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DL /2016 

09.01.2017 

Projeto de Decreto-Lei 

A descentralização de competências é apresentada no Programa do XXI Governo 

Constitucional como a base da reforma de um Estado que se pretende forte, inteligente e 

moderno, que deve apostar na inovação e na simplificação de procedimentos tendo sempre em 

conta o melhor interesse dos cidadãos e das empresas que procuram da parte da Administração 

Pública uma resposta ágil e adequada. Tal proposta de descentralização de competências obedece 

ao princípio da subsidiariedade, que determina que as atribuições e competências devem ser 

exercidas pelo nível de administração melhor colocado para as prosseguir com racionalidade, 

eficácia e proximidade dos cidadão, sendo esse o ponto de partida para o aprofundamento da 

autonomia local e da transformação do modelo de funcionamento do Estado. 

Das propostas constantes desse Programa de Governo, no sentido de aprofundar a democracia 

local, de aproximar os serviços às populações e de promover a participação dos administrados, 

é de realçar o incremento da legitimação das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional (CCDR) através da eleição do respetivo órgão executivo por um colégio eleitoral 

formado pelos membros das câmaras e das assembleias municipais da área de intervenção, bem 

como a proposta de integração dos serviços desconcentrados do Estado naquelas CCDR.   

Pelo presente decreto-lei procede-se à terceira alteração do Decreto-Lei n.º 228/2012, de 25 de 

outubro, que aprovou a Lei Orgânica das CCDR, efetuando-se alterações ao seu regime jurídico, 

constituindo-se as CCDR como entidades da administração indireta do Estado, com uma base 

territorial limitada, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial.  

As novas CCDR assumem o exercício exclusivo, no seu âmbito territorial, das novas atribuições 
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e competências que adquirirão pela integração faseada – de acordo com a calendarização definida 

– dos serviços desconcentrados da administração central direta e indireta do Estado.  

As suas competências são acrescidas, nomeadamente nos domínios da educação, da cultura, dos 

transportes, do turismo, da conservação da natureza e da gestão dos recursos hídricos, da 

agricultura e das florestas, do desporto e da economia, que acumulam aos domínios históricos 

do ambiente e do ordenamento do território. 

Salienta-se ainda o reforço atribuições das CCDR associadas à gestão de fundos europeus, que 

até à data se limitava à gestão de fundos regionais, prevendo-se agora atribuições de planeamento 

e de gestão de todos os programas, mecanismos e fundos no âmbito da política de coesão da 

União Europeia e de outras políticas europeias. 

Tais previsões em matéria de gestão de fundos estão intimamente associadas à crescente 

importância que pretende atribuir-se às CCDR na construção e implementação de estratégias 

integradas regionais essenciais para a coesão regional. Assim, são alargadas aos novos domínios 

sob alçada das CCDR as atribuições de dinamização e promoção das políticas públicas que visam 

contribuir para a competitividade económica e social e para a sustentabilidade dos respetivos 

territórios. 

Foi ouvida a Associação Nacional de Municípios. 

 

Assim: 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte: 

 

Artigo 1.º 

Objeto 
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O presente decreto-lei procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 228/2012, de 25 de 

outubro, que aprova a orgânica das comissões de coordenação e desenvolvimento regional. 

Artigo 2.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 228/2012, de 25 de outubro 

Os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 7.º, 8.º, 9.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 228/2012, de 25 de outubro, 

que aprova a orgânica das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 68/2014, de 8 de maio e pelo Decreto-Lei n.º 25/2015, de 6 de fevereiro, passam 

a ter a seguinte redação: 

«Artigo 1.º 

[…] 

1 – As comissões de coordenação e desenvolvimento regional, abreviadamente designadas por 

CCDR, são institutos públicos de regime especial, integrados na administração indireta do 

Estado, dotados de autonomia administrativa, financeira e património próprio. 

2 – […]. 

3 – A definição das orientações estratégicas nos domínios da promoção e coordenação territorial 

das políticas públicas, do desenvolvimento regional, do planeamento e da gestão dos fundos 

europeus estruturais e de investimento, são da responsabilidade do Governo de acordo com as 

competências definidas na respetiva lei orgânica. 

4 – […]. 

5 – […]. 

6 – […]. 
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a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]. 

7 – (Revogado.) 

8 – […]. 

Artigo 2.º 

[…] 

1 – As CCDR têm por missão promover a coordenação territorial de políticas públicas, o 

desenvolvimento integrado do seu território, executando as políticas nacionais definidas pelo 

Governo nos domínios do ambiente, conservação da natureza e recursos hídricos, cultura, 

agricultura e florestas, desporto, economia, educação, juventude, mobilidade, ordenamento do 

território, transportes e turismo, assegurando a respetiva articulação intersectorial e as funções 

de planeamento e gestão no âmbito da política de coesão e de outras políticas europeias. 

2 – […]. 

3 – […]. 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 
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d) Apoiar tecnicamente as autarquias locais e demais órgãos e serviços da administração local 

do Estado; 

e) […]; 

f) […]; 

g) Planear e gerir os programas, mecanismos e fundos no âmbito da política de coesão da 

União Europeia e de outras políticas europeias; 

h) Dinamizar e promover as necessárias políticas públicas com o objetivo de contribuir para 

a sua competitividade económica e social e para a sustentabilidade. 

i) […]. 

4 – […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]. 

5 – As CCDR integram e assumem gradualmente as funções dos serviços desconcentrados da 

Administração Central de base territorial sem funções de cariz nacional. 

6 – As CCDR prosseguem as atribuições referidas na alínea g) do n.º 3 no âmbito da aplicação 

dos fundos europeus estruturais e de investimento, nomeadamente o Acordo de Parceria 

Portugal 2020, na área correspondente ao âmbito territorial das respetivas NUTS II, salvo 
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disposição diversa em diploma legal que venha a consagrar outra forma de organização territorial 

autárquica. 

Artigo 3.º 

[…] 

1 – São órgãos de cada uma das CCDR: 

a) O conselho diretivo; 

b) [anterior alínea c) do n.º 2]; 

c) [anterior alínea a) do n.º 2]; 

d) [anterior alínea b) do n.º 2]. 

2 – (Revogado.). 

 

Artigo 4.º 

Presidente do conselho diretivo 

1 – Sem prejuízo das competências que lhe sejam conferidas por lei ou que nele sejam delegadas 

ou subdelegadas, compete ao presidente do conselho diretivo, no âmbito da orientação e gestão 

das CCDR: 

a) Gerir o programa operacional regional; 

b) […]; 

c) […]; 
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d) Coordenar e garantir a execução das políticas nacionais nos domínios identificados na 

alínea a) do n.º 3 do artigo 2.º; 

e) Presidir às reuniões do conselho diretivo, orientar os seus trabalhos e assegurar o 

cumprimento das respetivas deliberações; 

f) Proceder, junto das entidades competentes, à comunicação necessária ao registo de bens 

e direitos que pertençam às CCDR; 

g) Atuar como único porta-voz das CCDR prestando informações ao conselho regional 

sobre a atividade destas; 

h) Solicitar pareceres ao fiscal único e ao conselho de coordenação intersectorial; 

i) Exercer as competências que lhe sejam delegadas pelo conselho diretivo. 

2 – Compete, ainda, ao presidente da CCDR Norte: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

3 – O presidente do conselho diretivo pode delegar competências próprias em qualquer um dos 

membros do conselho diretivo. 

Artigo 5.º 

[…] 

1 – […]. 
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2 – O fiscal único é designado pelo membro do Governo responsável pela área do 

desenvolvimento regional, obrigatoriamente de entre os auditores registados na Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários ou, quando tal não se mostrar adequado, de entre os revisores 

oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas inscritos na respetiva lista da 

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 

3 – […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]. 

4 – […]. 

Artigo 7.º 

[…] 

1 – O conselho regional é o órgão consultivo da CCDR representativo dos vários interesses e 

entidades relevantes para a prossecução dos seus fins, garantindo o acompanhamento da 

atividade do conselho diretivo. 

2 – […]: 

a) […]; 
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b) Um representante das freguesias por cada comunidade intermunicipal abrangida pela área 

geográfica de atuação da respetiva CCDR, à exceção da CCDR Algarve onde haverá dois 

representantes das freguesias, todos indicados pela Associação Nacional de Freguesias 

(ANAFRE); 

c) […]; 

d) […]; 

e) Dois representantes dos institutos politécnicos sediados na região, indicado pelo Conselho 

Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]; 

i) […]; 

j) […]; 

k) […]. 

3 – O presidente do conselho diretivo da CCDR participa no conselho regional, sem direito de 

voto. 

4 – A designação dos membros do conselho regional deverá ser comunicada por escrito ao 

presidente do conselho diretivo das CCDR e é efetuada: 

a) Pelo órgão máximo da instituição sempre que o membro a designar represente apenas uma 

instituição; 
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b) Por consenso das várias instituições sempre que o membro a designar represente diversas 

instituições. 

5 – […]. 

6 – […]. 

7 – […]. 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) Pronunciar-se sobre os projetos de relevância nacional a executar na região; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]; 

i) […]; 

j) […]; 

k) […]; 

l) […]; 

m) […]. 

8 – […]. 
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Artigo 8.º 

[…] 

[…]: 

a) Nas áreas operacionais de desenvolvimento regional, do ordenamento do território e 

ambiente, o modelo de estrutura matricial; 

b) […]. 

Artigo 9.º 

[…] 

1 – […]. 

2 – […]. 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]. 

3 – […]. 
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4 – O elenco dos serviços prestados pelas CCDR, referidos na alínea b) do n.º 2, bem como o 

montante das taxas a cobrar pela sua prestação, é definido por portaria dos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas das finanças, do desenvolvimento regional, das autarquias 

locais e do ambiente e ordenamento do território. 

Artigo 13.º 

[…] 

1 – […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) À prevenção, ao controlo de infrações e à aplicação de sanções por atividades ilícitas, nos 

domínios das suas atribuições, de acordo com a legislação aplicável; 

e) […]; 

f) Ao reconhecimento de capacidade judiciária para efeitos da efetivação de responsabilidade 

civil extracontratual visando a reparação de danos causados ao ambiente, património 

cultural ou aos interesses gerais do ordenamento do território. 

2 – Os trabalhadores das CCDR que exerçam funções de fiscalização e vigilância são detentores 

dos decorrentes poderes de autoridade e, no exercício dessas funções, gozam das seguintes 

prerrogativas, sem prejuízo de outras constantes da legislação específica: 

a) […]; 
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b) Determinar, a título preventivo, e com efeitos imediatos, mediante ordem escrita e 

fundamentada, a suspensão ou cessação de atividades lesivas ou potencialmente danosas 

para o ambiente ou para o património cultural, o encerramento de instalações quando da 

não aplicação dessas medidas possa resultar risco iminente para a proteção da saúde 

pública e para segurança de pessoas e bens; 

c) Identificar quaisquer pessoas ou entidades que violem disposições legais e regulamentares 

nos domínios das atribuições das CCDR; 

d) […]. 

3 – Os trabalhadores das CCDR que desempenhem funções de fiscalização e vigilância usam 

um documento de identificação próprio, de modelo a aprovar pelo conselho diretivo.» 

Artigo 3.º 

Aditamento ao Decreto-Lei n.º 228/2012, de 25 de outubro 

São aditados ao Decreto-Lei n.º 228/2012, de 25 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

68/2014, de 8 de maio, e pelo Decreto-Lei n.º 25/2015, de 6 de fevereiro, os artigos 3.º-A, 3.º-

B, 3.º-C, 3.º-D, 3.º-E, 4.º-A, 4.º-B, 4.º-C, 4.º-D, 4.º-E, 4.º-F, 13.º-A e 13.º-B, com a seguinte 

redação: 

«Artigo 3.º-A 

Natureza e composição do conselho diretivo 

O conselho diretivo é o órgão executivo das CCDR e é composto por um presidente e um vice-

presidente, a que acresce um vogal nas CCDR Alentejo e Algarve, e três vogais nas restantes 

CCDR. 

Artigo 3.º-B 
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Constituição do conselho diretivo 

1 – O conselho diretivo é eleito, por um colégio eleitoral constituído pelos membros das câmaras 

e das assembleias municipais do âmbito territorial das respetivas CCDR. 

2 – As listas a eleição devem conter a indicação dos candidatos em número igual ao dos mandatos 

a preencher no conselho diretivo acrescida de dois suplentes nas CCDR Alentejo e Algarve e 

três suplentes nas restantes, devendo ser propostas por, pelo menos, 5% dos membros do 

colégio eleitoral. 

3 – Podem integrar as listas quaisquer cidadãos portugueses eleitores e habilitados, no mínimo, 

com o grau académico de licenciatura.  

4 – O ato eleitoral é convocado pelo membro do governo responsável pela área das autarquias 

locais por comunicação escrita dirigida às assembleias municipais, com antecedência mínima de 

30 dias em relação à data do ato eleitoral. 

5 – As listas candidatas são apresentadas à Direção-Geral das Autarquias Locais, com a 

antecedência mínima de 20 dias em relação à data do ato eleitoral, o qual verificará a sua 

regularidade, decidirá sobre a sua aceitação, e as tornará públicas. 

6 – A data da eleição será fixada entre o 60.º e o 90.º dia posterior ao das eleições gerais dos 

órgãos das autarquias locais, desde que mais de metade dos municípios apresentem órgãos 

instalados. 

7 – O ato eleitoral tem uma duração mínima de quatro horas e decorre, simultaneamente, em 

cada município, nas instalações da assembleia municipal, sob a responsabilidade da respetiva 

mesa, que a ele preside, podendo cada grupo parlamentar da assembleia municipal designar, de 

entre os seus membros, um delegado, e respetivo suplente, para acompanhar as operações 
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eleitorais, devendo comunica-lo, por escrito, ao presidente da mesa da assembleia municipal, 

sem dependência de prazo. 

8 – O sufrágio é individual e secreto, em urna, e cada eleitor dispõe de um boletim de voto. 

9 – Considera-se eleita a lista candidata que obtiver mais de metade dos votos validamente 

expressos, descontados os votos em branco. 

10 – Caso nenhuma das listas candidatas obtenha esse número de votos, procede-se a segundo 

sufrágio a realizar nos oito dias subsequentes ao apuramento dos resultados, ao qual concorrerão 

apenas as duas listas candidatas mais votados que não tenham retirado a sua candidatura. 

11 – As vagas que ocorram no conselho diretivo são preenchidas pelo elemento seguinte da lista 

e, depois, pelo suplente, segundo a respetiva ordem, desde que seja cumprido o limiar mínimo 

de 33,3% de qualquer um dos sexos. 

12 – Caso o número de membros do conselho diretivo, em efetividade de funções, seja inferior 

a metade haverá lugar à sua recomposição integral, que correrá nos mesmos termos em que se 

processa a sua designação inicial. 

13 – Os membros do conselho diretivo tomam posse perante o membro do Governo 

responsável pela área das autarquias locais, até ao 20.º dia posterior ao apuramento definitivo 

dos resultados eleitorais precedida da verificação da identidade e legitimidade dos eleitos. 

14 – Compete ao tribunal central administrativo, em razão do território, o contencioso sobre o 

processo eleitoral do conselho diretivo das CCDR. 

Artigo 3.º-C 

Representação equilibrada entre homens e mulheres 
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1 - As listas apresentadas para a eleição do conselho diretivo asseguram a representação 

equilibrada entre homens e mulheres, não podendo a proporção de pessoas de cada sexo ser 

inferior a 40% quando constituído por cinco membros. 

2 – As listas observam os limiares mínimos identificados no número anterior tanto ao nível 

candidatos como aos suplentes. 

Artigo 3.º-D 

Competências do conselho diretivo 

1 – Sem prejuízo de outras competências que lhe sejam conferidas, compete ao conselho diretivo 

no âmbito da orientação e gestão das CCDR: 

a) Superintender a estrutura de apoio técnico do programa operacional regional; 

b) Dirigir, acompanhar e avaliar sistematicamente a atividade desenvolvida pelas CCDR; 

c) Elaborar os planos anuais e plurianuais de atividades e assegurar a respetiva execução; 

d) Elaborar o relatório de atividades; 

e) Elaborar o balanço social; 

f) Exercer os poderes de direção, gestão e disciplina dos trabalhadores; 

g) Aprovar os projetos de regulamentos previstos nos estatutos e os que sejam necessários 

ao desempenho das atribuições das CCDR; 

h) Nomear os representantes e constituir mandatários das CCDR, em juízo e fora dele; 

i) Elaborar pareceres, estudos e informações que lhe sejam solicitados pelo Conselho 

Regional ou pelo Governo nas matérias de execução das políticas nacionais; 

j) Designar um secretário a quem caberá certificar os atos e deliberações. 
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2 – Compete ao conselho diretivo no âmbito da gestão financeira e patrimonial das CCDR: 

a) Elaborar o orçamento anual e assegurar a respetiva execução; 

b) Arrecadar e gerir as receitas; 

c) Elaborar a conta de gerência; 

d) Gerir o património; 

e) Assegurar as condições necessárias ao exercício do controlo financeiro e orçamental pelas 

entidades legalmente competentes; 

f) Elaborar a proposta de elenco dos serviços prestados e respetivas taxas e preços; 

g) Exercer os demais poderes previstos nos estatutos e que não estejam atribuídos a outro 

órgão; 

h) Autorizar despesas até aos limites previstos na lei. 

3 - O conselho diretivo presta informações ao Governo relativamente ao exercício das suas 

atribuições, disso dando conhecimento em cada reunião do conselho regional. 

4 – As CCDR são representados por dois membros, do conselho diretivo, sendo um deles o 

presidente ou o vice-presidente nas ausências e impedimentos daquele, ou por mandatários 

especialmente designados. 

5 – Sem prejuízo do disposto na alínea h) do n.º 1, o conselho diretivo pode sempre solicitar o 

apoio e a representação em juízo pelo Ministério Público. 

6 – As deliberações do conselho diretivo são impugnáveis nos tribunais administrativos. 

7 – O Conselho Diretivo pode delegar competências em qualquer dos seus membros. 

Artigo 3.º-E 
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Funcionamento do conselho diretivo 

1 – O conselho diretivo reúne uma vez por semana e extraordinariamente sempre que o 

presidente o convoque, por sua iniciativa ou a solicitação da maioria dos seus membros. 

2 – Nas votações não há abstenções, mas podem ser proferidas declarações de voto. 

3 – As atas das reuniões devem ser aprovadas e assinadas por todos os membros presentes. 

4 – Ao presidente do conselho diretivo é atribuído voto de qualidade. 

5 – Nas ausências e impedimentos do presidente, o voto de qualidade referido no número 

anterior, é exercido pelo vice-presidente. 

Artigo 4.º-A 

Responsabilidade dos membros do conselho diretivo 

1 – Os membros do conselho diretivo são solidariamente responsáveis pelos atos praticados no 

exercício das suas funções. 

2 – Fica excluída a responsabilidade dos membros que tenham manifestado expressamente e por 

escrito o seu desacordo, relativamente a qualquer ato ou deliberação adotada. 

3 – Fica também excluída a responsabilidade dos membros ausentes que declarem 

expressamente o seu desacordo nos termos do número anterior, no prazo de dez dias a contar 

do conhecimento da deliberação adotada ou ato praticado. 

4 – As declarações referidas nos n.ºs 2 e 3 constarão obrigatoriamente das atas das reuniões. 

Artigo 4.º-B 

Duração do mandato 

1 – O mandato tem a duração de quatro anos. 
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2 – Os membros do conselho diretivo de cada uma das CCDR estão sujeitos a limitação de três 

mandatos consecutivos. 

Artigo 4.º-C 

Exclusividade e acumulação de funções 

1 – Os membros do conselho diretivo exercem as suas funções em regime de exclusividade. 

2 – O regime de exclusividade implica a renúncia ao exercício de quaisquer outras atividades ou 

funções de natureza profissional, públicas ou privadas, exercidas com carácter regular ou não, e 

independentemente da respetiva remuneração. 

Artigo 4.º-D 

Incompatibilidades e impedimentos 

1 – São incompatíveis com o exercício de funções como membro do conselho diretivo de uma 

CCDR, as seguintes funções: 

a) Membro de órgãos sociais mesmo que não remunerados de quaisquer pessoas coletivas, 

que não sejam pessoas coletivas sem fins lucrativos; 

b) Cargos de direção na administração direta e indireta do Estado, do setor público 

empresarial ou das autoridades reguladoras independentes, sem prejuízo do exercício de 

eventuais funções em regime de inerência; 

c) Quaisquer outras atividades temporárias ou permanentes em qualquer CCDR. 

2 – Os membros do conselho diretivo estão impedidos de, durante o exercício do respetivo 

mandato, celebrar quaisquer contratos de trabalho ou de prestação de serviços com o próprio 

ou outras CCDR, que devam vigorar após a cessação das suas funções. 
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3 – Os membros do conselho diretivo estão impedidos durante o exercício do respetivo mandato 

e um ano após a sua cessação, de servir de árbitro ou de perito, a título gratuito ou remunerado, 

em qualquer processo em que seja parte o Estado e demais pessoas coletivas públicas. 

4 – Os membros do conselho diretivo devem declarar-se impedidos de praticar atos ou tomar 

parte em deliberações quando nelas tenham interesse, por si, como representante ou como gestor 

de negócios de outra pessoa ou ainda quando tal suceda em relação ao seu cônjuge, parente ou 

afim em linha reta ou até ao 2.º grau em linha colateral ou em relação com pessoa com quem 

vivam em economia comum. 

5 – Aos membros do conselho diretivo é ainda aplicável, com as necessárias adaptações, o 

disposto nos artigos 5º, 8.º, 9.º-A, 11.º, 12.º, 13º n.º 4 e 14.º da Lei n.º 64/93, de 26 de agosto, 

na sua redação atualizada. 

Artigo 4.º-E 

Cessação do mandato 

1 – O mandato dos membros do conselho diretivo cessa: 

a) Pelo seu termo; 

b) Por renúncia do respetivo titular; 

c) Pela tomada de posse ou pelo exercício, a qualquer título, de outro cargo ou função 

incompatível com o estatuto de membro do conselho diretivo; 

d) Por extinção ou reorganização dos CCDR. 

2 – O Conselho Diretivo pode ser dissolvido por deliberação adotada por maioria de 2/3 dos 

membros em efetividade de funções no conselho regional nos seguintes casos: 
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a) O incumprimento das orientações, recomendações ou diretivas governamentais emanadas 

no âmbito do poder de superintendência; 

b) O incumprimento dos objetivos definidos no plano de atividades aprovado ou desvio 

substancial entre o orçamento e a sua execução, salvo por razões não imputáveis ao 

conselho diretivo; 

c) A prática de infrações graves ou reiteradas às normas que regem as CCDR; 

d) A inobservância dos princípios de gestão fixados nos diplomas legais e regulamentares que 

disciplinem a atividade das CCDR; 

e) Falta de prestação de informações ou prestação deficiente das mesmas ao conselho 

regional ou ao Governo quando consideradas essenciais para o cumprimento da política 

global; 

3 – No caso de cessação do mandato, os membros do conselho diretivo mantêm-se no exercício 

das suas funções até à efetiva substituição, mas podem renunciar ao mandato com a antecedência 

mínima de três meses sobre a data em que se propõem cessar funções. 

4 – A renúncia não carece de aceitação, mas deve ser comunicada ao conselho regional, que a 

comunicará ao Governo, observando-se o disposto no n.º 11 do artigo 3.º-B para efeitos de 

substituição do renunciante. 

Artigo 4.º-F 

Estatuto remuneratório dos membros do conselho diretivo 

Os membros do conselho diretivo são equiparados, para efeitos remuneratórios, a gestores 

públicos do tipo B. 

Artigo 13.º-A 
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Norma Transitória 

1 – Entre os anos de 2018 e 2020 são, nos termos do disposto n.º 5 do artigo 2.º, 

progressivamente integrados nas CCDR os seguintes serviços desconcentrados da administração 

central: 

a) Direções Regionais de Cultura do Ministério da Cultura; 

b) Direções Regionais do Instituto Português do Desporto e da Juventude, I.P.; 

c) Direções Regionais de Mobilidade e Transportes do Instituto de Mobilidade e 

Transportes, I.P.; 

d) Administrações de Regiões Hidrográficas da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.; 

e) Direções de Proximidade Regional e Licenciamento da Agência para a Competitividade e 

Inovação, I. P.; 

f) Direções de Serviços Regionais da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares; 

g) Direções de Serviços da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária; 

h) Do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, I.P.; 

i) Das Direções Regionais de Agricultura e Pescas; 

j) Da Direção-Geral do Património Cultural. 

2 – A integração dos serviços e a transferência das competências referidas no número anterior 

efetua-se por decreto regulamentar. 

3 – Com a integração dos serviços e a transferência das competências referidas no número 

anterior, transferem-se os correspondentes recursos financeiros e patrimoniais dos serviços de 

origem. 

4 – As integrações dos serviços referidas no n.º 1 terão de ser aprovadas até ao fim do primeiro 

semestre do ano correspondente. 
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5 – A área de atuação das CCDR Centro, Alentejo e Lisboa e Vale do Tejo, para efeitos do 

exercício das competências que lhes forem atribuídas no ciclo de programação designado 

Portugal 2020, corresponde às circunscrições territoriais das NUTS II do Centro, do Alentejo e 

de Lisboa e Vale do Tejo, respetivamente, estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 46/89, de 15 de 

fevereiro, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 163/99, de 13 de maio, 317/99, de 11 de agosto, e 

244/2002, de 5 de novembro, e pela Lei n.º 21/2010, de 23 de agosto. 

6 - Os dirigentes superiores mantém-se em plenitude de funções até a instalação do conselho 

diretivo e os e intermédios até aprovação da orgânica. 

Artigo 13.º-B 

Primeira eleição dos órgãos 

1 – A primeira eleição do conselho diretivo das CCDR têm lugar após o primeiro ato eleitoral 

autárquico depois da entrada em vigor da presente lei. 

2 – Os dirigentes superiores de 1.º grau da CCDR exercem os atos necessários à instalação do 

conselho diretivo após o primeiro ato eleitoral.» 

Artigo 4.º 

Republicação 

É republicada em anexo, que faz parte integrante do presente decreto-lei, o Decreto-Lei n.º 

228/2012, de 25 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/2014, de 8 de maio, e pelo 

Decreto-Lei n.º 25/2015, de 6 de fevereiro, e pela presente lei. 

Artigo 5.º 

Entrada em vigor 
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A presente lei entra em vigor no dia a seguir à sua publicação. 

 

 

Presidência do Conselho de Ministros,   

 

O Primeiro-Ministro, 

 

 

 


