
Declaração de Compromisso 
- Relativa à Elegibi l idade da Operação -  

 

 

Subalíneas d), e), f) e j) do ponto 11.4 “Critérios específicos de elegibilidade das operações” do Aviso POSEUR-07-2018-02. 
 

 
1 –                 , portador do documento de 

identificação n.º                                   , residente em 

             , na qualidade de representante legal 

da                 com o número de 

identificação fiscal        , sita em 

          , candidato ao Programa Operacional Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR) no âmbito do Aviso com o código POSEUR-07-2018-02, inserido no Eixo 

Prioritário 1 “Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores” e na tipologia 

de intervenção “Eficiência Energética nos Transportes Públicos de Passageiros” declara, sob compromisso de honra, 

que cumpre os seguintes critérios de elegibilidade: 

a) Os autocarros abrangidos pela instalação de equipamentos e sistemas previstos na candidatura, serão 

utilizados exclusivamente no âmbito da respetiva missão de serviço público de transporte urbano coletivo 

de passageiros e no cumprimento das respetivas obrigações legais e contratuais; 

b) Se obriga a disponibilizar, anualmente e durante 5 anos após aprovação pelo PO SEUR do relatório final 

da operação financiada, ao IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. e à Agência Portuguesa 

do Ambiente os dados associados às reduções de Gases de Efeito de Estufa resultantes dos sistemas a 

instalar e à Direção Geral de Energia e Geologia, de forma detalhada, as economias de energia resultantes 

do projeto; 

c) Assume o compromisso de transmissão regular de dados às autoridades de transportes que permitam a 

monitorização dos serviços de transporte; 

d) A instalação dos equipamentos e sistemas em autocarros com durabilidade prevista de pelo menos 5 anos 

após conclusão da operação, tendo em vista o cumprimento do disposto no Artigo 71.º do Regulamento 

(UE) N.º 1303 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013. 

 

 

    ,       de   de   
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