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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Primeiro-Ministro

Despacho n.º 4694/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 2.º do Decreto -Lei 

n.º 12/2012, de 20 de janeiro, nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º e do artigo 12.º 
do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável ex vi do ar-
tigo 8.º do Decreto -Lei n.º 12/2012, de 20 de janeiro, e nos termos 
do despacho de delegação de competências efetuada pelo Despacho 
n.º 2290 -AK/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 31, 
de 15 de fevereiro de 2016, designo para exercer funções de motorista 
no Gabinete Jorge Martins Morais, assistente operacional da Secretaria-
-Geral da Presidência do Conselho de Ministros.

2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegura-
dos pela Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de Ministros e 
pelo orçamento do Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do 
Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável ex vi do artigo 8.º 
do Decreto -Lei n.º 12/2012 de 20 de janeiro.

3 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto -Lei 
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável ex vi do artigo 8.º do Decreto -Lei 
n.º 12/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada 
em anexo ao presente despacho.

4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, aplicável ex vi do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 12/2012 
de 20 de janeiro, o presente despacho produz efeitos a 26 de novembro 
de 2015.

5 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado 
decreto -lei aplicável ex vi do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 12/2012, de 
20 de janeiro, publique -se na 2.ª série do Diário da República e publicite-
-se na página eletrónica do Governo.

4 de março de 2016. — A Chefe do Gabinete, Rita Faden da Silva 
Moreira Araújo.

Nota curricular
Jorge Martins Morais, 50 anos, 12.º ano escolaridade.
Situação profissional:
Assistente operacional do mapa de pessoal da Secretaria -Geral da 

Presidência do Conselho de Ministros.

Experiência profissional:
Desde 2006, afeto ao Gabinete do Primeiro -Ministro, desempenhando 

funções de motorista.
Entre 1998 a 2006 desempenhou as funções de motorista no Gabinete 

do Secretário Estado da Cultura.
De 1993 a 1998, desempenhou as funções de motorista no Gabinete 

do Ministro da República para Região Autónoma dos Açores.
209480698 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
E PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Despacho n.º 4695/2016
Considerando que:
O modelo organizacional da Comissão de Coordenação e Desen-

volvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT) foi defi-
nido pelo Decreto -Lei n.º 228/2012, de 25 de outubro, alterado pelos 
Decreto -Lei n.º 68/2014, de 8 de maio e Decreto -Lei n.º 24/2015, de 
6 de fevereiro;

Até à entrada em vigor do novo modelo de organização interna, a 
CCDR LVT compreende 6 direções de serviço e 13 unidades orgânicas 
flexíveis (Portaria n.º 528/2007, de 30 de abril, Despacho n.º 12 166/2007, 
de 19 de junho e Despacho n.º 7082/2013, de 31 de maio);

As atuais unidades orgânicas deverão dar cumprimento às suas atri-
buições garantindo -se assim o regular e normal funcionamento desta 
Comissão de Coordenação;

À Divisão para a Administração Local (DAL) incumbe prosse-
guir as atividades enunciadas no ponto 3.4.1 do Anexo ao Despacho 
n.º 12 166/2007, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 116, 
de 19 de junho;

Para o desenvolvimento das atividades aí descritas importa prover o 
lugar de Chefe de Divisão para a Administração Local, cuja vacatura 
compromete o regular e normal funcionamento da referida unidade 
orgânica;

A licenciada Carla Margaret Assunção Reis Amador Mendes possui 
os requisitos formais exigidos e o perfil profissional pretendido para o 
lugar a prover, conforme nota curricular em anexo;

Designo, ao abrigo e nos termos conjugados dos artigos 20.º e 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, 
a licenciada Carla Margaret Assunção Reis Amador Mendes, técnica 
superior do mapa de pessoal da Direção -Geral das Autarquias Locais, 
para exercer, em regime de substituição, o cargo de direção intermédia de 
2.º grau — Chefe de Divisão para a Administração Local, da Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, 
unidade orgânica flexível prevista na alínea a) do ponto 2.4 do Anexo ao 
Despacho n.º 12 166/2007 publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 116, de 19 de junho.

O presente despacho produz efeitos a 1 de abril de 2016.
30 de março de 2016. — O Presidente da Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, João Pereira 
Teixeira.

Nota curricular
1 — Identificação
Nome: Carla Margaret Assunção Reis Amador Mendes.
Data de nascimento: 15 -08 -1970.

2 — Habilitações Literárias:
Licenciatura em Gestão e Administração Pública, pelo ISCSP — UTL, 

com a média final de 15 valores (1994);
Mestrado em Administração Pública (MPA), pelo ISCSP — UL, com 

nota final de 15 valores (2013).

3 — Carreira profissional:
De março de 2008 a março de 2016, exerce funções como técnica 

superior na Direção -Geral das Autarquias Locais.
De maio de 2007 a fevereiro de 2008, exerceu funções como Diretora 

de Departamento de finanças locais (em regime de substituição) na 
Direção -Geral das Autarquias Locais.

De janeiro de 2000 a maio de 2007, exerceu funções como Chefe de 
Divisão de Gestão Financeira na Direção -Geral das Autarquias Locais.

De outubro de 1998 a dezembro de 1999, exerceu funções como téc-
nica superior na Divisão de Gestão Financeira da ex -Direção -Geral da 
Administração Autárquica (atual Direção -Geral das Autarquias Locais).

De setembro de 1994 a setembro de 1998, exerceu funções como 
técnica superior na Divisão de Finanças Locais da Comissão de Coor-
denação da Região de Lisboa e Vale do Tejo.

209474339 

 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Aviso (extrato) n.º 4601/2016
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 para o 
desempenho de funções na Direção de Serviços de Administração e 
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Proteção Consulares da Direção Geral dos Assuntos Consulares e Co-
munidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, aberto 
pelo Aviso n.º 13643/2015, publicado no Diário da República n.º 230, 
2.ª série, de 11 de novembro de 2015, que se encontram afixados no 
“local de estilo do MNE”, sito no 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 -oministerio/avisos -sobre -procedimentos -concursais/avisos-
-sobreprocedimentos -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 Es-
trangeiros, http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero -saber-
-mais/sobre -oministerio/avisos -sobre -procedimentos -concursais/avisos-
-sobreprocedimentos -concursais.aspx

2 — O processo instrutório relativo ao procedimento concursal está 
disponível para consulta dos interessados nas instalações da Direção de 
Serviços de Administração e Proteção Consulares, na Av. Infante Santo, 
n.º 42, 1.º andar, em Lisboa, das 9,30h às 12,00h e das 14,30h às 17h.

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, convoca -se o candidato aprovado 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 da Direção de Serviços de Administração e 
Proteção Consulares, na Av. Infante Santo, n.º 42, 5.º andar, em Lisboa, 
no dia 20 de abril de 2016, pelas 11 horas, cuja lista se encontra afixada 
no “local de estilo do MNE”, sito no 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 -sabermais/sobre -o -ministerio/avisos -sobre -procedimentos-
-concursais/avisossobre -procedimentos -concursais.aspx

29 de março de 2016. — A Diretora Adjunta do Departamento Geral 
de Administração, Maria da Luz Andrade.

209475457 

 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E ECONOMIA

Gabinetes do Ministro da Economia e do Secretário 
de Estado da Internacionalização

Despacho n.º 4696/2016
O Grupo Embraer é um dos líderes mundiais no setor aeronáutico, 

dedicando-se ao desenvolvimento, construção, comercialização e ser-
viço pós-venda de aeronaves para três segmentos de mercado: aviação 
comercial, defesa e executiva. 

Através da Embraer Portugal Estruturas Metálicas, S. A., constituída 
em 2008, este Grupo brasileiro investiu na criação em Évora de um Cen-
tro de Excelência para a produção de estruturas complexas e de peças em 
alumínio de grande dimensão, baixa espessura e de nível de exigência 
máximo, através do recurso a tecnologia no estado da arte da aeronáutica, 
um dos setores considerados estratégicos para a economia nacional. 

A Embraer Portugal Estruturas Metálicas, S. A. propõe-se realizar 
um Projeto de Investimento de Inovação Produtiva (doravante apenas 
o «Projeto») que consiste na expansão e diversificação da capacidade 
de produção e na capacitação tecnológica da sua unidade industrial para 
o fabrico de estruturas metálicas a integrar na produção em série dos 
três modelos de aeronaves que compõem a família dos jatos comerciais 
Embraer E-Jets (E2). 

O Projeto visa o fabrico de peças de asa maquinadas finas e de gran-
des dimensões e de painéis para a área de junção asa/fuselagem para os 
aviões Embraer E175-E2, Embraer E190-E2 e Embraer E19-E2, bem 
como a montagem das peças produzidas e de outras de menor dimensão, 
adquiridas no mercado em subconjuntos complexos a integrar na asa 
desses aviões. 

Este investimento permite à Embraer Portugal evoluir para a pro-
dução em alta cadência de peças de grandes dimensões e de estruturas 
de elevada complexidade e valor acrescentado, destinadas ao principal 
produto da Embraer, a família de jatos comerciais Embraer E-Jets (E2), 
gerando também economias de escala que reforçam a sua competitivi-

dade e consolidando, deste modo, o seu posicionamento como Centro 
de Excelência do Grupo. 

O Projeto contribui para o desenvolvimento e consolidação de um 
cluster aeronáutico em Portugal, com impactos micro e macroeconómi-
cos transversais e tem um efeito de arrastamento sobre outras empresas 
localizadas na região, decorrente da aquisição de peças, matérias-primas, 
filiais e serviços, contribuindo através da criação de postos de trabalho 
indiretos, do crescimento e inovação dos produtos, processos e serviços 
para a expansão e qualificação de uma rede de fornecedores, os quais, 
com a certificação da Embraer, poderão fornecer qualquer grande for-
necedor first-tier ou OEM do sector aeronáutico. 

Este investimento tem um impacto positivo no emprego e na riqueza 
gerada da região, com todos os benefícios socioeconómicos que lhe 
estão associados, bem como nos sistemas de educação e qualificação 
de recursos humanos, com o alargamento do espectro de qualificações 
profissionais existentes em Portugal. 

Prevê-se ainda um impacto positivo junto do Sistema de Ensino e 
Sistema Cientifico e Tecnológico Nacional, decorrente da necessidade 
de apoio ao Centro de Excelência e aos seus fornecedores, no seu es-
forço permanente de I&D em novos produtos e em novos processos 
tecnológicos. 

O Projeto contribui também para a inovação tecnológica, tendo em 
conta que a nova geração dos Embraer E-Jets integra um conjunto de 
inovações que faz com que seja considerada pelo mercado como um 
novo produto. 

Este investimento contribui para o aumento das exportações nacionais, 
tendo em conta que a produção da Embraer Portugal Estruturas Metálicas 
S.A. se destina, na sua totalidade, ao mercado externo, sendo todos os 
produtos exportados para o Brasil. Prevê-se que, entre 2013 e 2020, o 
valor das exportações cresça cerca de 158 milhões de euros, passando de 
10,6 milhões de euros em 2013 para 168,5 milhões de euros em 2020. 

O montante de investimento em causa ascende a cerca de 63,6 mi-
lhões de euros, prevendo-se com o Projeto alcançar, no ano de 2024, um 
Valor de Vendas e Serviços Prestados, acumulado desde 2015, de cerca 
de 1.295,8 milhões de euros, e um Valor Acrescentado Bruto de cerca 
de 284,2 milhões de euros, em valores acumulados desde 2015, bem 
como a criação, até 31 de dezembro de 2018, de 199 novos postos de 
trabalho diretos e permanentes, dos quais 21 são altamente qualificados. 

O Projeto enquadra-se no regime contratual de investimento regulado 
pelo Decreto-Lei n.º 191/2014, de 31 de dezembro, e na alínea a) do 
artigo 22.º do Regulamento Específico do Domínio da Competitividade 
e Internacionalização, adotado pela Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de 
fevereiro, alterada pela Portaria n.º 181-B/2015, de 19 de junho, pela 
Declaração de Retificação n.º 30-B/2015, de 26 de junho e pela Portaria 
n.º 328-A/2015, de 2 de outubro, por se tratar de um projeto de grande 
dimensão, cujo custo total elegível é igual ou superior a 25 milhões 
de euros, e se revelar de especial interesse para a economia nacional, 
pelo seu efeito estruturante para o desenvolvimento, diversificação e 
internacionalização da economia portuguesa. 

Dado o seu impacto macroeconómico, considera-se, assim, que o Pro-
jeto reúne as condições necessárias à concessão de incentivos financeiros 
previstos para os grandes projetos de investimento, o que justificou a 
obtenção, em 30 de julho de 2015, da pré-vinculação da Comissão Dire-
tiva da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade 
e Internacionalização (COMPETE 2020) quanto ao incentivo máximo 
a conceder, nos termos do n.º 4 do artigo 22.º do referido Regulamento 
Específico, bem como a aprovação, pela mesma Comissão Diretiva, em 
4 de março de 2016, da concessão do incentivo, a qual foi homologada, 
nos termos do n.º 6 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 191/2014, de 31 de 
dezembro, pela Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo 
de Parceria (CIC Portugal 2020), em 17 de março de 2016.

Ao abrigo do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 191/2014, de
31 de dezembro, a Agência para o Investimento e Comércio Externo 
de Portugal, E.P.E (AICEP, E.P.E.), em representação do Estado Por-
tuguês, e a Embraer Portugal Estruturas Metálicas, S. A. concluíram 
a negociação do Contrato de Investimento em causa e acordaram a 
respetiva minuta final.

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 5.º 
do Decreto-Lei n.º 191/2014, de 31 de dezembro, o Ministro da Eco-
nomia e o Secretário de Estado da Internacionalização, no uso das 
competências que lhe foram delegadas ao abrigo do ponto 4.3. do Des-
pacho n.º 1478/2016, de 13 de janeiro de 2016, do Ministro dos Negó-
cios Estrangeiros, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 21,
de 1 de fevereiro de 2016, determinam: 

1 — Aprovar a minuta do Contrato de Investimento e respetivos 
anexos, a celebrar pela AICEP, E.P.E., em representação do Estado 
Português, e a Embraer Portugal Estruturas Metálicas, S. A., que 
tem por objeto um projeto de investimento consistindo na expansão 
e diversificação da capacidade de produção e na capacitação tecno-


