
Notas:

a) A informação publicitada foi prestada pelas entidades públicas obrigadas ao reporte das subvenções, não se responsabilizando a IGF por eventuais omissões de preenchimento, erros de inserção ou outros;

b) Muitas entidades não cumpriram as instruções dadas pela IGF para preenchimento do campo "finalidade" e "fundamento legal", adotando critérios diferentes e/ou não indicaram corretamente o número de identificação fiscal dos beneficiários estrangeiros

     (identificados com a letra "E");

c) Alguns montantes reportados pela Autoridade Tributária e Aduaneira, correspondem, segundo esta entidade, " ao valor do rendimento isento (mas sujeito a englobamento para efeitos de determinação da taxa a aplicar aos restantes rendimentos) e não ao valor do benefício pago";

d) As entidades do Governo da Região Autónoma dos Açores não reportaram dados, invocando a não celebração do protocolo entre o membro do Governo responsável pela área das finanças e o membro do Governo Regional - n.º 2 do art.º 8.º da Lei n.º 64/2013, de 27/08.
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600084906
DIREÇÃO-GERAL DE ESTATÍSTICAS DA 

EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
E - 0 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 26 955,00 2017-01-09

Contribuição de Portugal nos encargos de funcionamento de projectos e grupos de 

trabalho internacionais da OCDE, no domínio das estatística da educação, designadamente 

INES, NESLI e LSO, a fim de podermos beneficiar de informações e serviços indispensáveis à 

prossecução das atribuições deste organismo

Decreto-Regulamentar 13 2012-01-20

600084906
DIREÇÃO-GERAL DE ESTATÍSTICAS DA 

EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
E - 0 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 50 279,00 2017-06-28

Contribuição de Portugal nos encargos de funcionamento do Projecto TALIS da OCDE, no 

domínio das estatística da educação, a fim de podermos beneficiar de informações e 

serviços indispensáveis à prossecução das atribuições deste organismo

Decreto-Regulamentar 13 2012-01-20

600084906
DIREÇÃO-GERAL DE ESTATÍSTICAS DA 

EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

E - BE 

0865838331
EUN PARTNERSHIP A.I.S.B.L. 7 000,00 2017-06-21

Quotas devidas pela participação desta Direção-Geral neste organismo internacional no 

domínio das estatística da educação, a fim de podermos beneficiar de informações e 

serviços indispensáveis à prossecução das atribuições deste organismo

Decreto-Regulamentar 13 2012-01-20

600084795 DIREÇÃO-GERAL DE POLÍTICA DO MAR 500927693
DECO - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA DEFESA 

DO CONSUMIDOR
8 514,11

Com a implementação do Concurso Chef Fish pretende-se ultrapassar as barreiras que 

impedem o Bom Estado Ambiental (BEA) das águas marinhas e costeiras, principalmente a 

falta de informação associada à literacia dos oceanos e do consumo de pescado 

sustentável. O concurso é dirigido aos jovens em idades escolar, desde o 1º ciclo ao ensino 

secundário/profissional. O concurso incentiva os alunos a desenvolver receitas culinárias 

com produtos do mar, a partir de uma escolha sustentável e com respeito pelos recursos 

do mar.

Contrato Programa
Não 

aplicável
2013-11-13

600084795 DIREÇÃO-GERAL DE POLÍTICA DO MAR 500927693
DECO - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA DEFESA 

DO CONSUMIDOR
888,45

Com a implementação do Concurso Chef Fish pretende-se ultrapassar as barreiras que 

impedem o Bom Estado Ambiental (BEA) das águas marinhas e costeiras, principalmente a 

falta de informação associada à literacia dos oceanos e do consumo de pescado 

sustentável. O concurso é dirigido aos jovens em idades escolar, desde o 1º ciclo ao ensino 

secundário/profissional. O concurso incentiva os alunos a desenvolver receitas culinárias 

com produtos do mar, a partir de uma escolha sustentável e com respeito pelos recursos 

do mar.

Contrato Programa
Não 

aplicável
2013-11-13

600084795 DIREÇÃO-GERAL DE POLÍTICA DO MAR 502035447
EDISOFT - EMPRESA DE SERVIÇOS E 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, S.A.
58 767,11

AVISO3_0009 - (Montante Total da Subvenção: € 214.022,00 - Montante transferido no 

Ano em correntes: 48.396,30€) - O projeto proposto tem como objetivo a implementação 

de uma capacidade de deteção precoce de derrames de petróleo e pesca ilegal em áreas 

oceânicas com recurso a satélite (principalmente imagens do Copernicus Sentinela)  ligado 

em tempo real na Estação Terrestre de Santa Maria (SAMA), e outro tipo de 

informação...............AVISO3_0008 - (Montante Total da Subvenção: € 266.000,00 - 

Montante transferido no Ano em correntes: 10.370,81€) - O projeto proposto visa a 

atualização da Estação Terrestre de Santa Maria, nos Açores, de modo a permitir a receção 

e arquivamento de dados Sentinel, provenientes dos Satélites Copernicus, ficando assim 

garantida a cobertura de todo o território nacional através de uma estação terrestre do 

sistema Copernicus.

Contrato Programa
Não 

aplicável
2013-11-13

600084795 DIREÇÃO-GERAL DE POLÍTICA DO MAR 502035447
EDISOFT - EMPRESA DE SERVIÇOS E 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, S.A.
38 861,13

AVISO3_0009 - (Montante Total da Subvenção: € 214.022,00 - Montante transferido no 

Ano em correntes: 48.396,30€) - O projeto proposto tem como objetivo a implementação 

de uma capacidade de deteção precoce de derrames de petróleo e pesca ilegal em áreas 

oceânicas com recurso a satélite (principalmente imagens do Copernicus Sentinela)  ligado 

em tempo real na Estação Terrestre de Santa Maria (SAMA), e outro tipo de 

informação...............AVISO3_0008 - (Montante Total da Subvenção: € 266.000,00 - 

Montante transferido no Ano em correntes: 10.370,81€) - O projeto proposto visa a 

atualização da Estação Terrestre de Santa Maria, nos Açores, de modo a permitir a receção 

e arquivamento de dados Sentinel, provenientes dos Satélites Copernicus, ficando assim 

garantida a cobertura de todo o território nacional através de uma estação terrestre do 

sistema Copernicus.

Contrato Programa
Não 

aplicável
2013-11-13

653/8171



Notas:

a) A informação publicitada foi prestada pelas entidades públicas obrigadas ao reporte das subvenções, não se responsabilizando a IGF por eventuais omissões de preenchimento, erros de inserção ou outros;

b) Muitas entidades não cumpriram as instruções dadas pela IGF para preenchimento do campo "finalidade" e "fundamento legal", adotando critérios diferentes e/ou não indicaram corretamente o número de identificação fiscal dos beneficiários estrangeiros

     (identificados com a letra "E");

c) Alguns montantes reportados pela Autoridade Tributária e Aduaneira, correspondem, segundo esta entidade, " ao valor do rendimento isento (mas sujeito a englobamento para efeitos de determinação da taxa a aplicar aos restantes rendimentos) e não ao valor do benefício pago";

d) As entidades do Governo da Região Autónoma dos Açores não reportaram dados, invocando a não celebração do protocolo entre o membro do Governo responsável pela área das finanças e o membro do Governo Regional - n.º 2 do art.º 8.º da Lei n.º 64/2013, de 27/08.

FUNDAMENTO LEGAL

TIPO DE ATO N.º DATA

LISTAGEM DAS SUBVENÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS PÚBLICOS (ANO 2017) - ART.º 4.º DA LEI N.º 64/2013, DE 27/08
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600084795 DIREÇÃO-GERAL DE POLÍTICA DO MAR 502500786
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL (ASPEA)
15 879,31 2015-09-11

2ª RPS_0028: (Montante Total da Subvenção: 15.650€ - Montante transferido no Ano em 

correntes 10.131,23€) - o projeto "MIA - Revelando o mundo invisível da água" propõe 

aumentar a literacia oceânica abordando a ecologia do fitoplâncton e da sua 

vulnerabilidade às alterações climáticas e poluição nos sistemas marinhos/costeiros. 

...........2ª RPS_0024:  (Montante Total da Subvenção: 15.243€ - Montante transferido no 

Ano em correntes 4.240,90€) - "My Observatory from Rivers to Ocean" é um projeto de 

promoção da literacia dos oceanos e de educação ambiental. .................RPS_0001:  

(Montante Total da Subvenção: 15.414€ - Montante transferido no Ano em correntes 

288,21€) - "Encontros de Mar" é um projeto de educação ambiental e de literacia do 

oceano............. RPS_0002: (Montante Total da Subvenção: 15.236€ - Montante transferido 

no Ano em correntes 1.218,97€) "Connecting minds, creating the future for the oceans" é 

um projeto de educação ambiental e educação e divulgação científica .

Contrato Programa
Não 

aplicavel
2013-11-13

600084795 DIREÇÃO-GERAL DE POLÍTICA DO MAR 502500786
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL (ASPEA)
12,46 2015-09-11

2ª RPS_0028: (Montante Total da Subvenção: 15.650€ - Montante transferido no Ano em 

correntes 10.131,23€) - o projeto "MIA - Revelando o mundo invisível da água" propõe 

aumentar a literacia oceânica abordando a ecologia do fitoplâncton e da sua 

vulnerabilidade às alterações climáticas e poluição nos sistemas marinhos/costeiros. 

...........2ª RPS_0024:  (Montante Total da Subvenção: 15.243€ - Montante transferido no 

Ano em correntes 4.240,90€) - "My Observatory from Rivers to Ocean" é um projeto de 

promoção da literacia dos oceanos e de educação ambiental. .................RPS_0001:  

(Montante Total da Subvenção: 15.414€ - Montante transferido no Ano em correntes 

288,21€) - "Encontros de Mar" é um projeto de educação ambiental e de literacia do 

oceano............. RPS_0002: (Montante Total da Subvenção: 15.236€ - Montante transferido 

no Ano em correntes 1.218,97€) "Connecting minds, creating the future for the oceans" é 

um projeto de educação ambiental e educação e divulgação científica .

Contrato Programa
Não 

aplicavel
2013-11-13

600084795 DIREÇÃO-GERAL DE POLÍTICA DO MAR 502810777 HIDROMOD, MODELAÇÃO EM ENGENHARIA, LDA. 39 591,69

O principal objetivo da proposta é disponibilizar um serviço de avisos de tempestade no 

mar, cobrindo a continente português e as regiões autónomas, em escalas compatíveis 

com as atividades e usos costeiros. O serviço terá a capacidade de comunicar com 

diferentes origens de dados e disponibilizar previsões diárias detalhadas de:  • 

Meteorologia (vento, precipitação, visibilidade, etc.);  • Oceanografia (temperatura do mar, 

correntes, os níveis de água e salinidade);  • Ondulação (Hs, T, Dir, parâmetros espectrais).  

Esses serviços podem ser usados para promover aconselhamento (e alertas) para a 

navegação, pesca, atividades recreativas costeiras, erosão costeira e cheias. 

Contrato Programa
Não 

aplicável
2013-11-13

600084795 DIREÇÃO-GERAL DE POLÍTICA DO MAR 504441361
INESC PORTO - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE 

SISTEMAS E COMPUTADORES DO PORTO
342 273,29

Aviso4_0015:  (Montante Total da Subvenção:  218.157€ - Montante transferido no Ano 

em correntes:  167.284,17€) - O programa PT 002 visa alcançar um bom estado ecológico, 

em conformidade com a Diretiva-Quadro Estratégia Marinha e um dos resultados 

esperados consiste no fortalecimento da capacidade de monitorização móvel remota 

oceânica através da introdução de plataformas de apoio inovadores . ...........Aviso4_0005: 

(Montante Total da Subvenção: 262.920€ - Montante transferido no Ano em correntes:  

54.591,72€) - O oceanos e a economia azul são as principais prioridades em Portugal e na 

União europeia, como expresso  na Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (DQEM), Estratégia 

Nacional para o Mar 2013-2020 e Plano de Ação da Comissão Europeia. ………… 

Aviso5_0002:  (Montante Total da Subvenção: € 194.651€ - Montante transferido no Ano 

em correntes: 120.397,40€) - O interesse ma conservação e exploração dos montes 

submarinos e as suas comunidades biológicas associadas destacou a necessidade de 

melhorar a compreensão dos ecossistemas de montes submarinos e as ameaças que 

enfrentam, bem como de considerar a gestão das atividades que se desenrolam ao seu 

redor.

Contrato programa
Não 

aplicável
2013-11-13

654/8171



Notas:

a) A informação publicitada foi prestada pelas entidades públicas obrigadas ao reporte das subvenções, não se responsabilizando a IGF por eventuais omissões de preenchimento, erros de inserção ou outros;

b) Muitas entidades não cumpriram as instruções dadas pela IGF para preenchimento do campo "finalidade" e "fundamento legal", adotando critérios diferentes e/ou não indicaram corretamente o número de identificação fiscal dos beneficiários estrangeiros

     (identificados com a letra "E");

c) Alguns montantes reportados pela Autoridade Tributária e Aduaneira, correspondem, segundo esta entidade, " ao valor do rendimento isento (mas sujeito a englobamento para efeitos de determinação da taxa a aplicar aos restantes rendimentos) e não ao valor do benefício pago";

d) As entidades do Governo da Região Autónoma dos Açores não reportaram dados, invocando a não celebração do protocolo entre o membro do Governo responsável pela área das finanças e o membro do Governo Regional - n.º 2 do art.º 8.º da Lei n.º 64/2013, de 27/08.

FUNDAMENTO LEGAL

TIPO DE ATO N.º DATA

LISTAGEM DAS SUBVENÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS PÚBLICOS (ANO 2017) - ART.º 4.º DA LEI N.º 64/2013, DE 27/08
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600084795 DIREÇÃO-GERAL DE POLÍTICA DO MAR 504441361
INESC PORTO - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE 

SISTEMAS E COMPUTADORES DO PORTO
104 419,73

Aviso4_0015:  (Montante Total da Subvenção:  218.157€ - Montante transferido no Ano 

em correntes:  167.284,17€) - O programa PT 002 visa alcançar um bom estado ecológico, 

em conformidade com a Diretiva-Quadro Estratégia Marinha e um dos resultados 

esperados consiste no fortalecimento da capacidade de monitorização móvel remota 

oceânica através da introdução de plataformas de apoio inovadores . ...........Aviso4_0005: 

(Montante Total da Subvenção: 262.920€ - Montante transferido no Ano em correntes:  

54.591,72€) - O oceanos e a economia azul são as principais prioridades em Portugal e na 

União europeia, como expresso  na Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (DQEM), Estratégia 

Nacional para o Mar 2013-2020 e Plano de Ação da Comissão Europeia. ………… 

Aviso5_0002:  (Montante Total da Subvenção: € 194.651€ - Montante transferido no Ano 

em correntes: 120.397,40€) - O interesse ma conservação e exploração dos montes 

submarinos e as suas comunidades biológicas associadas destacou a necessidade de 

melhorar a compreensão dos ecossistemas de montes submarinos e as ameaças que 

enfrentam, bem como de considerar a gestão das atividades que se desenrolam ao seu 

redor.

Contrato Programa
Não 

aplicável
2013-11-13

600084795 DIREÇÃO-GERAL DE POLÍTICA DO MAR 504689878
CEIIA - CENTRO PARA A EXCELÊNCIA E INOVAÇÃO 

NA INDÚSTRIA AUTOMÓVEL
58 456,54

O conhecimento e o desenvolvimento tecnológico são considerados como os principais 

pilares da Estratégia Nacional para o Mar. Para implementar essa estratégia e para atingir e 

manter um bom estado ambiental será fundamental aumentar a capacidade operacional 

em alto mar, de forma rentável, de modo a complementar os instrumentos  existentes ao 

nível da exploração e monitorização de águas profundas. 

Contrato Programa
Não 

Aplicável
2013-11-13

600084795 DIREÇÃO-GERAL DE POLÍTICA DO MAR 504689878
CEIIA - CENTRO PARA A EXCELÊNCIA E INOVAÇÃO 

NA INDÚSTRIA AUTOMÓVEL
49 048,78

O conhecimento e o desenvolvimento tecnológico são considerados como os principais 

pilares da Estratégia Nacional para o Mar. Para implementar essa estratégia e para atingir e 

manter um bom estado ambiental será fundamental aumentar a capacidade operacional 

em alto mar, de forma rentável, de modo a complementar os instrumentos  existentes ao 

nível da exploração e monitorização de águas profundas. 

Contrato Programa
Não 

Aplicável
2013-11-13

600084795 DIREÇÃO-GERAL DE POLÍTICA DO MAR 506245179 DEIMOS - ENGENHARIA, S.A. 22 031,56

O projecto "SIMOcean - Sistema Integrado para Monitorização do Oceano" vai contribuir 

para a melhoria das capacidades de gestão, monitorização e vigilância do meio marinho 

nacional, através da agregação de diferentes modelos de observação, satélite e oceanos e 

outro conjunto de dados relacionados com a monitorização do ambiente marinho, 

atividades humanas associadas e o seu impacto social, ambiental e económico.

Contrato Programa
Não 

aplicável
2013-11-13

600084795 DIREÇÃO-GERAL DE POLÍTICA DO MAR 506245179 DEIMOS - ENGENHARIA, S.A. 148 096,66

O projecto "SIMOcean - Sistema Integrado para Monitorização do Oceano" vai contribuir 

para a melhoria das capacidades de gestão, monitorização e vigilância do meio marinho 

nacional, através da agregação de diferentes modelos de observação, satélite e oceanos e 

outro conjunto de dados relacionados com a monitorização do ambiente marinho, 

atividades humanas associadas e o seu impacto social, ambiental e económico.

Contrato Programa
Não 

aplicável
2013-11-13

600084795 DIREÇÃO-GERAL DE POLÍTICA DO MAR 507294122 UAVISION - ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA. 9 123,41

Melhorar a capacidade marítima nacional de monitorização ambiental em áreas oceânicas 

remotas implementando um sistema de baixo custo que compreende os veículos não 

identificados (UAV) e sensores (sensor de planador água destacável inteligente, GNSS-

Reflectometry altimetria, câmara ótica e AIS) e uma estação terrestre dedicada. 

Contrato Programa
Não 

aplicável
2013-11-13

600084795 DIREÇÃO-GERAL DE POLÍTICA DO MAR 507294122 UAVISION - ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA. 894,04

Melhorar a capacidade marítima nacional de monitorização ambiental em áreas oceânicas 

remotas implementando um sistema de baixo custo que compreende os veículos não 

identificados (UAV) e sensores (sensor de planador água destacável inteligente, GNSS-

Reflectometry altimetria, câmara ótica e AIS) e uma estação terrestre dedicada. 

Contrato Programa
Não 

aplicável
2013-11-13

655/8171



Notas:

a) A informação publicitada foi prestada pelas entidades públicas obrigadas ao reporte das subvenções, não se responsabilizando a IGF por eventuais omissões de preenchimento, erros de inserção ou outros;

b) Muitas entidades não cumpriram as instruções dadas pela IGF para preenchimento do campo "finalidade" e "fundamento legal", adotando critérios diferentes e/ou não indicaram corretamente o número de identificação fiscal dos beneficiários estrangeiros

     (identificados com a letra "E");

c) Alguns montantes reportados pela Autoridade Tributária e Aduaneira, correspondem, segundo esta entidade, " ao valor do rendimento isento (mas sujeito a englobamento para efeitos de determinação da taxa a aplicar aos restantes rendimentos) e não ao valor do benefício pago";

d) As entidades do Governo da Região Autónoma dos Açores não reportaram dados, invocando a não celebração do protocolo entre o membro do Governo responsável pela área das finanças e o membro do Governo Regional - n.º 2 do art.º 8.º da Lei n.º 64/2013, de 27/08.

FUNDAMENTO LEGAL

TIPO DE ATO N.º DATA

LISTAGEM DAS SUBVENÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS PÚBLICOS (ANO 2017) - ART.º 4.º DA LEI N.º 64/2013, DE 27/08

FINALIDADENIF (EO) ENTIDADE OBRIGADA (EO) NIF (B) BENEFICIÁRIO (B)

MONTANTE 

TRANSFERIDO OU 

BENEFÍCIO AUFERIDO 

(em euros)

DATA DA 

DECISÃO

600084795 DIREÇÃO-GERAL DE POLÍTICA DO MAR 508792657
CENTRO INTERDISCIPLINAR DE INVESTIGAÇÃO 

MARINHA AMBIENTAL (CIIMAR)
302 872,62

Aviso4_0017: (Total da Subvenção: 317.664€ - Transferido no Ano em correntes: 

265.634,20€) - "MarineEye - a prototype for multitrohic oceanic 

monitoring"..........RPS_0012: (Total da Subvenção: 15.763€ - Transferido no Ano em 

correntes: 8.056,05€) - "Poluição dos oceanos : Ameaça Global, acção local 

".……….RPS_0011: (Total da Subvenção: 15.763€ - Transferido no Ano em correntes: 

3.949,68€) - "Biodiversidade do nosso mar"……….2ºRPS_0019: (Total da Subvenção: 

14.442€ - Transferido no Ano em correntes: 9.518,20€) - "Cadeias tróficas marinhas - 

conhecer para comunicar"………2ºRPS_0033: (Total da Subvenção: 15.258€ - Transferido no 

Ano em correntes: 10.717,92€) - "OceanLab - protegendo os oceanos : vem ao laboratório 

fazer connosco" 

Contrato Programa
Não 

aplicável
2013-11-13

600086640
DIREÇÃO-GERAL DE RECURSOS DA 

DEFESA NACIONAL
E - 46 LUSO-AMERICAN VETERANS MONUMENT INC. 100 000,00 2017-12-11

Homenagem aos esforços e sacrifícios dos Portugueses e Luso-Americamos que serviram e 

servem nas Forças Armadas dos Estados Unidos, e em particular aqueles que pereceram 

nos diversos conflitos.

Decreto-Regulamentar Nº 8 2015-07-31

600086640
DIREÇÃO-GERAL DE RECURSOS DA 

DEFESA NACIONAL
500032246

ADFA - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DAS 

FORÇAS ARMADAS
187 926,00 2017-11-27

Apoio ao desenvolvimento das atividades da organização. Apoio aos militares e ex-

militares portugueses de perturbação psicológica crónica resultante de exposição fatores 

traumáticos de stress durante a vida militar, montante pago 117.926,16 €, (conforme os 

registos efetuados nos quadros 6, 7 e 8).

Despacho conjunto Nº 867 2001-09-15

600086640
DIREÇÃO-GERAL DE RECURSOS DA 

DEFESA NACIONAL
500980683 APORVELA-ASSOC PORT TREINO DE VELA 35 000,00 2017-03-08

A participação no evento «Rendez-Vous 2017 Tallships Regatta Sines»teve teve como 

benefícios institucionais não só para o Ministério da Defesa Nacional, como para os três 

Ramos das Forças Armadas e para os cidadãos em geral, em especial nas matérias 

relacionadas com a sensibilização e divulgação do papel das Forças Armadas, direitos e 

deveres dos cidadãos, bem como os objetivos da Defesa Nacional, missões essenciais das 

Forças Armadas e sua organização e funcionamento.

Decreto-Regulamentar Nº 8 2015-07-31

600086640
DIREÇÃO-GERAL DE RECURSOS DA 

DEFESA NACIONAL
501879617

ANCU - ASSOCIAÇAO NACIONAL DOS 

COMBATENTES DO ULTRAMAR
34 924,16 2017-12-11

Apoio ao desenvolvimento das atividades da organização. Apoio aos militares e ex-

militares portugueses portadores de perturbação psicológica crónica resultante da 

exposição a fatores traumáticos de stress durante a vida militar, montante pago 34.924,16 

€ (conforme os registos efetuados nos quadros 6, 7 e 8).

Despacho Conjunto Nº 867 2001-09-15

600086640
DIREÇÃO-GERAL DE RECURSOS DA 

DEFESA NACIONAL
503288004

APOIAR - ASSOCIAÇÃO DE APOIO EX-

COMBATENTES VÍTIMAS DO STRESS DA GUERRA
119 059,43 2017-12-11

Apoio ao desenvolvimento das atividades da organização. Apoio aos militares e ex-

militares portugueses portadores de perturbação psicológica crónica resultante de 

exposição a fatores traumáticos de stress durante a vida militar, montante pago 

119.059,43 € (conforme os registos efetuados nos quadros 6, 7 e 8).

Despacho Conjunto Nº 867 2001-09-15

600086640
DIREÇÃO-GERAL DE RECURSOS DA 

DEFESA NACIONAL
504330330

APVG - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS 

VETERANOS DE GUERRA
104 076,66 2017-12-11

Apoio ao desenvolvimento das atividades da organização. Apoio aos militares e ex-

militares portugueses portadores de perturbação psicológica crónica resultante de 

exposição a fatores traumáticos de stress durante a vida militar, montante pago 

104.076,66 € (conforme os registos efetuados nos quadros 6, 7 e 8).

Despacho Conjunto Nº 867 2001-09-15

600086640
DIREÇÃO-GERAL DE RECURSOS DA 

DEFESA NACIONAL
513618740

ACUP - ASSOCIAÇÃO COMBATENTES DO 

ULTRAMAR PORTUGUÊS 
54 625,42 2017-11-27

Apoio ao desenvolvimento das atividades da organização. Apoio aos militares e ex-

militares portugueses portadores de perturbação psicológica crónica resultante de 

exposição a fatores traumáticos de stress durante a vida militar, montante pago 54.625,42 

€ (conforme os registos efetuados nos quadros 6, 7 e 8)

Despacho Conjunto Nº 867 2001-09-15

600084973

DIREÇÃO-GERAL DE RECURSOS 

NATURAIS, SEGURANÇA E SERVIÇOS 

MARÍTIMOS

980505100 BIOMARINE ORGANIZARION LIMITED 15 000,00 2017-08-24 Contribuição do Estado Membro Não existe

600084973

DIREÇÃO-GERAL DE RECURSOS 

NATURAIS, SEGURANÇA E SERVIÇOS 

MARÍTIMOS

E - 2950000247
PARIS MEMORANDUM OF UNDERSATANDING ON 

PORT STATE CONTROL - PARIS MOU
31 188,51 2017-02-01 Comtribuição de PT para o funcionamento do ParisMou Não existe

600084973

DIREÇÃO-GERAL DE RECURSOS 

NATURAIS, SEGURANÇA E SERVIÇOS 

MARÍTIMOS

E - FN1600001327 OSPAR COMMISSION 38 476,13 2017-06-02
Contribuição do Estado Membro para defesa dos interesses da soberania nacional sobre o 

espaço marítimo nacional
Não existe

656/8171




