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 Declaração de rectificação n.º 155/2009
Por ter saído com inexactidão o Aviso n.º 25161/2008, publicado no 

Diário da República 2.ª série, n.º 202, de 17 de Outubro, rectifica -se que 
onde se lê “despacho do Secretário -Geral do Ministério das Finanças e 
da Administração Pública de 7 de Outubro de 2008” deve ler -se “despa-
cho do Secretário -Geral do Ministério das Finanças e da Administração 
Pública de 8 Outubro de 2008”.

31 de Dezembro de 2008. — A Secretária -Geral -Adjunta, em subs-
tituição, Ana Maria Pinto Bernardo. 

 Direcção-Geral da Administração
e do Emprego Público

Despacho (extracto) n.º 2803/2009
Por meu despacho de 29 de Dezembro de 2008, foram nomeadas 

definitivamente, precedendo concurso e obtida confirmação de decla-
ração de cabimento orçamental da 3.ª Delegação da Direcção -Geral 
do Orçamento, em lugares de assessores principais, da carreira técnica 
superior do mapa de pessoal desta Direcção -Geral, com efeitos a partir 
da data do despacho, os seguintes funcionários:

Maria Emília de Jesus Cabaços Meliço
Maria Bebiete Marques da Costa

(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
6 de Janeiro de 2009. — A Directora -Geral, Carolina Ferra. 

 Despacho (extracto) n.º 2804/2009
Por meu despacho de 23 de Dezembro de 2008:
Lídia Maria Alcântara Marques da Silva Chande, impressora de artes 

gráficas, do grupo de pessoal operário altamente qualificado, posicionada 
no escalão 2, índice 199, de nomeação definitiva, do mapa de pessoal 
da Direcção -Geral da Administração Pública — nomeada definitiva-
mente, na categoria de assistente administrativa, escalão 1, índice 199, 
do mapa de pessoal da Direcção -Geral da Administração e do Emprego 
Público, na sequência de reclassificação profissional, nos termos dos 
artigos 6.º e 7.º do Decreto -Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, após 
terem sido cumpridas as formalidades previstas nos artigos 34.º e 41.º 
da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro.

(Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
6 de Janeiro de 2009. — A Directora -Geral, Carolina Ferra. 

 Despacho (extracto) n.º 2805/2009
Por meu despacho de 29 de Dezembro de 2008:
Célia Maria Catarino Correia Martins, assessora, de nomeação defini-

tiva, da carreira de consultor jurídico, do mapa de pessoal do ex -Gabinete 
de Estudos e Planeamento de Instalações — nomeada definitivamente, 
precedendo concurso e obtida confirmação de declaração de cabimento 
orçamental da 3.ª Delegação da Direcção -Geral do Orçamento, assessora 
principal, do mapa de pessoal desta Direcção -Geral, ficando exonerada 
do anterior lugar com efeitos a partir da data do despacho. (Não carece 
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

6 de Janeiro de 2009. — A Directora -Geral, Carolina Ferra. 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Despacho n.º 2806/2009
Considerando que a política do Governo tem como objectivo a pro-

moção da mobilidade sustentável, assente no incentivo à utilização do 
transporte público colectivo de passageiros e a preocupação social, em 
particular com as pessoas mais desfavorecidas;

Considerando que para alcançar este objectivo é necessário manter os 
preços dos títulos de transporte com maior utilização pelos utentes — os 
passes próprios, combinados e assinaturas;

Considerando que no âmbito das medidas acordadas com os operado-
res de transporte público rodoviário de passageiros, em veículos pesados, 
estes reconhecem que a manutenção dos preços dos passes próprios 
e combinados e das assinaturas, de todos os operadores abrangidos 

pelo aumento intercalar, trará benefícios para a procura do transporte 
público;

Considerando que o Governo se dispõe a suportar os custos financeiros 
pela manutenção dos preços dos títulos de transporte:

Assim, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei 
n.º 197/99, de 8 de Junho, do n.º 2 do artigo 98.º e dos n.os 1 e 5 do 
artigo 106.º do Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro:

1 — Autorizo a realização da despesa resultante do acordo celebrado 
entre o Estado e a ANTROP — Associação Nacional de Transportadores 
Rodoviários de Pesados de Passageiros, em representação dos operadores 
de transporte público colectivo rodoviário de passageiros — Rodoviária 
de Lisboa, S. A., Transportes Sul do Tejo, S. A., Vimeca Transportes, L.da, 
Scotturb Transportes Urbanos, L.da, Espírito Santo, Maia Transportes, 
Resende e Valpi, no montante de € 626 874, acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor, relativo à compensação financeira pela não actualização, 
no 2.º semestre de 2008, dos preços dos passes próprios e combinados 
e assinaturas, a suportar pelo Estado, através da Direcção -Geral do 
Tesouro e Finanças.

2 — É delegada nos Secretários de Estado do Tesouro e Finanças e 
dos Transportes a competência para aprovar a minuta do acordo e para 
designar os representantes do Estado na outorga do mesmo.

23 de Dezembro de 2008. — O Ministro de Estado e das Finanças, 
Fernando Teixeira dos Santos. — O Ministro das Obras Públicas, Trans-
portes e Comunicações, Mário Lino Soares Correia. 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional

Despacho (extracto) n.º 2807/2009
Por despacho de 14 de Outubro de 2008 do Director -Geral de Política 

de Defesa Nacional, no uso das competências subdelegadas pelo Despa-
cho n.º 15781/2007, de 8 de Março, do Secretário de Estado da Defesa 
Nacional e dos Assuntos do Mar, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 140, de 23 de Julho de 2007 e nos termos do artigo 4.º do 
Estatuto dos Militares em acções de Cooperação Técnico -Militar concre-
tizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 238/96, 
de 13 de Dezembro, foi nomeado o Capitão -de -Mar -e -Guerra M RES 
NIM 13183591, Nuno Miguel Faria de Mendonça, por um período de 
cento e oitenta (180) dias, com início em 30 de Janeiro de 2009, para 
desempenhar funções de Assessoria Técnica no âmbito do Projecto 
n.º 2 — Marinha Nacional, inscrito no Programa -Quadro da Cooperação 
Técnico -Militar com a República da Guiné -Bissau.

12 de Janeiro de 2009. — O Subdirector -Geral, Mário Rui Correia 
Gomes. 

 Despacho (extracto) n.º 2808/2009
Por despacho de 12 de Janeiro de 2009 do Director -Geral de Política 

de Defesa Nacional, no uso das competências subdelegadas pelo Despa-
cho n.º 15781/2007, de 8 de Março, do Secretário de Estado da Defesa 
Nacional e dos Assuntos do Mar, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 140, de 23 de Julho de 2007 e nos termos do artigo 4.º 
do Estatuto dos Militares em acções de Cooperação Técnico -Militar 
concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 238/96, de 13 de Dezembro, conjugado com o disposto no n.º 4 do 
artigo 6.º do mesmo Estatuto e, encontrando -se verificados os requisitos 
nele previstos, foi prorrogada por um período de quinze (15) dias, com 
início em 15 de Janeiro de 2009, a comissão do Capitão Tenente SEF 
67680 José Manuel Cardoso Neto Simões, no desempenho das funções 
de Assessoria Técnica na implantação da “Força 2020”, no âmbito do 
Projecto n.º 1 — Estrutura Superior da Defesa das F -FDTL, inscrito 
no Programa -Quadro da Cooperação Técnico -Militar com a República 
Democrática de Timor -Leste.

13 de Janeiro de 2009. — O Subdirector -Geral, Mário Rui Correia 
Gomes. 

 Despacho (extracto) n.º 2809/2009
Por despacho de 12 de Janeiro de 2009 do Director -Geral de Política de 

Defesa Nacional, no uso das competências subdelegadas pelo Despacho 
n.º 15781/2007, de 8 de Março, do Secretário de Estado da Defesa Nacio-
nal e dos Assuntos do Mar, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 140, de 23 de Julho de 2007 e nos termos do artigo 4.º do Estatuto 
dos Militares em acções de Cooperação Técnico -Militar concretizadas 
em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 238/96, de 13 
de Dezembro, foi nomeado o Capitão ART 04908095, João Paulo Pata 
Serpa, por um período de trinta e um (31) dias, com início em 18 de 




