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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Centro Jurídico

Despacho n.º 2906/2017
1 — Ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 1 do Despacho 

n.º 2723/2016, de 12 de fevereiro, publicado no Diário da República 
n.º 37, 2.ª série, de 23 de fevereiro de 2016, e nos termos do n.º 2 do 
artigo 7.º, dos n.os 1 e 2 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 162/2007, de 3 
de maio, e do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 2/2012, de 16 de janeiro, 
renovo a comissão de serviço do mestre em direito Pedro Manuel Ferreira 
Múrias como consultor principal do Centro Jurídico da Presidência do 
Conselho de Ministros (CEJUR).

2 — A comissão de serviço produz efeitos a partir de 18 de março de 
2017 e tem a duração de dois anos.

16 de março de 2017. — A Diretora do CEJUR, Maria José Farracha 
Montes Palma Salazar Leite.

310355423 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS, 
AMBIENTE, AGRICULTURA, FLORESTAS 

E DESENVOLVIMENTO RURAL E MAR

Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente
e do Ordenamento do Território

Despacho n.º 2907/2017
Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que Ana Cristina Gil Espanhol, An-
tónio Manuel dos Santos Gonçalves, Cristina Alexandra Dantas de 
Magalhães Coelho, Daniel José Correia Martins, Maria Manuela Al-
meida Lopes da Silva e Teresa Susana Boino Godinho Alves Farias e 
Eduardo Manuel Costa Robalo concluíram com sucesso o seu período 
experimental de função na carreira especial de inspeção e categoria de 
inspetor/a da Inspeção -Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, contando o tempo de duração para efeitos 
da atual carreira.

16 de março de 2017. — O Inspetor -Geral, Nuno Miguel Soares Banza.
310355618 

 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Aviso (extrato) n.º 3677/2017
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 sele-
ção, Entrevista Profissional de Seleção e o projeto de Lista Unitária de 
Ordenação Final do procedimento concursal comum recrutamento de 
um posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior para 
o desempenho de funções no Centro de Informação Europeia Jacques 
Delors da direção Geral dos Assuntos Europeus, aberto pelo Aviso 
n.º 9191/2016, publicado no Diário da República, n.º 141, 2.ª série, de 
25 de julho de 2016, para querendo, os candidatos se pronunciarem em 
sede de audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedi-
mento 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, Diário da República, n.º 89, 2.ª série, 
de 8 de maio de 2009 e disponibilizado no sítio do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-

-saber -mais/sobreo -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 Direção Geral dos Assuntos Euro-
peus, Palácio da Cova da Moura, Rua Cova da Moura, em Lisboa, 
das 9.30 às 12.30 e das 14 h às 17 h, encontrando -se igualmente 
disponível na respetiva página eletrónica http://www.portugal.gov.pt/
pt/ministerios/mne/quero -saber -mais/sobreo -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 candidatos notificados através do Aviso n.º 1674/2017, publicado 
no Diário da República n.º 32, 2.ª série, de 14.02.2017 e que não se 
pronunciaram no âmbito da audiência dos interessados, da respetiva 
exclusão ao procedimento 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 
Geral dos Assuntos Europeus, Palácio da Cova da Moura, Rua Cova da 
Moura, em Lisboa, das 9.30 às 12.30 e das 14 h às 17 h.

13 de março de 2017. — O Diretor do Departamento Geral de Ad-
ministração, Gilberto Jerónimo.

310357538 

 Despacho (extrato) n.º 2908/2017
Considerando que o n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, pela Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de 
abril, pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, pela Lei n.º 68/2013, de 
29 de agosto e Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, prevê que os cargos 
dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição nos casos de 
ausência ou impedimento do respetivo titular quando se preveja que 
estes condicionalismos persistam por mais de 60 dias ou em caso de 
vacatura do lugar.

Considerando ainda que o licenciado Edmundo Filipe Velez Cabaço 
reúne todos os requisitos legais para provimento no cargo de Chefe de 
Divisão de Tecnologias de Informação da Direção de Serviços de Cifra 
e Informática.

1 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 20.º do Decreto-
-Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, conjugado com o disposto no 
artigo 15.º do Decreto Regulamentar n.º 12/2012, de 19 de janeiro, 
na alínea l) do artigo 1.º e artigo 13.º do Despacho n.º 3748/2012, 
de 14 de março, alterado pelo Despacho n.º 13561/2012, de 18 de 
outubro e pelo Despacho n.º 13237/2014, de 31 de outubro e ainda 
com o disposto no n.º 1 e 2 do artigo 27.º da referida Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, designo o licenciado Edmundo Filipe Velez Cabaço, 
em regime de substituição, para exercer o cargo de Chefe de Divisão 
de Tecnologias de Informação da Direção de Serviços de Cifra e 
Informática.

2 — O presente despacho produz efeitos a 1 de março de 2017.

Sinopse curricular
Nome: Edmundo Filipe Velez Cabaço
Data de Nascimento: 01 de dezembro de 1977
Naturalidade: Lisboa
Licenciado em Engenharia Informática pela Universidade Lusófona 

de Humanidades e Tecnologias, com média de 14 valores
Especialista de informática no MNE desde 2011, tendo como 

funções mais relevantes o planeamento e integração da rede infor-
mática consular na Direção de Serviços de Cifra e Informática que 
uniu todas as informáticas do MNE, a coordenação do projeto de 
cibersegurança e da equipa de segurança informática da Divisão de 
Tecnologias de Informação do MNE, desenvolvendo e aperfeiçoando 
processos e métodos de trabalho, contribuição para a tomada de de-
cisão de soluções e projetos de infraestrutura informática do MNE, 
a gestão técnica de 2 eixos dos projetos SAMA2020, nomeadamente 
o Eixo 3 — CISI (Capacitação Institucional para a Segurança da In-
formação) e Eixo 4 — I2020 (Infraestruturas de voz e comunicações 
no horizonte 2020) baseado em VoIP.


