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q) Prática de todos os atos administrativos no âmbito das competências
que estão cometidas à CCDRN no Decreto-Lei n.º 75/2015 de 11 de maio
que estabelece o regime de licenciamento único de ambiente;
r) Todos os atos administrativos tendentes ao exercício das competências da CCDRN previstas no Decreto-Lei n.º 147/2008 de 29 de
julho que estabelece o regime jurídico de responsabilidade por danos
ambientais.

os candidatos definitivamente excluídos, cuja lista se encontra igualmente disponível na página eletrónica do MNE, da respetiva exclusão
ao procedimento concursal, podendo deste ato ser interposto recurso
hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 1 do artigo 39.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.

Sem prejuízo da autonomia técnica que a presente subdelegação
confere, sempre que a matéria a decidir revista dimensão, relevo, ou
complexidade especiais, que devam merecer apreciação ou conhecimento
da Presidência, deverão os dossiers subir à consideração superior.
O presente despacho produz efeitos desde 27 de fevereiro de 2015,
ficando por este meio ratificados os atos entretanto praticados.

Declaração de retificação n.º 388/2016

7 de abril de 2016. — O Vice-Presidente da CCDR Norte, Carlos
Neves.
209494679

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Aviso (extrato) n.º 4918/2016
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 32.º, conjugado com o
n.º 3 alínea d) do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/209, de 22 de janeiro,
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, os
candidatos admitidos ao procedimento concursal comum de recrutamento
de um posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior para
desempenho de funções no Departamento Geral de Administração, aberto
pelo Aviso n.º 324/2016, publicado no Diário da República n.º 8, 2.ª série,
de 13 de janeiro de 2016, ficam por este meio convocados para a realização do método de seleção, Prova de Conhecimentos, que terá lugar no
dia 28 de abril de 2016, pelas 11h, na Sala de Imprensa, nas instalações
do MNE, no Palácio das Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa.
2 — Mais se informa que a Prova de Conhecimentos assumirá a
forma escrita e terá uma duração máxima de noventa minutos, não
sendo permitido qualquer tipo de consulta. Informa-se ainda que a lista
de candidatos admitidos se encontra disponível na página eletrónica do
MNE http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/
sobre-o-ministerio/avisos-sobre-procedimentos-concursais/avisos-sobreprocedimentos-concursais.aspx
3 — A fim de dar cumprimento ao n.º 6 do artigo 31.º, conjugado com
o n.º 3 alínea d) do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, informam-se
os candidatos excluídos, cuja lista se encontra igualmente disponível
na página eletrónica do MNE, da respetiva exclusão ao procedimento
concursal, podendo deste ato ser interposto recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 1 do artigo 39.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.
5 de abril de 2016. — A Diretora-Adjunta do Departamento Geral de
Administração, Maria da Luz Andrade.
209493017
Aviso (extrato) n.º 4919/2016
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 32.º, conjugado com o
n.º 3 alínea d) do artigo 30.º, da Portaria n.º 83-A/209, de 22 de janeiro,
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, os
candidatos admitidos ao procedimento concursal comum de recrutamento
de um posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior para
desempenho de funções na Unidade Ministerial de Compras da Direção
de Serviços de Administração Patrimonial e do Expediente do Departamento Geral de Administração, aberto pelo Aviso n.º 13154/2015,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 222, de 12 de novembro
de 2015, ficam por este meio convocados para a realização do método
de seleção, Prova de Conhecimentos, que terá lugar no dia 29 de abril
de 2016, pelas 11h, na Sala de Imprensa do MNE, no Palácio das Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa.
2 — Mais se informa que a Prova de Conhecimentos assumirá a
forma escrita e terá uma duração máxima de noventa minutos, não
sendo permitido qualquer tipo de consulta. Informa-se ainda que a lista
de candidatos admitidos se encontra disponível na página eletrónica do
MNE http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/
sobre-o-ministerio/avisos-sobre-procedimentos-concursais/avisos-sobreprocedimentos-concursais.aspx
3 — A fim de dar cumprimento ao n.º 6 do artigo 31.º, conjugado com
o n.º 3, alínea d), do artigo 30.º, da Portaria n.º 83-A/2009, informam-se

5 de abril de 2016. — A Diretora-Adjunta do Departamento Geral de
Administração, Maria da Luz Andrade.
209492937

Por ter sido publicado com inexatidões o Despacho (extrato)
n.º 3622/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de
11 de março (a p. 8681), procede-se à sua retificação, nos seguintes
termos:
i) No preâmbulo do despacho, onde se lê «Considerando ainda que
a licenciada Maria Adelaide Matamouros de Lima Carranca Almeida
Franco reúne todos os requisitos legais para provimento no cargo de
Diretora de Serviços das Questões Económicas e Financeiras da Direção-Geral dos Assuntos Europeus.», deve ler-se «Considerando ainda que a
Mestre Maria Adelaide Matamouros de Lima Carranca Almeida Franco
reúne todos os requisitos legais para provimento no cargo de Diretora
de Serviços das Questões Económicas e Financeiras da Direção-Geral
dos Assuntos Europeus.»;
ii) No n.º 1 do despacho, onde se lê «[...] a designação da licenciada
Maria Adelaide Matamouros de Lima Carranca Almeida Franco para,
em regime de substituição, exercer o cargo de Diretora de Serviços das
Questões Económicas e Financeiras da Direção-Geral dos Assuntos
Europeus.», deve ler-se «[...] a designação da Mestre Maria Adelaide
Matamouros de Lima Carranca Almeida Franco para, em regime de
substituição, exercer o cargo de Diretora de Serviços das Questões Económicas e Financeiras da Direção-Geral dos Assuntos Europeus.»; e
iii) Por a referida publicação omitir o n.º 3 do referido despacho, deve
o mesmo ser acrescentado, com o seguinte conteúdo: «3 — O referido
despacho produz efeitos a 1 de fevereiro de 2016.».
7 de abril de 2016. — A Diretora-Adjunta do Departamento Geral de
Administração, Maria da Luz Andrade.
209494313
Despacho (extrato) n.º 5066/2016
1 — Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de 28 de
março de 2016, nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas dos
os
n. 4 e 7 do artigo 20.º e da alínea b) do n.º 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, bem como do disposto na alínea d)
no n.º 1 e no n.º 2 do artigo 1.º da Portaria n.º 31/2012, de 31 de janeiro,
foi designado, em regime de comissão de serviço, para exercer o cargo
de Diretor de Serviços das Organizações Económicas Internacionais,
integrado na Direção-Geral de Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Conselheiro de Embaixada, Fernando Demée
de Brito, pessoal diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, cujo currículo académico e profissional, que se anexa ao presente
despacho, evidencia perfil adequado e demonstrativo da aptidão e da
experiência profissional necessárias para o desempenho do cargo em
que é investido.
2 — O referido despacho produz efeitos a 9 de março de 2016.
ANEXO
Nota Curricular
Fernando Demée de Brito — Nasceu a 12 de abril de 1960 em Lisboa.
Aprovado no concurso de admissão aos lugares de Adido de Embaixada aberto em 30 de dezembro de 1989. Adido de Embaixada em
21 de dezembro de 1990. Promovido a Secretário de Embaixada, em
15 de dezembro de 1992. Exerceu funções na Direção-Geral de Pessoal,
COREPE e na Direção de Serviços da África Subsariana. Colocado
na Embaixada de Portugal em Nairobi (Quénia), em 4 de setembro
de 1995 como substituto legal do Chefe de Missão e Representante
Permanente Adjunto junto do Programa das Nações Unidas para o
Ambiente (UNEP) e do Centro das Nações Unidas para os Estabelecimentos Humanos (HABITAT). Promovido a Primeiro Secretário de
Embaixada a 22 de dezembro de 1998. Colocado na Missão Permanente de Portugal junto dos Organismos e Organizações Internacionais
(NUOI), em Genebra em 29 de julho de 1999. Colocado nos serviços
internos como Chefe de Divisão do Gabinete de Assuntos Políticos
Especiais em 28 de dezembro de 2003. Em comissão de serviço na
Missão Permanente junto do Conselho da Europa como Adjunto do

