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de 2013, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 65, de 3 de 
abril de 2013, e n.º 12280/2013, de 19 de setembro de 2013, publicado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 186, de 26 de setembro de 2013, 
manda o Governo, pelo Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento e 
pelo Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, o seguinte:

1 — Fica a Direção -Geral de Estatísticas da Educação e Ciência auto-
rizada a proceder à repartição dos encargos orçamentais decorrentes da 
assinatura do contrato de aquisição de bens ou serviços de desenvolvi-
mento do sistema de informação de gestão de alunos, no valor máximo 
de € 1.500.000, acrescido de IVA à taxa em vigor, não podendo exceder, 
em cada ano, as seguintes importâncias:

2015 — € 247.500,00 (duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos 
euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

2016 — € 877.500,00 (oitocentos e setenta e sete mil e quinhentos 
euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

2017 — € 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil euros), acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor;

2 — As importâncias fixadas no n.º 1 da presente portaria, para cada 
um dos anos, podem ser acrescidas do saldo que se apurar na execução 
orçamental do ano anterior.

3 — A despesa cuja realização está prevista para o ano de 2015 é 
satisfeita a partir do orçamento da DGEEC, rubrica 02.02.20.A0.00, e 
obteve documento de cabimento n.º CS41500244, emitido pelo sistema 
de contabilidade da DGEEC.

4 — A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação, produzindo efeitos à data da sua assinatura.

25 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado Adjunto e do 
Orçamento, Hélder Manuel Gomes dos Reis. — O Secretário de Estado 
do Ensino e da Administração Escolar, João Casanova de Almeida.

208975128 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Gabinete do Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Cooperação

Louvor n.º 473/2015
No momento de cessação das funções enquanto adjunto do meu ga-

binete é -me particularmente grato, expressar o meu reconhecimento e 
conferir público louvor a Joaquim Miguel Torres Pereira Mendes. Nestes 
dois anos, demonstrou elevada competência, capacidade de iniciativa e 
sentido de responsabilidade.

Realço o contributo essencial que deu para o lançamento do programa 
“Parcerias Para o Desenvolvimento” e a realização do Programa “Em-
baixadorias”, cujo sucesso em boa parte lhe foi devido. Sublinho igual-
mente os seus conhecimentos em matéria económica e as suas elevadas 
qualidades pessoais, entre as quais destaco a lealdade, a disponibilidade, 
o espírito de iniciativa e a capacidade de estabelecer relações humanas.

Conhecedor das suas capacidades e do seu potencial, auguro a Miguel 
Mendes um futuro profissional muito promissor.

28 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Cooperação, Luís Álvaro Barbosa de Campos Ferreira.

208978222 

 Secretaria-Geral

Aviso n.º 11250/2015

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchi-
mento de um posto de trabalho da carreira/categoria de técnico 
superior, conforme caracterização no mapa de pessoal do Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros.
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º 

da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com o artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação introduzida pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, por despacho da 
Secretária -Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de 16 de 
setembro de 2015, se encontra aberto procedimento concursal comum, 
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicitação no Diário 
da República, tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho 
para a carreira/categoria de técnico superior, na modalidade de relação 
jurídica de emprego público, titulada por contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, do mapa de pessoal do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros.

2 — Para os efeitos do estipulado nos n.os 1 e 3 do artigo 4.º e do 
artigo 54.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e repu-
blicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, não estão constituídas 
reservas de recrutamento próprias, encontrando -se temporariamente 
dispensada a obrigatoriedade de consulta prévia à ECCRC, nos termos 
dos artigos 41.º e seguintes da referida Portaria.

3 — Tendo em conta que nenhum órgão ou serviço abrangido pelo 
âmbito de aplicação fixado no artigo 3.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de 
novembro, pode iniciar um procedimento de recrutamento de trabalha-
dores por tempo indeterminado, sem antes executar o procedimento 
prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação 
cujo perfil se adequasse às funções ou posto de trabalho em causa, foi 
dado cumprimento ao referido procedimento prévio, tendo a entidade 
gestora do sistema de requalificação (INA), emitido a declaração pre-
vista no n.º 5 do artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro 
(Processo 21826).

4 — Número de postos de trabalho: o procedimento visa o preenchi-
mento de um posto de trabalho — Desempenho de funções na Direção 
Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas — Av. In-
fante Santo n.º 42 — 1.º andar.

5 — Caraterização do posto de trabalho:
Área das Comunidades Portuguesas — Direção de Serviços de Ad-

ministração e Proteção Consulares/Gabinete de Emergência Consu-
lar — Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, 
designadamente:

Elaboração de relatórios técnicos e respostas de elevado grau de com-
plexidade e execução no âmbito das questões da proteção consular;

Apoio técnico especializado à elaboração de Planos de contingência;
Acompanhar a ação dos postos consulares, prestando -lhes toda a 

colaboração e informação necessárias no âmbito das ações de proteção 
consular e de apoio aos nacionais no estrangeiro e seus familiares;

Inventariar e propor a atualização dos Planos de Contingência relativos 
aos postos consulares portugueses localizados em países de risco;

Assegurar a resposta às situações de crise e/ou emergência consular 
de que o Gabinete de Emergência Consular tem informação através das 
suas estruturas de apoio;

Atualização permanente da informação aos Viajantes constante do 
Portal das Comunidades;

Resposta a dúvidas de nacionais que se deslocam ao estrangeiro;
Colaborar nas ações propostas pelo Conselho Nacional de Planea-

mento Civil de Emergência, em reuniões e demais atividades, como 
exercícios de treino do plano de contingência nacional.

6 — Local de trabalho — Direção de Serviços de Administração e Pro-
teção Consulares da Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunida-
des Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros — Av. Infante 
Santo n.º 42 — 1.º andar.

7 — Posicionamento remuneratório: a determinação do posiciona-
mento remuneratório do trabalhador recrutado é objeto de negociação, 
nos termos do disposto no artigo 38.º da LTFP, com os limites impos-
tos pelo n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro 
(OE para 2015), sendo a posição remuneratória de referência a 2.ª po-
sição de técnico superior.

8 — Requisitos de admissão ao procedimento concursal:
8.1 — Os requisitos gerais, necessários para o exercício de funções 

públicas, previstos no artigo 17.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho;

8.2 — O recrutamento é circunscrito a trabalhadores com relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecida, de acordo com o n.º 3 do artigo 30.º da LTFP;

8.3 — Não tendo sido requerido o parecer prévio a que alude o n.º 2 
do artigo 50.º da LOE2015, não poderão ser opositores ao presente 
procedimento concursal os trabalhadores de órgãos e serviços das ad-
ministrações regionais e autárquicas;

8.4 — Para efeitos do presente procedimento concursal de recruta-
mento não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento.

8.5 — Requisitos específicos:
Nível habilitacional: Licenciatura na área das Ciências Sociais.

9 — Formalização das candidaturas:
9.1 — Nos termos conjugados dos artigos 27.º e 51.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, de 22 de janeiro, alterada e republicada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, as candidaturas deverão ser 
formalizadas mediante preenchimento do formulário tipo, publicitado 
pelo Despacho (extrato) n.º 11321/2009, DR n.º 89, 2.ª série, de 8 de 
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maio de 2009 e disponibilizado no sítio do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, em www.portugal.gov.pt/http://www.portugal.gov.pt/mi-
nistério dos negócios estrangeiros -sobre o ministério -avisos sobre pro-
cedimentos concursais, o qual deverá ser dirigido à Secretária -Geral 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e entregue pessoalmente 
ou remetido por correio registado, com aviso de receção, para Ser-
viço de Expediente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Largo do 
Rilvas — 1399 -030 Lisboa.

9.2 — A apresentação do formulário de candidatura deverá ser acom-
panhado da seguinte documentação:

a) Currículo profissional detalhado, devidamente assinado, donde 
constem, para além de outros elementos julgados necessários, os se-
guintes: habilitações literárias, funções que exercem e exerceram, bem 
como a formação profissional detida.

b) Documento comprovativo das habilitações literárias.
c) Documento comprovativo das habilitações profissionais, cursos 

e ações de formação frequentadas e relacionadas com o conteúdo fun-
cional do posto de trabalho, com indicação das entidades promotoras 
e respetiva duração.

d) Declaração atualizada, emitida e autenticada pelo Serviço de origem 
(com data posterior à data de publicação do presente Aviso), da qual 
conste a modalidade da relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado de que é titular, a categoria, a posição remuneratória 
correspondente à posição que aufere nessa data, o tempo de execução 
das atividades inerentes ao posto de trabalho que ocupa e o grau de 
complexidade das mesmas, para efeitos da alínea c) do n.º 2 do artigo 11.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;

e) A avaliação de desempenho relativa aos últimos 3 anos, nos termos 
da alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da já citada Portaria.

f) Declaração de conteúdo funcional emitida pelo serviço a que o 
candidato se encontra afeto, devidamente autenticada e atualizada, da 
qual conste a atividade que se encontra a exercer, em conformidade com 
o mapa de pessoal aprovado.

10 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

10.1 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, 
em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a 
apresentação de elementos comprovativos das suas declarações.

11 — Composição e identificação do Júri:
Presidente: Cláudia Boesch, Diretora de Serviços de Administração 

e Proteção Consulares;
1.º Vogal efetivo, Nuno Sebastião, chefe de divisão, que substituirá 

o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos;
2.º Vogal efetivo, Paulo Gomes, Técnico superior;
1.º Vogal suplente, Cristina Sousa, Técnica Superior;
2.º Vogal suplente, Fátima Gouveia, Técnica Superior

12 — Métodos de Seleção: no presente procedimento concursal e 
considerando que é circunscrito a candidatos com vínculo de emprego 
público por tempo indeterminado previamente constituído, serão apli-
cados, nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da LTFP, os 
métodos de seleção obrigatórios, Prova de Conhecimentos (PC) ou 
Avaliação Curricular (AC) e como método complementar, Entrevista 
Profissional de Seleção (EPS).

12.1 — Prova de Conhecimentos (PC) — será aplicada aos candi-
datos que:

a) Não sejam titulares da categoria de técnico superior;
b) Sejam titulares da categoria e se encontrem a cumprir ou a executar 

atribuições, competências ou atividades, diferentes das caraterizadoras 
do posto de trabalho a ocupar;

c) Sejam titulares daquela categoria e se encontrem a cumprir ou a 
executar atribuições, competências ou atividades, diferentes das cara-
terizadoras do posto de trabalho a ocupar, mas tenham, expressamente 
afastado a avaliação curricular, no formulário de candidatura;

12.2 — A prova de conhecimentos visa avaliar os conhecimentos 
académicos e, ou, profissionais e as competências técnicas dos candi-
datos necessárias ao exercício das funções e terá a forma de uma prova 
escrita, de natureza teórica, com a duração máxima de noventa minutos, 
incidindo sobre as seguintes temáticas:

Comunidades portuguesas residentes no estrangeiro e dinâmica do 
movimento migratório;

Funcionamento das instituições comunitárias (Tratados fundadores e 
acervo comunitário relativo à proteção dos cidadãos da União Europeia 
pelas representações diplomáticas e consulares);

Cooperação consular no âmbito da U.E.;

Direito internacional público e privado, nomeadamente a Convenção 
de Viena sobre relações diplomáticas de 1961 e sobre relações consu-
lares de 1963;

Mecanismos legais de proteção e defesa dos direitos e legítimos 
interesses dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro;

Serviços públicos de apoio a nacionais no estrangeiro, incluindo a 
Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas 
e a rede consular e diplomática portuguesa;

Direito interno (Regulamento Consular, Tabela de Emolumentos 
Consulares, Código do Registo Civil, Código do Notariado, Lei da 
Nacionalidade, legislação relativa às trasladações, legislação sobre 
a concessão de Passaportes, Lei da Proteção de Dados Pessoais; Lei 
do Cartão de Cidadão; decreto relativo à criação de título de viagem 
provisório);

Bibliografia e legislação
Constituição da República Portuguesa
Leis orgânicas dos serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros
Regulamento Consular
Lei da Nacionalidade
Tabela de Emolumentos Consulares,
Código do Registo Civil,
Código do Notariado,
Legislação relativa às trasladações,
Legislação sobre a concessão de Passaportes,
Lei da Proteção de Dados Pessoais
Lei que cria o Cartão de Cidadão
Decreto relativo à criação de título de viagem provisório
Convenção de Viena sobre Relações Consulares
Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas
Tratado de Lisboa
“Relatório da Emigração 2013”, Edição Gabinete do Secretário de 

Estado das Comunidades Portuguesas/julho de 2014
Convenção Europeia sobre a Proteção dos Direitos Humanos e das 

Liberdades Fundamentais
Direito da União Europeia sobre Livre Circulação de Trabalhadores 

e respetivo estatuto, bem como dos membros da sua família
Diretiva 2015/637/UE relativa às medidas de coordenação e coope-

ração para facilitar a proteção consular de cidadãos da UE não repre-
sentados em países e que revoga a Decisão 95/553/UE.

“Direito Internacional Público — Documentos Fundamentais”, Fer-
nando Reboredo Seara, Fernando Loureiro Bastos e José de Matos 
Correia, SPB Editores, 1995.

“Organizações Internacionais — Estudo Monográfico das Principais 
Organizações Internacionais de que Portugal é Membro”, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1999.

“Direito Diplomático”, Coleção Biblioteca Diplomática, Instituto 
Diplomático, Ministério dos Negócios Estrangeiros, 2007.

Manual de Prática Consular, de março de 2014, Direção Geral dos 
Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, coleção Biblio-
teca Diplomática.

Outros instrumentos jurídicos pertinentes constantes do sítio ele-
trónico do Gabinete de Documentação e Direito Comparado da PGR 
www.gddc.pt, designadamente http://www.gddc.pt/cooperacao/coope-
racao. htmlhttp://www.gddc.pt/cooperacao/cooperacao.html

Portal das Comunidades Portuguesas — http://www.portaldascomu-
nidades.mne.pt/http://www.portaldascomunidades.mne.pt/

Portal do Ministério dos Negócios Estrangeiros — http://www.por-
tugal.gov.pt/http://www.portugal.gov.pt/

Portal da Comunidade dos Países de Língua Portugue-
sa — CPLP — http://www.cplp.org/http://www.cplp.org/

Centro de Informação europeia Jacques Delors — http://www.eu-
rocid.pt/

Sites de organizações internacionais com atividade no domínio das 
migrações internacionais:

Organização das Nações Unidas, ONU
http://www.un.org/esa/population/migration/index. htmlhttp://www.

un.org/esa/population/migration/index. htmlhttp://www.un.org/esa/po-
pulation/migration/index. htmlhttp://www2.ohchr.org/english/law/index.
htm#corehttp://www2.ohchr.org/english/law/index.htm — coreUnião 
Europeia:

http://europa.eu/institutions/index_pt. htmhttp://europa.eu/institutions/
index_pt. htmhttp://eur -lex.europa. euhttp://eur -lex.europa.eu/http://
ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/fsj_immigration_intro_en. 
htmhttp://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/fsj_immigration_
intro_en. htmhttp://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pthttp://ec.europa.
eu/eures/home.jsp?lang=pthttp://www.europa.eu/scadplus/leg/pt/s18000. 
htmhttp://www.europa.eu/scadplus/leg/pt/s18000. htmhttp://ec.europa.
eu/social/main.jsp?catId=423&langId=enhttp://ec.europa.eu/social/
main.jsp?catId=423&langId=enConselho da Europa: http://www.coe.
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int/t/dghl/monitoring/ecri/default_fr. asphttp://www.coe.int/t/dghl/mo-
nitoring/ecri/default_fr.asp

12.3 — Na PC é adotada a escala de 0 a 20 valores, considerando -se 
a valoração até às centésimas.

12.4 — Avaliação Curricular (AC) — aplicável aos candidatos que, 
cumulativamente, sejam titulares da categoria de técnico superior e se 
encontrem a cumprir ou a executar atribuição, competência ou atividade 
caraterizadoras dos postos de trabalho para cuja ocupação o procedi-
mento foi publicitado.

Na AC serão considerados os seguintes elementos de maior relevância 
para o posto de trabalho a ocupar:

Habilitação académica;
Formação profissional, diretamente relacionada com as exigências e 

competências necessárias ao exercício da função;
Experiência profissional com incidência sobre a execução de ativi-

dades inerentes ao posto de trabalho em causa;
Avaliação de desempenho relativa ao último período em número não 

superior a 3 anos, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, 
competência ou atividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar.

12.5 — Este método de seleção será valorado numa escala de 0 a 
20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas.

12.6 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — de caráter publico, 
visa avaliar de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e 
aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida 
entre o entrevistador e entrevistado, nomeadamente, os relacionados com 
a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

12.7 — A EPS é avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, 
Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, 
respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4.

13 — Cada um dos métodos de seleção tem caráter eliminatório, sendo 
excluídos do procedimento os candidatos que obtenham uma valoração 
inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não lhes sendo, nesse 
caso, aplicado o método de seleção seguinte.

14 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de sele-
ção é efetuada através de lista ordenada alfabeticamente, disponibilizada 
na página eletrónica do MNE.

15 — A valoração final dos candidatos expressa -se numa escala de 
0 a 20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula:

VF = 0,70 PC + 0,30 EPS
VF = 0,70 AC + 0,30 EPS

16 — As atas do júri, de onde constam os parâmetros de avaliação 
e respetiva ponderação de cada um dos métodos a utilizar, a grelha 
classificativa e o sistema de valoração final do método, serão facultadas 
aos candidatos, sempre que solicitadas.

17 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será afixada 
no “local de estilo” do Ministério dos Negócios Estrangeiros e ainda, 
disponibilizada na página eletrónica do Ministério, após aplicação dos 
métodos de seleção.

18 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.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, o presente aviso será publicitado na 
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), na página eletrónica do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e em jornal de expansão nacional, 
por extrato.

19 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a “Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.”

22 de setembro de 2015. — A Diretora Adjunta do Departamento 
Geral de Administração, Maria da Luz Andrade.

208975347 

 Despacho (extrato) n.º 11044/2015
1 — Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, 

após proposta do Conselho Diplomático, deliberada na sua 261.ª Sessão, 
de 13 de janeiro de 2015, e atendendo à relevância político -diplomática 
das funções a desempenhar no contexto da política externa portuguesa, 
consideradas de interesse público, foi determinado que a Primeira-
-Secretária de Embaixada, Joana Caleiras Rodrigues Fisher:

a) Seja autorizada, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 73.º do Decreto-
-Lei n.º 40 -A/98, de 27 de fevereiro, a exercer funções na Delegação da 
União Europeia na República de Angola, pelo Serviço Europeu para a 
Ação Externa, de acordo com a Decisão do Conselho de 26 de julho de 

2010, publicada no JOUE (L 201/20 de 03.08.2010), que estabelece a 
organização e o funcionamento daquele serviço;

b) Regresse aos serviços internos do Ministério dos Negócios Es-
trangeiros quando concluído o exercício de funções na referida insti-
tuição, retomando -se, para os efeitos do n.º 1 do artigo 48.º do diploma 
supramencionado, a contagem de tempo naqueles serviços a partir do 
momento em que a mesma foi suspensa.

2 — Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 73.º do Decreto -Lei 
n.º 40 -A/98, de 27 de fevereiro, o tempo de serviço prestado naquela 
situação é atendido exclusivamente para efeitos de promoção, até ao 
limite de dois anos, como se tivesse sido prestado nos serviços externos.

3 — O referido despacho produz efeitos a 1 de setembro de 2015.
25 de setembro de 2015. — A Secretária -Geral, Ana Martinho.

208977129 

 Despacho n.º 11045/2015
Torna -se público que, por meu despacho de 21 de setembro de 2015, 

ao abrigo dos artigos 281.º, n.º 3 e 282.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi 
autorizada à técnica superior deste Ministério, Isabel Maria Rito de 
Oliveira Afonso de Fezas Vital, uma licença sem remuneração para 
acompanhamento do cônjuge, o Embaixador Domingos Fezas Vital, 
colocado na Embaixada de Portugal em Washington, com efeitos a partir 
do dia 1 de outubro de 2015.

28 de setembro de 2015. — A Secretária -Geral, Ana Martinho.
208977389 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional

Despacho n.º 11046/2015
Considerando que o Decreto -Lei n.º 183/2014, de 29 de dezembro, 

aprovou a nova lei orgânica do Ministério da Defesa Nacional, e que o 
Decreto Regulamentar n.º 8/2015, de 31 de julho, definiu a missão, as 
atribuições e o tipo de organização interna da Direção -Geral de Recursos 
da Defesa Nacional (DGRDN);

Considerando ainda que a Portaria n.º 283/2015, de 15 de setembro, 
estabeleceu a estrutura nuclear da DGRDN e as competências das res-
petivas unidades orgânicas, designadas direções de serviços, e fixou em 
dezasseis (16) o número máximo de unidades orgânicas flexíveis e em 
uma (1) a dotação máxima de chefes de equipas multidisciplinares;

Importa agora definir e implementar a estrutura flexível da DGRDN, 
tendo em vista criar as condições necessárias à prossecução da missão 
e atribuições da DGRDN e ao exercício das competências cometidas 
às direções de serviços;

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 21.º da Lei n.º 4/2004, 
de 15 de janeiro, na redação atual dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, determino o seguinte:

1 — Na Direção de Serviços de Armamento e Equipamento (DSAE), 
a que se refere o artigo 5.º da Portaria n.º 283/2015, de 15 de setembro, 
são criadas:

1.1 — A Divisão de Planeamento e Programação (DPP), com as 
seguintes competências:

a) Elaborar, propor e atualizar, com a colaboração das FA, os pla-
nos decorrentes da análise das necessidades previstas nas capacidades 
militares e, quando aplicável, das forças de segurança e acompanhar a 
respetiva execução;

b) Participar nas atividades de programação inerentes ao ciclo de 
planeamento de forças, desenvolvimento de capacidades militares de 
âmbito nacional e internacional;

c) Coordenar a elaboração da proposta de Lei de Programação Militar 
(LPM) e assegurar a sua execução e controlo;

d) Assegurar o apoio técnico e a emissão de pareceres e propostas de 
procedimentos de contratação pública relativos à aquisição de armamento 
e equipamento, em articulação com as FA;

e) Promover e coordenar, em cooperação com o EMGFA, os ramos das 
FA e outras entidades intervenientes, projetos no âmbito do armamento, 
equipamentos e sistemas de defesa;

f) Acompanhar a execução dos programas relativos ao reequipa-
mento das FA, contribuindo para a elaboração e revisão dos respetivos 
planos;

g) Programar, preparar, organizar, coordenar e conduzir os projetos 
de armamento, equipamentos, sistemas e serviços de defesa;


