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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Primeiro-Ministro

Despacho n.º 11533/2016
1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Proce-

dimento Administrativo, designadamente nos n.os 1 e 3 do seu artigo 44.º, 
no n.º 3 do artigo 6.º da Lei Orgânica do XXI Governo Constitucional, 
aprovada pelo Decreto -Lei n.º 251 -A/2015, de 17 de dezembro, e nos 
n.os 2 e 5 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2016, de 14 
de julho de 2016, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 158, 
de 18 de agosto de 2016, delego no Ministro da Economia, Manuel de 
Herédia Caldeira Cabral, os poderes que me são conferidos, pela referida 
Resolução e pela lei, para a prática de todos os atos relativos à imple-
mentação do Programa Capitalizar e ao funcionamento da Estrutura de 
Missão para a Capitalização das Empresas, designadamente quanto à 
designação dos membros do gabinete de apoio técnico da mesma, nos 
termos e para os efeitos referidos no n.º 6 da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 42/2016, de 14 de julho de 2016, com ressalva dos 
poderes de orientação e coordenação estratégica daquele Programa e 
da atividade da Estrutura de Missão.

2 — O presente despacho produz efeitos à data de entrada em vi-
gor da Resolução referida no número anterior, ficando ratificados, em 
conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do 
Procedimento Administrativo, todos os atos praticados no âmbito dos 
poderes abrangidos por esta delegação de poderes, até à data da sua 
publicação.

1 de setembro de 2016. — O Primeiro -Ministro, António Luís Santos 
da Costa.

209888152 

 Gabinete do Secretário de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros

Despacho n.º 11534/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º e na alínea a) do 

artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero, a 
seu pedido, a licenciada Beatriz Vieira Esperança, do cargo de Adjunta 
do meu gabinete, para o qual foi nomeada através do meu despacho 
n.º 376/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 6, de 
11 de janeiro.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 24 de setembro 
de 2016.

21 de setembro de 2016. — O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, João Miguel Range Prata Roque.

209888769 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
E PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro

Despacho n.º 11535/2016
Por meu despacho de 19 de setembro de 2016, e ao abrigo do dis-

posto no artigo 21.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, foi 
autorizada a acumulação de funções docentes, a exercer no Instituto 
Superior de Engenharia do Instituto Politécnico de Coimbra, no ano 
letivo 2016 -2017 ao Sr. Eng.º Pedro Miguel Lima Andrade de Matos 
Geirinhas, Técnico Superior do mapa de pessoal da CCDRC, a exercer 
funções de Diretor de Serviços da Comunicação e Gestão Administrativa 
e Financeira.

20 de setembro de 2016. — A Presidente, Prof.ª Doutora Ana Maria 
Pereira Abrunhosa Trigueiros de Aragão.

209881461 

 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Aviso (extrato) n.º 11853/2016
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, com a redação conferida pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, publicitam -se os resultados obtidos no método de seleção, 
Entrevista Profissional de Seleção e o projeto de Lista Unitária de Orde-
nação Final do procedimento concursal comum recrutamento de quatro 
postos de trabalho da carreira e categoria de técnico superior para o de-
sempenho de funções no âmbito da Divisão de Vencimentos e Represen-
tações da Direção de Serviços de Recursos Humanos do Departamento 
Geral de Administração, aberto pelo Aviso n.º 15072/2015, publicado 
no Diário da República, n.º 252, 2.ª série, de 28 de dezembro de 2015, 
para querendo, os candidatos 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 Estran-
geiros http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero -saber -mais/
sobre -o -ministerio/avisos -sobre -procedimentos -concursais/avisos -sobre-
-procedimentos -concursais.aspx

2 — Mais se notifica que a referida lista, se encontra afixada para 
consulta, no “local de estilo” da Secretaria Geral do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, Palácio das 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 — 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, com a redação 
conferida pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, informam -se os can-
didatos notificados através do Aviso n.º 9494/2016, publicado no Diário 
da República n.º 146, 2.ª série, de 01.09.2016 e que não se pronunciaram 
no âmbito da audiência dos interessados, da respetiva exclusão ao proce-
dimento concursal, e que deste ato pode ser interposto recurso hierárquico 
ou tutelar, nos termos do n.º 1 do artigo 39.º da Portaria n.º 83 -A/2009.

4 — O processo instrutório relativo ao procedimento concursal está 
disponível para consulta dos interessados nas instalações da Direção de 
Serviços de Recursos Humanos, Palácio das Necessidades, Largo do 
Rilvas, em Lisboa, das 9.30 às 12.30 e das 14 h às 18 h.

20 de setembro de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de 
Administração, Gilberto Jerónimo.

209880262 

 Aviso (extrato) n.º 11854/2016
Nos termos dos artigos 45.º e seguintes do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, após homologação pela Secretária Geral deste Ministério, 
da Ata de Avaliação Final do Júri constituído para o efeito, torna -se 
público que Rute Isabel Guerreiro Ramos, concluiu com sucesso o 
período experimental, com a avaliação final de 14 valores, na sequência 
da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, na Secretaria -Geral deste Ministério, para o desempenho 
de funções da carreira/categoria de técnico superior.

21 de setembro de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de 
Administração, Gilberto Jerónimo.

209882093 

 FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Despacho n.º 11536/2016
Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, aprovado pelo 

Decreto -Lei n.º 442 -B/88, de 30 de novembro, reconhece -se à Fundação 


