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integração dos diversos subsistemas foi assegurado pela 
Indra, Sistemas de Portugal, S. A. Este é, aliás, o opera-
dor económico que atualmente reúne as competências 
técnicas e conhecimentos necessários, para prestar o ser-
viço de manutenção de modo a garantir a total integração, 
disponibilidade e segurança do sistema. Acresce que foi 
elaborado um parecer técnico pela Universidade do Minho, 
que sustenta não existirem condições, com níveis de risco 
aceitáveis, para que a curto e médio prazo, a manutenção 
do SIVICC possa ser assegurada por outra entidade que 
não a fornecedora inicial.

O SIVICC consubstancia um instrumento vital da segu-
rança interna do Estado Português, contribuindo decisiva-
mente para a manutenção da ordem e segurança públicas, 
sendo certo que a respetiva eficácia está dependente da 
sua confidencialidade, na medida em que o sistema só se 
afigura suscetível de alcançar os seus objetivos se a sua 
configuração genérica e os seus componentes específicos 
não forem de conhecimento público.

Assim, a publicitação do procedimento exigiria a di-
vulgação de matérias fundamentais para a segurança do 
Estado Português e dos meios tecnológicos que compõem 
os subsistemas, o que acarretaria uma vulnerabilidade 
indesejada ao sistema colocando em causa a sua própria 
finalidade.

O valor máximo global estimado do contrato a celebrar 
é de € 6 586 429,62, ao qual acresce IVA à taxa legal em 
vigor, decorrendo do mesmo a assunção de encargos or-
çamentais para os anos económicos de 2017 a 2020, que 
deve ser objeto de autorização pelos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças e da tutela, o que, 
por via da presente resolução, fica já autorizado.

Assim:
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º, dos 

n.os 1 e 2 do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho, repristinados pela Resolução da Assembleia da Re-
pública n.º 86/2011, de 11 de abril, do n.º 1 do artigo 36.º, 
do artigo 38.º e do artigo 109.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, dos artigos 44.º e 46.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, 
o Conselho de Ministros resolve:

1 — Autorizar os encargos orçamentais inerentes à aqui-
sição de serviços de manutenção preventiva e corretiva do 
Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo da 
Costa Portuguesa (SIVICC), que não podem exceder o 
valor de € 6.586.429,62, ao qual acresce IVA à taxa legal 
em vigor.

2 — Determinar que os encargos orçamentais referidos 
no número anterior não podem exceder, em cada ano eco-
nómico, os seguintes montantes, aos quais acresce IVA à 
taxa legal em vigor:

2017 — € 1 783 679,62;
2018 — € 1 985 500,00;
2019 — € 1 985 500,00;
2020 — € 831 750,00.

3 — Determinar que os encargos financeiros decor-
rentes da presente resolução são satisfeitos por conta das 
verbas inscritas e a inscrever no orçamento da Secretaria-
-Geral do Ministério da Administração Interna, referente 
aos anos indicados.

4 — Determinar que o montante fixado para cada ano 
económico pode ser acrescido do saldo que se apurar no 
ano anterior.

5 — Determinar, ao abrigo do disposto nas alíneas e) e f) 
do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos, 
o recurso ao procedimento pré -contratual de ajuste direto 
com convite à Indra, Sistemas de Portugal, S. A., relati-
vamente à aquisição prevista no n.º 1.

6 — Delegar, com faculdade de subdelegação, na Mi-
nistra da Administração Interna, a competência para a 
prática de todos os atos a realizar no âmbito da presente 
resolução.

7 — Determinar que a presente resolução produz efeitos 
na data da sua aprovação.

Presidência do Conselho de Ministros, 27 de abril de 
2017. — O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da 
Costa. 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 75/2017
A saída do Reino Unido da União Europeia implica a 

relocalização das agências europeias sediadas em Londres, 
entre as quais a Agência Europeia do Medicamento (EMA).

A sua reinstalação tem necessariamente de ser feita de 
forma eficiente, com a antecedência necessária à mudança 
de processos e dos recursos humanos que a integram e sem 
lesar a normal atividade que desenvolve, de molde a essa 
reinstalação não representar um impacto negativo junto 
dos cidadãos do Espaço Económico Europeu.

Portugal, enquanto país comprometido com os valo-
res europeus e com uma postura ativa, institucional e da 
cidadania no projeto europeu, considera Lisboa a cidade 
apropriada para acolher a sede da EMA.

Sustentam a candidatura nacional as valências técnico-
-científicas, resultantes da longa participação portuguesa 
como membro da rede europeia do medicamento da qual 
a EMA é uma peça central (tendo o país sido candidato a 
receber a Agência logo em 1993); as valências socioecó-
nomicas que o país pode oferecer; a localização geográfica 
privilegiada; a experiência no acolhimento de organismos 
europeus e internacionais; bem como as sinergias que 
podem ser estabelecidas com o Observatório Europeu da 
Droga.

A criação de uma Comissão de Candidatura Nacional 
constitui o suporte institucional para a organização da 
candidatura, a sua promoção, o estabelecimento de orienta-
ções, a definição da estratégia, do planeamento, dos meios 
e as ações a implementar, em ordem à concretização desse 
projeto da maior relevância para o país.

Impõe -se um alinhamento estratégico comum entre 
as várias entidades nacionais relevantes permitindo que 
Portugal apresente uma frente de candidatura abrangente, 
coerente nos propósitos e na mensagem a difundir, conju-
gando formas de atuação entre diferentes áreas.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, 

o Conselho de Ministros resolve:
1 — Criar a Comissão de Candidatura Nacional para 

a instalação da Agência Europeia do Medicamento na 
cidade de Lisboa (CCN) que funciona na dependência 
conjunta das áreas governativas dos negócios estrangeiros 
e da saúde.

2 — Estabelecer que a CCN tem por missão assegurar 
a coordenação político -estratégica, técnico -executiva e 
operacional com vista à elaboração, coordenação e promo-
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ção da candidatura portuguesa à relocalização da Agência 
Europeia do Medicamento (EMA).

3 — Determinar que na prossecução da sua missão, são 
atribuições da CCN:

a) Coordenar as intervenções das áreas governativas 
necessárias, a convergência de ações e de planeamento 
do processo de candidatura;

b) Apresentar fundamentos de candidatura de forma 
abrangente, competitiva e coerente nos propósitos e na 
mensagem a difundir, conjugando diferentes áreas de en-
quadramento e de execução;

c) Elaborar um Plano de Candidatura Integrado, quanto 
à estratégia e à organização;

d) Identificar argumentos de negociação nacional pe-
rante a regulação europeia e a concorrência internacional;

e) Assegurar a articulação dos processos relacionados 
com a candidatura a nível nacional e europeu;

f) Coordenar e acompanhar o processo de candidatura 
em todas as suas instâncias.

4 — Estabelecer que a CCN funciona a nível político-
-estratégico e a nível técnico -executivo, nos seguintes 
termos:

a) A nível político -estratégico, a CCN é composta pelo 
membro do Governo responsável pela área dos assuntos 
europeus e pelo membro do Governo responsável pela área 
da saúde, que conjuntamente presidem;

b) A nível técnico -executivo, em função das competên-
cias em concreto, a CCN é constituída por representantes 
das seguintes áreas governativas:

i) Negócios Estrangeiros;
ii) Modernização Administrativa;
iii) Finanças;
iv) Ciência Tecnologia e Ensino Superior;
v) Educação;
vi) Trabalho, Solidariedade e Segurança Social;
vii) Saúde;
viii) Planeamento e das Infraestruturas;
ix) Economia e,

por representantes da CML — Câmara Municipal de 
Lisboa.

5 — Estabelecer que a nível técnico -executivo a coorde-
nação é assegurada pelas áreas dos negócios estrangeiros 
e da saúde.

6 — Estabelecer que no âmbito da concretização da can-
didatura sempre que se mostre conveniente, em particular 
nas áreas da comunicação, logística, relações externas e 
institucionais, podem ser convidados a colaborar com o 
grupo de trabalho outros elementos, a título individual ou 
como representantes dos respetivos serviços e organismos, 
ou outras entidades com reconhecido mérito na matéria 
em causa.

7 — Determinar que compete ao INFARMED — 
Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 
Saúde, I. P., enquanto autoridade integrante do Sistema 
Europeu do Medicamento e da própria EMA, a neces-
sária coordenação operacional das áreas previstas no 
n.º 4, bem como prestar especial apoio à CCN por via 
dos recursos tidos como convenientes à prossecução da 
missão enunciada no n.º 2.

8 — Determinar que as áreas governativas e os orga-
nismos relevantes devem prestar todo o apoio que seja 
necessário para a execução das atividades da CCN, in-

cluindo assegurar disponibilidade dos respetivos/as diri-
gentes e trabalhadores/as, bem como suportar os encargos 
inerentes.

9 — Determinar que cabe a cada área governativa in-
dicar os representantes na CCN a nível técnico -executivo.

10 — Determinar que os/as representantes na CCN, me-
diante prévio acordo da coordenação político -estratégico 
podem fazer -se acompanhar por especialistas ou outras 
personalidades relevantes quando a especificidade das 
matérias o justifique.

11 — Determinar que podem igualmente fazer -se repre-
sentar nas reuniões da CCN outras entidades cujo contri-
buto seja considerado relevante em função das matérias, 
nomeadamente as entidades do setor do medicamento.

12 — Estabelecer que a CCN reúne com uma periodi-
cidade mínima quinzenal e sempre que necessário para o 
eficaz cumprimento da sua missão.

13 — Determinar que os membros da CCN, assim como 
os elementos que venham a ser convocados nos termos 
n.º 6, não auferem qualquer remuneração ou abono pelo 
exercício das suas funções.

14 — A Comissão extingue -se com a decisão de candi-
datura por parte das instâncias europeias e deve produzir 
um Relatório final das diligências realizadas e resultados.

15 — Determinar que a presente resolução produz efei-
tos a partir da data da sua aprovação.

Presidência do Conselho de Ministros, 27 de abril de 
2017. — O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da 
Costa. 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2017
O Decreto -Lei n.º 68/2004, de 25 de março, que criou 

a «Ficha Técnica da Habitação», constituiu um marco no 
reforço dos direitos dos consumidores, na informação e 
na proteção dos seus interesses económicos, no âmbito da 
aquisição de imóveis para habitação. Decorridos mais de 
10 anos da entrada em vigor deste diploma, verificou -se 
que grande parte da informação que consta da ficha técnica 
da habitação já se encontra disponível no livro de obra e 
no certificado energético, pelo que deixa de se justificar 
a sua existência.

A «Ficha Técnica da Habitação», contém uma síntese 
das principais características do edifício e das suas frações 
e visa fornecer uma noção genérica da configuração do 
edifício, bem como a informação onde podem ser obtidos 
elementos detalhados sobre as características físicas e ju-
rídicas do mesmo, de modo, essencialmente, a permitir aos 
consumidores aceder à mais relevante e completa informa-
ção sobre os imóveis e proceder à sua aquisição consciente 
e informada, e com a necessária segurança jurídica.

Já o Livro de Obra contém uma primeira parte destinada 
ao registo de factos e observações respeitantes à execução 
da obra, bem como à realização do registo periódico do 
seu estado de execução; Uma segunda parte, destinada ao 
registo das principais características da edificação e das 
soluções construtivas adotadas, com impacte na qualidade 
e funcionalidade do edificado, quando esteja em causa obra 
de construção, reconstrução, com ou sem preservação de 
fachadas, ampliação ou alteração de edifício e quanto a 
todos os elementos construtivos que da mesma resultem.

Por outro lado, o Certificado Energético visa asse-
gurar, com forte dinamismo, a eficiência energética dos 
edifícios através do Sistema Certificação Energética dos 
Edifícios (SCE).


