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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

1 — Por despacho, de 28 de abril de 2016, ao abrigo do disposto no
n.º 2 do artigo 34.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, alterada
pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, e pela Lei n.º 64-A/2008,
de 31 de dezembro, e ao abrigo dos poderes que me foram delegados
pelo Despacho n.º 2553/2016, de 11 de fevereiro de 2016, publicado
na 2.ª série do Diário da República, de 19 de fevereiro de 2016, determinei a cessação do mandato do vogal do conselho diretivo da Agência
para a Modernização Administrativa, I. P., o doutor Manuel Paulo de
Oliveira Ricou.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 29 de abril de
2016.

2 — O processo instrutório relativo ao procedimento concursal está
disponível para consulta dos interessados nas instalações da Direção
de Serviços de Administração Patrimonial e do Expediente, Palácio
das Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa, das 9.30 às 12.30 e das
14 h às 18 h.
3 — Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º, n.º 4 do artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, convocam-se os candidatos aprovados no
método de seleção Prova de Conhecimentos do presente procedimento
concursal, para a realização do método de seleção Entrevista Profissional
de Seleção, que ocorrerá nas instalações do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, Palácio das Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa,
no dia 17 de junho de 2016, pelas 13.30 horas e cuja lista se encontra
afixada no “local de estilo do MNE”, Palácio das Necessidades, Largo
do Rilvas, em Lisboa, encontrando-se igualmente disponível na página
eletrónica do Ministério http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/
mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/avisos-sobre-procedimentos-concursais/avisos-sobre-procedimentos-concursais.aspx

29 de abril de 2016. — A Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Maria da Fonseca Caetano Gonçalves.
209615587

23 de maio de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, Gilberto Jerónimo.
209613197

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta
e da Modernização Administrativa
Despacho n.º 7223/2016

Despacho n.º 7224/2016

Aviso (extrato) n.º 6970/2016

1 — Por despacho, de 28 de abril de 2016, ao abrigo do disposto no
n.º 2 do artigo 34.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, alterada
pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, e pela Lei n.º 64-A/2008,
de 31 de dezembro, e ao abrigo dos poderes que me foram delegados
pelo Despacho n.º 2553/2016, de 11 de fevereiro de 2016, publicado na
2.ª série do Diário da República, de 19 de fevereiro de 2016, determinei
a cessação do mandato da vogal do conselho diretivo da Agência para
a Modernização Administrativa, I. P., a licenciada Bárbara Sousa Rosa
Santos McGuinness.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 29 de abril de
2016.

1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, depois de homologada por despacho da Secretária-Geral deste
Ministério de 20 de maio de 2016, do procedimento concursal comum
de recrutamento de dois postos de trabalho da carreira e categoria de
técnico superior, aberto pelo Aviso n.º 14192/2015, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 237, de 3 de dezembro, para desempenho
de funções na Divisão de Pessoal dos Serviços Periféricos Externos da
Direção de Serviços de Recursos Humanos do Departamento Geral de
Administração:

29 de abril de 2016. — A Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Maria da Fonseca Caetano Gonçalves.
209615473

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Aviso (extrato) n.º 6969/2016
1 — Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, n.º 1
alínea d) do artigo 31.º e n.º 1 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, notificam-se os candidatos admitidos ao procedimento
concursal comum de recrutamento de um posto de trabalho de técnico
superior para o desempenho de funções na Direção de Serviços de
Administração Patrimonial e do Expediente do Departamento Geral
de Administração do Ministério dos Negócios Estrangeiros, aberto
pelo Aviso n.º 15074/2015, publicado no Diário da República n.º 252,
2.ª série, de 28 de dezembro, que se encontram afixados no “local de
estilo do MNE”, Palácio das Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa,
e igualmente disponíveis na página eletrónica do Ministério http://www.
portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/
avisos-sobre-procedimentos-concursais/avisos-sobre-procedimentos-concursais.aspx os resultados obtidos no método de seleção Prova de
Conhecimentos, para querendo, os candidatos a excluir, se pronunciarem
em sede de audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, no prazo de 10 dias úteis, a contar da data
de publicação do presente Aviso.
Para o efeito, deverá ser utilizado o formulário tipo, publicado pelo
Despacho (extrato) n.º 11321/2009, DR n.º 89, 2.ª série, de 8 de maio de
2009 e disponibilizado no sítio do Ministério dos Negócios Estrangeiros,
em http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/
sobre-o-ministerio/avisos-sobre-procedimentos-concursais/avisos-sobre-procedimentos-concursais.aspx

Candidatos aprovados:
Fernando Miguel Miranda Tomé — 18,4 valores;
Ana Catarina Reis Brito — 14,5 valores;
Ricardo Nuno Oliva da Silva Guerra — 14,2 valores;
Eugénia Maria de Almeida Neto — 14,1 valores;
Candidatos não aprovados:
Ana Paula Barbas Valentim Martins Conceição Madeira (b);
Emília Maria Duarte Ramalho Neves (b);
Hugo de Carvalho Osório Ribeiro de Figueiredo (a);
João da Silva Pedro (a);
Jorge Manuel da Silva Tarroso Gomes (a);
Lígia Maria da Luiza e Santo-Clemente (b);
Maria Luísa Gonçalves Gomes (a);
Mariana Silva Branco de Andrade (a);
Marta Martins da Silva Berhan da Costa (a);
Mónica Paula Pires Manteigas (a);
Paula Cristina Ribeiro Félix Borges (a);
Rosa Maria Faria da Costa Sá (a);
Rui Alberto Fernandes Charneira (a)
Requisitos de exclusão:
(a) Por não ter comparecido à realização da Prova Escrita de Conhecimentos;
(b) Nos termos do n.º 13 do artigo 18.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de
6 de abril, por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores na Prova
de Conhecimentos;
2 — Nos termos e para os efeitos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, conjugado com o disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam-se os candidatos, incluindo
os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de
seleção, que a lista unitária de ordenação final devidamente homologada
se encontra afixada no «local de estilo» deste Ministério, no Palácio das
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Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa, encontrando-se igualmente
disponível na respetiva página eletrónica http://www.portugal.gov.pt/
pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/avisos-sobre-procedimentos-concursais/avisos-sobre-procedimentos-concursais.aspx
3 — De acordo com o n.º 3 do artigo 39.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, do despacho de homologação da lista de ordenação
final pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar.
24.05.2016. — O Diretor do Departamento Geral de Administração,
Gilberto Jerónimo.
209614866

FINANÇAS
Autoridade Tributária e Aduaneira
Aviso n.º 6971/2016
Por despacho de 24 de maio de 2016 do Subdiretor-Geral da Área
de Recursos Humanos e Formação (por delegação de competências
da Senhora Diretora-Geral), e após anuência do Conselho Diretivo
do Instituto de Gestão Financeira da Educação, I. P., foi autorizada a
consolidação definitiva da mobilidade na categoria do especialista de
informática, grau 3, nível 1, Pedro Jorge Rodrigues Barradas, no mapa
de pessoal da Autoridade Tributária e Aduaneira, colocada nos serviços
centrais, nos termos do disposto no artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho.
25 de maio de 2016. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
209614947

DEFESA NACIONAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 7225/2016
Nos termos do disposto na alínea j) do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 183/2014, de 29 de dezembro, compete ao Ministério da Defesa
Nacional apoiar projetos e atividades de interesse para a área da defesa
nacional, através da atribuição de subsídios;
Considerando as regras e condições para a atribuição desses subsídios,
estabelecidas pelo Despacho n.º 1751/2011, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 16, de 24 de janeiro de 2011;
Atendendo a que o Ministério da Defesa Nacional reconhece a elevada
importância da atribuição dos subsídios na promoção e divulgação de
doutrina e iniciativas nos domínios da segurança e defesa nacional;
Atentas as candidaturas apresentadas ao abrigo das várias alíneas
do n.º 1 e ao abrigo do n.º 2 do Despacho n.º 1751/2011, considera-se
essencial acautelar a continuidade de publicações com uma vasta tradição
e relevância na esfera militar e apoiar entidades ligadas à instituição
militar e ou que exerçam atividades afins na área da segurança e defesa
nacional;
Restringindo-se a atribuição de subsídios às referidas publicações
e entidades, não se procederá à designação de duas personalidades de
reconhecido mérito científico nos domínios da segurança e da defesa
para a Comissão de Avaliação das Candidaturas, conforme prescreve o
n.º 8 do Despacho n.º 1751/2011. Essa designação apenas se justificaria
caso a Comissão em apreço tivesse que avaliar projetos de estudo e
investigação nesses domínios;
Assim, determino que:
a) Em 2016 se mantenha a atribuição de subsídios exclusivamente
a publicações relacionadas diretamente com as matérias de segurança
e defesa nacional e a entidades ligadas à instituição militar e ou que
exerçam atividades afins na área da segurança e defesa nacional [n.º 1,
alínea c), e n.º 2 do Despacho n.º 1751/2011, respetivamente];
b) O representante do meu Gabinete seja a doutorada em Direito
Maria Isabel Cantista de Castro Tavares, adjunta do meu gabinete (n.º 8
do Despacho n.º 1751/2011);
c) O montante de subsídios a conceder a publicações e entidades não
deverá exceder os € 40.000,00 (quarenta mil euros).
11 de maio de 2016. — O Ministro da Defesa Nacional, José Alberto
de Azeredo Ferreira Lopes.
209615521

Gabinete do Secretário de Estado da Defesa Nacional
Despacho n.º 7226/2016
1 — No uso das competências delegadas pelo Despacho n.º 971/2016,
de 20 de janeiro, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário

da República, 2.ª série, n.º 13, de 20 de janeiro de 2016, e nos termos
do artigo 4.º do Estatuto dos Militares em ações de Cooperação Técnico-Militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 238/96, de 13 de dezembro, e verificados os requisitos nele
previsto, nomeio o CMG M Res, NII 292070, Luís Fernando Tavares dos
Reis Ágoas, por um período de 210 (duzentos e dez) dias, com início a
5 de junho de 2016, para integrar o Núcleo Conjunto de Coordenação,
inscrito no Programa-Quadro de Cooperação Técnico-Militar com a
República Democrática de Timor-Leste.
2 — De acordo com o n.º 5 da Portaria n.º 87/99, de 30 de dezembro de 1998, publicada no Diário da República, 2.ª série, de 28 de
janeiro de 1999, o militar nomeado irá desempenhar funções em país
da classe C.
13 de maio de 2016. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional,
Marcos da Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcellos.
209612476
Despacho n.º 7227/2016
1 — No uso das competências delegadas pelo Despacho n.º 971/2016,
de 20 de janeiro, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República n.º 13, 2.ª série, de 20 de janeiro de 2016, e nos
termos do artigo 4.º do Estatuto dos Militares em ações de Cooperação
Técnico-Militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 238/96, de 13 de dezembro, e verificados os requisitos
nele previstos, prorrogo a comissão de serviço do CMG RES FZ, NII
65279, António Augusto Pereira Leite, por um período de 15 (quinze)
dias, com início a 31 de maio de 2016, no desempenho das funções de
Diretor do Núcleo Conjunto de Coordenação, inscrito no Programa-Quadro de Cooperação Técnico-Militar com a República Democrática
de Timor-Leste.
2 — De acordo com o n.º 5 da Portaria n.º 87/99, de 30 de dezembro
de 1998, publicada no Diário da República, 2.ª série, de 28 de janeiro de
1999, o militar nomeado irá desempenhar funções em país da classe C.
13 de maio de 2016. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional,
Marcos da Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcellos.
209612419
Despacho n.º 7228/2016
1. No uso das competências delegadas pelo Despacho n.º 971/2016,
de 20 de janeiro, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário
da República n.º 13, 2.ª série, de 20 de janeiro de 2016 e nos termos
do art.º 4.º do Estatuto dos Militares em ações de Cooperação Técnico-Militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 238/96, de 13 de dezembro e verificados os requisitos nele
previsto, prorrogo por um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias, com início a 28 de maio de 2016, o desempenho das funções de
Diretor Técnico não residente do Projeto 3 — Pelotão de Engenharia
Militar de Construções, inscrito no Programa-Quadro de Cooperação
Técnico-Militar com a República Democrática de São Tomé e Príncipe,
no MAJ ENG NIM 08479589 Miguel Pires Rodrigues.
2. De acordo com o n.º 5 da Portaria n.º 87/99 (2.ª série), de 30 de
dezembro de 1998, publicada no Diário da República — 2.ª série de
28 de janeiro de 1999, o militar nomeado irá desempenhar funções em
país da classe C.
17 de maio de 2016. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional,
Marcos da Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcellos.
209612443

Estado-Maior-General das Forças Armadas
Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
Despacho n.º 7229/2016
Delegação de competências no comandante do IUM
1 — Nos termos do disposto na alínea q) do n.º 1 do artigo 11.º da
Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, aprovada
pela Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de 1 de setembro e no n.º 8 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 184/2014, de 29 de dezembro, delego no
Comandante do Instituto Universitário Militar, 387877 Vice-almirante
M Edgar Marcos de Bastos Ribeiro, as competências que me estão
legalmente conferidas para a prática dos seguintes atos administra-

