º 6/2017
de 1 de março

O «edifício mandado construir em 1765, por João de 
Almada e Melo, para cadeia no Pôrto e que hoje abriga 
também o Tribunal da Relação do Pôrto» encontra -se 
classificado como imóvel de interesse público, por força 
do Decreto n.º 22 619, publicado no Diário do Governo, 
1.ª série, n.º 122, de 2 de junho de 1933.

Desenhado por Eugénio dos Santos, engenheiro mili-
tar e arquiteto responsável pela reconstrução pombalina 
da baixa lisboeta, o edifício da antiga cadeia e tribunal 
da relação do Porto constitui um exemplar único da ar-
quitetura civil portuguesa do século XVII, encerrando 
algumas das memórias mais relevantes da cidade. To-
talmente preservado em termos estruturais, constitui um 
dos raros imóveis desta tipologia ainda existentes na 
Europa, sendo possivelmente o edifício prisional mais 
paradigmático do país.

Erguido no âmbito da renovação urbanística promo-
vida pelo governador -geral João de Almada e Melo, terá 
sido o primeiro grande edifício civil do Porto, refletindo 
de forma notável, mesmo em termos europeus, a sua 
condição de baluarte do exercício do poder do Estado, 
patente desde logo na sua monumental solidez e no 
programa decorativo do tribunal, constituído por um 
conjunto simbólico evocativo dos princípios do antigo 
regime.

A sua história, bem como a das instituições que al-
bergou, está sustentada por uma extensa documentação 
dos séculos XVIII, XIX e XX, que esclarece a íntima 
relação do edifício com alguns dos períodos mais contur-
bados da história portuense e nacional, nomeadamente 
do Portugal oitocentista, incluindo a sua condição de 
cárcere de personagens destacadas da política e da cul-
tura da época.

Atualmente, e após a sua reabilitação entre 1987 e 2000, 
decorrente da projeção da última grande intervenção pelos 
Arquitetos Humberto Vieira e Souto Moura, o monumento 
conserva a memória e o poder evocativo dos ambientes 
originais, ao mesmo tempo que alberga o Centro Português 
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de Fotografia, o que permite a sua fruição por parte do 
público em geral.

Assim, atendendo à sua relevância histórica e patrimo-
nial, o presente decreto procede à reclassificação e redeno-
minação do edifício, de forma a refletir adequadamente o 
seu valor enquanto bem cultural, bem como a designação 
pela qual é publicamente conhecido.

A reclassificação da Antiga Cadeia e Tribunal da Re-
lação do Porto enquadra -se nos critérios constantes do 
artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que 
aprovou as bases da política e do regime de proteção 
e valorização do Património Cultural, nomeadamente 
tendo em conta o caráter matricial do bem; o génio 
do respetivo criador; o seu interesse como testemunho 
notável de vivências ou factos históricos; o seu valor 
estético, técnico e material intrínseco; a sua conceção 
arquitetónica e urbanística; a sua extensão e o que nela 
se reflete do ponto de vista da memória coletiva, bem 
como a sua importância do ponto de vista da investiga-
ção histórica ou científica.

A zona especial de proteção do imóvel agora reclassi-
ficado será fixada por portaria, nos termos do disposto no 
artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e em 
cumprimento do disposto no Decreto -Lei n.º 309/2009, 
de 23 de outubro.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos 
interessados, previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de setembro, de acordo com o disposto no Código do 
Procedimento Administrativo.

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 28.º da 

Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e nos termos da 
alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Governo 
decreta o seguinte:

Artigo único
Reclassificação

1 — É reclassificado como monumento nacional o «edi-
fício mandado construir em 1765, por João de Almada e 
Melo, para cadeia no Pôrto e que hoje abriga também o 
Tribunal da Relação do Pôrto», classificado como imóvel 
de interesse público pelo Decreto n.º 22 619, publicado 
no Diário do Governo, 1.ª série, n.º 122, de 2 de junho 
de 1933.

2 — O monumento nacional, situado no Largo Amor de 
Perdição, na Rua de São Bento da Vitória e na Travessa de 
São Bento, na União das Freguesias de Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, do concelho 
e distrito do Porto, conforme planta constante do anexo ao 
presente decreto, passa a ser designado «Antiga Cadeia e 
Tribunal da Relação do Porto».

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 5 de 
janeiro de 2017. — Augusto Ernesto Santos Silva — Luís 
Filipe Carrilho de Castro Mendes.

Promulgado em 15 de fevereiro de 2017.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 21 de fevereiro de 2017.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

  

ANEXO 

 PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS

Decreto-Lei n.º 24/2017
de 1 de março

A Lei n.º 16/2011, de 3 de maio, aprovou o regime de 
certificação dos maquinistas de locomotivas e comboios 
do sistema ferroviário e transpôs a Diretiva 2007/59/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outu-
bro, relativa à certificação dos maquinistas de locomoti-
vas e comboios no sistema ferroviário europeu (Diretiva 
2007/59/CE).

O Decreto -Lei n.º 138/2015, de 30 de julho, procedeu à 
primeira alteração da Lei n.º 16/2011, de 3 de maio, e trans-
pôs a Diretiva 2014/82/UE da Comissão, de 24 de junho, 
relativa aos conhecimentos profissionais gerais, aos requisi-
tos médicos e aos requisitos relativos à carta de maquinista.

Entretanto, foi adotada a Diretiva 2016/882/UE, da 
Comissão, de 1 de junho, que altera a Diretiva 2007/59/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, no que respeita aos 
requisitos linguísticos (Diretiva 2016/882/UE).

As alterações promovidas por este ato jurídico europeu 
fundaram -se no facto de se considerar que os requisitos lin-
guísticos nível B1 para maquinistas, estabelecidos no regime 
de 2007, consubstanciavam uma exigência desnecessária nos 
casos muito específicos em que os maquinistas só chegam 
à estação da fronteira de um Estado -Membro vizinho, sem 
qualquer impacto sobre a continuidade das operações trans-
fronteiras. Entendeu -se, pois, que deveria reduzir -se a sobre-
carga supérflua nas secções linguísticas entre as fronteiras e 
as estações de serviço situadas na proximidade das fronteiras 
e designadas para operações transfronteiras. Deste modo, no 
regime estabelecido na referida diretiva, passa a isentar -se os 


