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2012 — Conclusão, com classificação final de 17,3 valores, da 
Formação Inicial para Técnicos Superiores, do Instituto Nacional de 
Administração, I. P.

2015 — Concluiu com sucesso a edição anual do Nuclear Law Insti-
tute, da Agência Internacional de Energia Atómica (curso de formação 
em Direito Nuclear destinado a juristas e a técnicos com outras espe-
cialidades associadas à regulação dos sectores de proteção radiológica 
e segurança nuclear).

Desde 2004 desempenha funções na Direção -Geral da Saúde, inte-
grando atualmente a carreira de Técnico Superior na sua Divisão de 
Saúde Ambiental e Ocupacional da Direção de Serviços de Promoção 
da Saúde e Prevenção da Doença. No âmbito das competências de Au-
toridade Técnica de Intervenção da Direção -Geral da Saúde, para além 
de integrar a resposta a situações reais, participou em vários exercícios 
sobre emergências radiológicas, tanto nacionais como internacionais, 
abrangendo os âmbitos safety e security, tendo representado a Direção-
-Geral da Saúde em várias reuniões técnicas junto da Agência Interna-
cional de Energia Atómica e da Comissão Europeia.

Para além das funções habituais ligadas à área de proteção radioló-
gica na Direção -Geral da Saúde, desempenhou ainda um conjunto de 
atividades em cooperação com outros serviços daquela entidade, sendo 
de destacar a integração do Grupo Operativo da Gripe, task -force a que 
foi atribuída, em 2010, a Medalha de Serviços Distintos, grau «ouro», 
do Ministério da Saúde.

310720393 

 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 7355/2017
Considerando o teor do Despacho n.º 5462/2017, de 23 de junho que 

procedeu à afetação dos recursos humanos da IGAMAOT à Unidade de 
Intervenção Rápida, ao abrigo do n.º 1 da alínea b) do referido Despa-
cho, determino a exclusão da inspetora Andrea Santos e a inclusão do 
inspetor André Miller Mendes.

Mais determino que o presente despacho entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação, produzindo efeitos a 1 de agosto de 2017.

1 de agosto de 2017. — O Inspetor -Geral, Nuno Miguel Soares Banza.
310686633 

 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Despacho (extrato) n.º 7356/2017
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência 
de procedimento concursal comum aberto pelo Aviso n.º 16016/2016 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 246, de 26 de dezembro, 
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, com Hugo Manuel da Silva Lopes, com efeitos a 14 de julho 
de 2017, ficando posicionado na 2.ª posição remuneratória da carreira 
de técnico superior e no nível remuneratório 15, da tabela remuneratória 
única, aprovada pela Portaria 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

16 de agosto de 2017. — O Diretor do Departamento Geral de Ad-
ministração, Gilberto Jerónimo.

310722012 

 Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.

Despacho n.º 7357/2017
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência do 
despacho da Senhora Diretora -Geral da Direção Geral do Orçamento, 
e por deliberação do Conselho Diretivo deste Instituto, na sua reunião 

de 23 de maio de 2017, foi autorizada a consolidação definitiva da 
mobilidade interna, na mesma carreira/categoria, ao Especialista de 
Informática de G1 N2 Hugo Rocha Dias Correia, nos termos do n.º 3 
do artigo 99.º da LTFP, passando o trabalhador a integrar um posto de 
trabalho do mapa de pessoal do Camões — Instituto da Cooperação e 
da Língua, I. P., mantendo a posição remuneratória detida no serviço de 
origem, tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com efeitos a 01 de junho de 2017.

5 de julho de 2017. — A Presidente do Conselho Diretivo, Prof.ª Dou-
tora Ana Paula Laborinho.

310686771 

 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 
E ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinetes do Ministro dos Negócios Estrangeiros 
e da Ministra da Administração Interna

Despacho n.º 7358/2017
Nos termos das disposições conjugadas da alínea b) do artigo 50.º e 

do n.º 1 do artigo 52.º do estatuto profissional do pessoal com funções 
policiais da Polícia de Segurança Pública, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 243/2015, de 19 de outubro, é concedida licença sem remuneração 
para o exercício de funções de Assistente de Segurança (Agente con-
tratado FG III), no Gabinete Europeu de Apoio em Matéria de Asilo 
(EASO), em Malta, ao Agente principal M/140861, Paulo Jorge Marques 
Bernardino, do efetivo da Polícia de Segurança Pública, pelo período 
compreendido entre 1 de agosto de 2017 e 31 de julho de 2020.

31 de julho de 2017. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Augusto Ernesto Santos Silva. — 28 de julho de 2017. — A Ministra 
da Administração Interna, Maria Constança Dias Urbano de Sousa.

310686893 

 FINANÇAS

Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro

Declaração de Retificação n.º 549/2017
Por ter sido publicado com inexatidão o Despacho n.º 6890/2017, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 153, de 09 de agosto de 
2017, procede-se à sua retificação nos seguintes termos:

Onde se lê:
«1 — Ao abrigo do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 3.º, nos 

n.os 1, 2 e 3, do artigo 11.º, e no artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, designo o mestre João Nuno Silva Picão Oliveira, 
para exercer funções de Adjunto do meu Gabinete, com efeitos desde 
19 de junho de 2017.»

deve ler-se:
«1 — Ao abrigo do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 3.º, nos 

n.os 1, 2 e 3, do artigo 11.º, e no artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, designo o mestre João Nuno Silva Picão Oliveira, 
para exercer funções de Técnico Especialista do meu Gabinete, com 
efeitos desde 19 de junho de 2017.»
16 de agosto de 2017. — O Secretário de Estado do Tesouro, Álvaro 

António da Costa Novo.
310724321 

 FINANÇAS E DEFESA NACIONAL

Gabinetes do Ministro das Finanças e do Secretário 
de Estado da Defesa Nacional

Despacho n.º 7359/2017
Nos termos do n.º 4 do artigo 44.º do Estatuto dos Militares das For-

ças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 90/2015, de 29 
de maio, e do n.º 4 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 84/2016, de 21 de 
dezembro, o número de vagas para admissão de cidadãos para prestação 
voluntária de serviço militar efetivo em regime de voluntariado (RV) e 
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de contrato (RC) é fixado por despacho dos membros do governo res-
ponsáveis pelas áreas das finanças e da defesa nacional, sob proposta do 
chefe do estado -maior do respetivo ramo das Forças Armadas, visando a 
manutenção do efetivo militar necessário ao cumprimento das missões 
legalmente cometidas às Forças Armadas.

Assim, observadas as formalidades exigidas, determina -se o seguinte:
1 — Para o ano de 2017, o número de militares a admitir no Regime 

de Voluntariado (RV) e no Regime de Contrato (RC) das Forças Ar-
madas é de 3200.

2 — A distribuição das admissões por ramo e por categoria é aprovado 
pelo membro do governo responsável pela área da defesa nacional.

3 — Os encargos financeiros resultantes das admissões de militares 
em RV e RC, são suportados pelos orçamentos dos respetivos ramos.

24 de julho de 2017. — O Ministro das Finanças, Mário José Gomes 
de Freitas Centeno. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional, 
Marcos da Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcellos.

310714115 

 FINANÇAS, PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS, 
AGRICULTURA, FLORESTAS

E DESENVOLVIMENTO RURAL E MAR

Instituto de Financiamento da Agricultura 
e Pescas, I. P.

Deliberação n.º 778/2017
O Conselho Diretivo do Instituto de Financiamento da Agricultura e 

Pescas, I. P. (IFAP, I. P.), designado pelos Despachos n.os 2740 -C/2017, 
2740 -D/2017, 2740 -E/2017 e 2740 -F/2017, de 31 de março de 2017, 
publicados no Diário da República n.º 65/2017, 2.º Suplemento, 2.ª série, 
n.º 65, de 31 de março de 2017, deliberou, ao abrigo do n.º 3 da Delibe-
ração n.º 411/2017, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 102, 
de 26 de maio, aprovar e determinar a publicação, nos termos do n.º 2 do 
artigo 47.º e do artigo 159.º do Código do Procedimento Administrativo, 
do seguinte despacho de subdelegação de competências do Diretor do 
Departamento Jurídico, Abel da Costa Bravo, anexo à ata relativa à 
Deliberação n.º 3803/2017, de 13 de julho:

«Abel Costa Bravo, Diretor do Departamento Jurídico (DJU) do Ins-
tituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP, I. P.), ao 
abrigo do disposto nos artigos 46.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA) e no uso das competências que me foram dele-
gadas pelo Conselho Diretivo, através da Deliberação n.º 411/2017, 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 102, de 26 de maio, 
subdelego, ao abrigo do n.º 3 da referida Deliberação:

1 — Nos Chefes da Unidade Jurídica, da Unidade de Contencioso 
e da Unidade de Devedores do Departamento Jurídico (DJU/UJRD, 
DJU/UCTC e DJU/UDEV) respetivamente, Paula Cristina Carvalho 
Gaspar Simões Raposo, Isabel Maria Pereira de Matos e Pedro Miguel 
Barata Lucas, as competências gerais de gestão para, no âmbito estrito 
das respetivas unidades orgânicas:

a) Assinar a correspondência corrente, entendendo -se por tal a 
que não implique a criação de responsabilidades financeiras para 
o IFAP, I. P., a que transmita atos definitivos e executórios com-
petentemente praticados e a que não seja dirigida aos membros do 
Governo, aos respetivos gabinetes, a outros órgãos de soberania, à 
administração do Banco de Portugal, aos conselhos de gestão de ins-
tituições financeiras e de crédito ou a outras instituições congéneres 
e às instituições comunitárias;

b) Emitir certidões, com exceção das certidões de dívida para efeitos 
de cobrança coerciva, ao abrigo do artigo 84.º do CPA e da alínea c) 
do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, de docu-
mentos arquivados na respetiva unidade, exceto quando contenham 
matéria confidencial ou reservada, bem como autorizar a restituição 
de documentos aos interessados;

c) Representar o IFAP, I. P. junto de serviços públicos, designa-
damente, dos serviços administração fiscal, das conservatórias de 
registo civil, comercial, predial e automóvel, praticando todos os 
atos e assinando todos os documentos que se mostrem necessários 
no âmbito das competências do Departamento.

2 — Na Chefe da DJU/UCTC, Isabel Maria Pereira de Matos, as 
competências específicas para, no âmbito estrito da respetiva unidade 
orgânica:

a) Autorizar, até ao montante de € 1.632,00 as despesas relacio-
nadas com custas judiciais, taxas de justiça, multas e custas de parte, 
no âmbito dos processos judiciais em que o IFAP, I. P. seja parte, 

mediante prévia declaração de cabimento orçamental, prestada pelo 
competente serviço do IFAP, I. P.;

b) Dar seguimento a requerimentos e a requisições relativos a 
pedidos de certidão de processos destinados aos Tribunais, à Polícia 
Judiciária e a outras entidades públicas;

c) Assinar as requisições de confiança de processos judiciais junto 
dos Tribunais e credenciar os trabalhadores para o mesmo efeito.

3 — No Chefe da DJU/UDEV, Pedro Miguel Barata Lucas, as 
competências específicas para, no âmbito estrito da respetiva unidade 
orgânica:

a) Emitir certidões de dívida para cobrança coerciva, até ao mon-
tante de € 20.000,00, nos termos do artigo 12.º da Lei Orgânica do 
IFAP, I. P., aprovada pelo Decreto -Lei n.º 195/2012, de 23 de agosto e 
retificada pela Declaração de Retificação n.º 50/2012, 19 de setembro;

b) Autorizar a prática dos atos necessários à recuperação de verbas 
indevidamente pagas e demais valores associados, no âmbito do 
pagamento de subsídios, ajudas, prémios ou apoios, até ao montante 
de € 20 000,00, por processo de recuperação de verbas;

c) Autorizar o reembolso de valores cobrados e/ou recebidos em 
excesso no âmbito dos processos de recuperação de verbas e ainda 
não creditados aos respetivos fundos ou, no caso de já se encontrarem 
creditados os valores que apenas respeitem a juros e ou penalizações, 
até ao montante de € 2.000,00 por processo de recuperação de verbas.

4 — O presente despacho de subdelegação entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação e produz efeitos desde 1 de abril de 
2017, ficando ratificados todos os atos praticados pelos dirigentes 
identificados no n.º 1 no âmbito das respetivas subdelegações de 
competências, desde aquela data até à data de entrada em vigor do 
presente despacho.
13 de julho de 2017. — O Diretor do Departamento Jurídico, Abel 

da Costa Bravo».
31 de julho de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Pedro 

Manuel Simões Raposo Ribeiro.
310682842 

 Deliberação n.º 779/2017
O Conselho Diretivo do Instituto de Financiamento da Agricultura e 

Pescas, I. P. (IFAP, I. P.), designado pelos Despachos n.os 2740 -C/2017, 
2740 -D/2017, 2740 -E/2017 e 2740 -F/2017, de 31 de março de 2017, 
publicados no Diário da República n.º 65/2017, 2.º Suplemento, 2.ª série, 
n.º 65, de 31 de março de 2017, deliberou, ao abrigo do n.º 3 da Delibe-
ração n.º 411/2017, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 102, 
de 26 de maio, aprovar e determinar a publicação, nos termos do n.º 2 do 
artigo 47.º e do artigo 159.º do Código do Procedimento Administrativo, 
do seguinte despacho de subdelegação de competências da Diretora do 
Departamento de Ajudas Diretas, Maria Isabel Sacadura Monteiro, anexo 
à ata relativa à Deliberação n.º 4003/2017, de 27 de julho de 2017:

«Maria Isabel Sacadura Monteiro, Diretora do Departamento de 
Ajudas Diretas (DAD), do Instituto de Financiamento da Agricultura 
e Pescas, I. P. (IFAP, I. P.), ao abrigo do disposto nos artigos 46.º a 
50.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) e no uso das 
competências que me foram delegadas pelo Conselho Diretivo, atra-
vés da Deliberação n.º 411/2017, publicada no Diário da República, 
2.ª série, n.º 102, de 26 de maio, subdelego, ao abrigo do n.º 3 da 
referida Deliberação:

1 — Nos Chefes da Unidade de Regime de Pagamento Base, da 
Unidade de Pagamentos Diretos, da Unidade de Ajudas ao Desenvol-
vimento Rural e na Coordenadora do Núcleo da Condicionalidade e 
Posei do Departamento de Ajudas Diretas (DAD/URPB, DAD/UPAB, 
DAD/UADR, DAD/NCPO) respetivamente, Rui Paulo Viana da 
Silva Neves, António Manuel Radich Rego, Ana Paula de Seia e 
Cunha Ribeiro Pereira Ferreira, Maria José Mata Sousa Chora Castelo 
Ramos, as competências gerais de gestão para, no âmbito estrito das 
respetivas unidades orgânicas:

a) Assinar a correspondência corrente, entendendo -se por tal a 
que não implique a criação de responsabilidades financeiras para 
o IFAP, I. P., a que transmita atos definitivos e executórios com-
petentemente praticados e a que não seja dirigida aos membros do 
Governo, aos respetivos gabinetes, a outros órgãos de soberania, à 
administração do Banco de Portugal, aos conselhos de gestão de ins-
tituições financeiras e de crédito ou a outras instituições congéneres 
e às instituições comunitárias;

b) Autorizar dispensas por um dia aos trabalhadores que devam fre-
quentar colóquios, reuniões, simpósios e outras solicitações externas, 
não previamente autorizadas pelo conselho diretivo, desde que não 
haja inconveniência para o serviço e que não ultrapassem o máximo 
de três dias por ano e por trabalhador.


