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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 61/2010

Recomenda que a avaliação de desempenho docente não seja 
considerada para efeitos de concurso

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo 
que:

1 — Sejam criados os mecanismos legislativos para 
eliminar as consequências gravosas que decorrem da apli-
cação do que dispõe a alínea c) do artigo 14.º do diploma 
regulador dos concursos.

2 — O factor avaliação de desempenho não interfira na 
graduação profissional.

3 — Os docentes providos em lugar do quadro das Re-
giões Autónomas possam ser opositores ao destacamento, 
em condições específicas.

Aprovada em 20 de Maio de 2010.

O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 62/2010

Recomenda ao Governo que intervenha junto da Rede Eléctrica 
Nacional no sentido de implementar o traçado apresentado no 
estudo de impacto ambiental de Fevereiro de 2009, com as rec-
tificações propostas e consensualmente aceites, ou considere 
outras soluções alternativas existentes e que não colidem com 
os interesses dos residentes nem comprometem projectos de 
interesse para o desenvolvimento local.

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo 
que:

Intervenha junto da Rede Eléctrica Nacional no sen-
tido de implementar o traçado apresentado no estudo 
de impacto ambiental de Fevereiro de 2009, com as 
rectificações propostas e consensualmente aceites, ou 
considere outras soluções alternativas existentes e que 
não colidem com interesses dos residentes nem compro-
metem projectos de interesse para o desenvolvimento 
local.

Aprovada em 24 de Junho de 2010.

O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 63/2010

Deslocação do Presidente da República à República 
de Cabo Verde

A Assembleia da República resolve, nos termos da 
alínea b) do artigo 163.º e do n.º 5 do artigo 166.º da 
Constituição, dar assentimento à deslocação de S. Ex.ª 
o Presidente da República em visita de Estado à Repú-
blica de Cabo Verde entre os dias 4 e 8 do próximo mês 
de Julho.

Aprovada em 24 de Junho de 2010.

O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama. 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Portaria n.º 467/2010
de 7 de Julho

Nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 do ar-
tigo 34.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas (IRC), aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 442 -B/88, de 30 de Novembro, na redacção dada pela 
Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril, não são aceites como gas-
tos, para efeitos fiscais, as depreciações das viaturas ligeiras 
de passageiros ou mistas, incluindo os veículos eléctricos, 
na parte correspondente ao custo de aquisição ou ao valor 
de reavaliação excedente ao montante a definir por portaria 
do membro do Governo responsável pela área das finanças.

A fixação, na presente portaria, dos referidos montantes 
e limites não perde de vista o Plano Nacional de Acção 
para a Eficiência Energética, aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 80/2008, de 20 de Maio, que 
definiu como objectivo estratégico posicionar o País como 
pioneiro na adopção de novos modelos para a mobilidade, 
ambientalmente sustentáveis, que possam explorar a re-
lação com a rede eléctrica, que potenciem a utilização de 
energia proveniente de fontes renováveis e que, ademais, se 
integrem harmoniosamente com o funcionamento e desen-
volvimento das cidades. Nesse contexto foi criado, através 
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2009, de 20 
de Fevereiro, o Programa para a Mobilidade Eléctrica em 
Portugal, o qual vai ao encontro dos objectivos nacionais 
de combate às alterações climáticas e de redução da de-
pendência energética, promovendo a substituição de uso de 
combustíveis fósseis e a redução de emissões no sector dos 
transportes, como forma de alcançar os objectivos fixados 
na Directiva n.º 2006/32/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de Abril, relativa à eficiência na utilização 
final de energia e aos serviços energéticos.

É neste mesmo sentido que o Governo, entendendo 
necessário promover a massificação do veículo automóvel 
eléctrico, introduziu incentivos fiscais à aquisição des-
tes veículos, ao abrigo do Modelo da Mobilidade Eléc-
trica aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 81/2009, de 7 de Setembro.

Por meio da presente portaria, introduz -se uma dife-
renciação no relevo fiscal dos gastos suportados com a 
aquisição de veículos favorecendo o recurso, por parte 
das empresas, à utilização de automóveis movidos ex-
clusivamente a energia eléctrica, por comparação com a 
utilização de automóveis convencionais, sempre atendendo 
ao necessário gradualismo que a evolução do mercado e a 
actividade das empresas exigem.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e das Finan-

ças, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 34.º do Có-
digo do IRC, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442 -B/88, de 
30 de Novembro, na redacção dada pela Lei n.º 3 -B/2010, 
de 28 de Abril, o seguinte:

Artigo 1.º
Custo de aquisição ou valor de reavaliação de veículos

1 — Para as viaturas ligeiras de passageiros ou mis-
tas adquiridas no período de tributação iniciado em 1 de 
Janeiro de 2010 ou após essa data, o montante a que se 




