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 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete da Secretária de Estado do Tesouro

Despacho n.º 12595/2013
Com a alteração da Orgânica do Governo, as atribuições nas áreas do 

Tesouro e Finanças foram objeto de ajustamento, operando-se a separa-
ção por duas áreas de competências distintas, o Tesouro e as Finanças. 
O funcionamento conjunto e articulado dos serviços de apoio a ambas 
as Secretarias de Estado, antes na dependência da Secretaria de Estado 
do Tesouro e Finanças tem, não obstante, vantagens acrescidas para 
ambos os Secretários de Estado e aconselha, assim, a manutenção do 
atual modelo de funcionamento. Não obstante, a necessária imputação 
de custos obriga a nomeações separadas para cada uma das Secretarias 
de Estado, a que o presente despacho dá seguimento.

1. Ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 3.º, nos n.ºs 1, 2 e 3, do 
artigo 11, e do artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, 
é designado para exercer as funções de coordenador do apoio técnico 
administrativo do meu gabinete Carlos Alexandre da Silva Costa, assis-
tente técnico da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna.

2. Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.ºs 1, 2 e 3, do artigo 11.º, 
e do artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, é designada 
para exercer as funções de apoio técnico administrativo no meu gabinete: 

Ana Cristina Barradas Fernandes, assistente técnica da Secretaria 
Geral do Ministério da Defesa Nacional.  

3. Os encargos com as remunerações dos designados são assegurados 
pelos respetivos serviços de origem e pelo meu gabinete, nos termos 
dos n.ºs 12 e 13, do artigo 13.º, do Decreto-Lei citado.  

4. Para efeitos do disposto no artigo 12.º, do mesmo Decreto-Lei as 
notas curriculares dos designados são publicadas em anexo ao presente 
despacho, que produz efeitos desde 2 de setembro de 2013.  

5. Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.  

18 de setembro de 2013. — A Secretária de Estado do Tesouro, Maria 
Isabel Cabral de Abreu Castelo Branco.

Nota curricular 
Dados biográficos: 
Nome – Carlos Alexandre da Silva Costa 
Data de nascimento - 16 de maio de 1975 

Habilitações académicas: 
Licenciatura em Administração e Gestão Pública, pelo Instituto Su-

perior de Ciências da Administração (ISCAD); 

Experiência profissional: 
De 2 de julho de 2013 a 9 de agosto - coordenador do apoio técnico 

administrativo do Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro; 
De 26 de outubro de 2012 a 1 de julho de 2013 - coordenador do apoio 

técnico administrativo do Gabinete da Secretária de Estado do Tesouro; 
De 24 de outubro de 2011 a 25 de outubro de 2012 – coordenador do 

apoio técnico administrativo do Gabinete da Secretária de Estado do 
Tesouro e das Finanças; 

Desde 1 de junho de 2011 – assistente técnico, na secção de pa-
trimónio e aprovisionamento, da Secretaria Geral do Ministério da 
Administração Interna; 

De 5 de setembro de 2007 a 31 de maio de 2011 – assistente técnico, 
na secção de tesouraria, e posteriormente na secção de património e 
aprovisionamento, dos Serviços Sociais da Administração Pública; 

De março de 2005 a setembro de 2007 – assistente administrativo, na 
secção de património e aprovisionamento, e, cumulativamente, na secção 
de tesouraria, dos Serviços Sociais do Ministério das Finanças; 

De outubro de 2000 a fevereiro de 2005 – assistente administrativo, na 
secção de aprovisionamento, do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto; 

De março de 1995 a outubro de 2000 – auxiliar de ação médica do 
Hospital Santo António dos Capuchos. 

Nota curricular 
Dados biográficos: 
Nome – Ana Cristina Barradas Fernandes 
Data de nascimento - 17 de maio de 1963 

Habilitações académicas: 
12.º ano de escolaridade 

Experiência profissional: 
De julho a agosto de 2013 - apoio técnico administrativo do Gabinete 

do Secretário de Estado do Tesouro; 
De outubro de 2012 a julho de 2013 - apoio técnico-administrativo 

do Gabinete da Secretária de Estado do Tesouro; 
De 2005 a outubro de 2012 – apoio técnico-administrativo do Gabinete 

dos Secretários de Estado do Tesouro e das Finanças; 
De 1991 a 2005 – assistente administrativa da Secretaria Geral do 

Ministério da Defesa Nacional; 
De 1986 a 2005 – assistente administrativa da Policia Judiciária 

Militar de Lisboa; 
De 1981 a 1985 – Secretária da Empresa Privada Unial – União 

Metalo Mecânica, Lda. 
207167094 

 Autoridade Tributária e Aduaneira

Declaração de retificação n.º 1057/2013
Por ter saído com inexatidão o sumário do despacho n.º 12131/2013, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 184, de 24 de setembro de 
2013, retifica -se que onde se lê «Designação em regime de substituição 
no cargo de Diretor da Alfândega Marítima de Lisboa» deve ler -se «De-
signação no cargo de diretor de serviços de Regulação Aduaneira».

24 de setembro de 2013. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
207273917 

 Direção-Geral do Orçamento

Aviso n.º 12237/2013

Convocação para a Prova de Conhecimentos do procedimento 
concursal comum publicitado

 no Diário da República pelo Aviso n.º 4733/2013
Notificam -se os candidatos admitidos ao procedimento concursal 

comum, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 69, de 9 de abril 
de 2013, conforme o aviso n.º 4733/2013, para constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o 
preenchimento de oito postos de trabalho, na categoria de técnico supe-
rior, da carreira de técnico superior, na área económica (Referência A), na 
Direção -Geral do Orçamento, que ficam, desde modo, convocados para 
a aplicação do método de seleção Prova de Conhecimentos, a realizar 
no dia 26 de outubro de 2013, sábado, às 10:00 horas, nas instalações 
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sitas na Alameda 
da Universidade, 1649 -014 Lisboa.

A prova de conhecimentos assume a forma escrita, revestindo a na-
tureza teórico -prática de realização individual, é composta por trinta e 
oito (38) perguntas, uma das quais, a pergunta e a resposta são redigidas 
em língua inglesa, tem a duração de 90 minutos e é efetuada em suporte 
papel, sendo a respetiva classificação final expressa numa escala de 0 
a 20 valores.

É permitida a utilização de elementos de consulta em papel (legis-
lação e doutrina), e a utilização de máquina calculadora sem outras 
funcionalidades.

A prova de Conhecimentos versa sobre os temas referidos no ponto 
11.10 (Referência A) do aviso de abertura do procedimento concursal, 
sendo a bibliografia indicada em anexo ao aviso.

Os candidatos devem apresentar -se munidos de bilhete de identidade 
ou cartão de cidadão.

23 de setembro de 2013. — O Presidente do Júri, Luís Filipe Cracel 
Viana.

207273633 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ECONOMIA

Gabinetes da Secretária de Estado do Tesouro
e do Secretário de Estado

das Infraestruturas, Transportes e Comunicações

Despacho n.º 12596/2013
Considerando que o Decreto -Lei n.º 236/2012, de 31 de outubro, 

procede à reestruturação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres, I. P. (IMTT, I. P.), que passa a designar -se Instituto da Mobi-
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lidade e dos Transportes, I. P. (IMT, I. P.), sucedendo nas atribuições do 
Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P. (InIR, I. P.), nas atribuições 
do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I. P. (IPTM, I. P.), no 
domínio da supervisão e regulação da atividade económica dos portos 
comerciais e dos transportes marítimos, bem como da navegação da via 
navegável do Douro, e nas atribuições da Comissão de Planeamento de 
Emergência dos Transportes Terrestres.

Considerando que o IMT tem por missão regular, fiscalizar e exercer 
funções de coordenação e planeamento no setor dos transportes terrestres; 
bem como regular e fiscalizar o setor das infraestruturas rodoviárias; su-
pervisionar e regulamentar a execução, conservação, gestão e exploração 
das mesmas, assim como supervisionar e regular a atividade económica 
do setor dos portos comerciais e transportes marítimos, de modo a satis-
fazer as necessidades de mobilidade de pessoas e bens, visando, ainda, 
a promoção da segurança, da qualidade e dos direitos dos utilizadores 
dos referidos transportes, onde se inclui o setor ferroviário.

Considerando as especificidades do transporte ferroviário e a le-
gislação comunitária existente em matéria de regulação ferroviária, o 
Decreto -Lei n.º 236/2012, de 31 de outubro, prevê ainda a manutenção 
de uma unidade orgânica dotada de autonomia técnica e de independência 
funcional — a Unidade de Regulação Ferroviária (URF) — destinada 
ao tratamento das questões regulatórias do setor ferroviário, à qual foi 
conferida novas atribuições e competências.

Considerando que a alínea b) do n.º 2 do art.º 11º do Decreto -lei nº 236/2012, 
de 31 de outubro, fixa como receita própria do IMT, no âmbito das compe-
tências que lhe estão confiadas no desenvolvimento do setor ferroviário, uma 
verba a receber da Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., proveniente 
da aplicação de uma taxa ao montante global de taxas de utilização obtidas 
pela exploração de serviços de transporte na infraestrutura cuja gestão lhe 
está delegada.

Considerando que a taxa a aplicar sobre os proveitos proveniente da 
exploração da infraestrutura ferroviária é fixada por despacho dos mem-
bros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e dos transportes, 
a título de comparticipação genérica pelo exercício de atribuições do 
IMT, I. P., relativas ao setor ferroviário.

Considerando que a taxa a que se refere o parágrafo anterior tem 
vindo a ser progressivamente adequada às efetivas necessidades de 
financiamento da atividade reguladora exercida, estando o atual modelo 
de financiamento da intervenção pública já diferenciado relativamente 
aos últimos atos de fixação desta receita e sendo expectável que a revisão 
do modelo de tarifação e de financiamento do gestor da infraestrutura 
imponha uma intervenção reforçada do regulador.

Assim, nos termos da alínea b) do n.º 2 do art.º 11º do Decreto -lei 
nº  236/2012, de 31 de outubro, determina -se o seguinte:

1) A aplicação de uma taxa de 2,65% pelo IMT, nos termos legalmente 
fixados, sobre as receitas resultantes das taxas de utilização da infraes-
trutura ferroviária nacional obtidas pela REFER, E.P.E. no ano de 2011, 
resultando no pagamento ao IMT de 1.475.751 euros.

2) A aplicação de uma taxa de 2,15% pelo IMT nos termos legalmente 
fixados, sobre as receitas resultantes das taxas de utilização da infraes-
trutura ferroviária nacional obtidas pela REFER, E.P.E., no ano de 2012, 
resultando no pagamento ao IMT de 1.466.493 euros.

3) O IMT, I. P., deve disponibilizar às tutelas, até ao final de 2013, 
uma contabilidade analítica organizada que permita aferir os custos 
efetivamente incorridos com as atribuições que lhe são conferidas no 
âmbito da regulação e supervisão do setor ferroviário.

1 de outubro de 2013. — A Secretária de Estado do Tesouro, Maria 
Isabel Cabral de Abreu Castelo Branco. — O Secretário de Estado das 
Infraestruturas, Transportes e Comunicações, Sérgio Paulo Lopes da 
Silva Monteiro.

207290481 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar

Louvor n.º 956/2013
Louvo a Subtenente NII 9103710, Ana Lúcia Andrade Nascimento, 

pela forma competente, dedicada e eficiente como desempenhou ao 
longo de cerca de três anos em que prestou serviço na Direção -Geral 
de Pessoal e Recrutamento Militar, as funções de elemento das Equipas 
de Divulgação do Dia da Defesa Nacional, onde demonstrou uma boa 
capacidade de trabalho e bons conhecimentos técnico -profissionais.

O seu espírito de missão e a sua capacidade de liderança em muito 
contribuíram para que os jovens convocados ficassem esclarecidos so-
bre a finalidade do Dia da Defesa Nacional, mais sensibilizados para a 
temática da Defesa Nacional e com uma melhor imagem e conhecimento 
das Forças Armadas Portuguesas.

No desempenho das suas funções nesta Direção -Geral, evidenciou ser 
uma oficial com sólida formação, não só a nível militar como também 
na área das Relações Públicas e Publicidade, tendo demonstrado em 
todas as circunstâncias uma conduta profissional irrepreensível, um 
excecional sentido do dever e uma permanente dedicação e disponibi-
lidade para o serviço.

Militar educada e disciplinada, com sentido das responsabilidades, 
possuidora de dotes de caráter, manifestou um conjunto de qualidades 
pessoais que aliados ao trabalho desenvolvido a creditam como Oficial 
merecedora deste louvor, que me apraz publicamente testemunhar.

3 de junho de 2013. — O Diretor -Geral, Alberto Rodrigues Coelho.
207272378 

 MARINHA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada
Despacho n.º 12597/2013

Tendo presente a possibilidade de subdelegação de competências ex-
pressa pelo Despacho n.º 11652/2013 de S. Ex.ª o Ministro da Defesa Na-
cional, subdelego, com a faculdade de subdelegar no Contra -almirante En-
genheiro Maquinista Naval, José Luís Garcia Belo as competências para:

1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, proceder à aprovação 
das peças do procedimento de consulta à Arsenal do Alfeite, S. A.;

2 — Nos termos do artigo 76.º do CCP, tomar a decisão de adjudicação 
e notificação da mesma à Arsenal do Alfeite, S. A.;

3 — Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP, proceder à aprovação da 
minuta de Acordo que titulará das condições técnicas e financeiras a res-
peitar no Acordo referente à prestação serviços de reparação e manutenção 
naval do NRP “António Enes”, a vigorar após aprovação do Tribunal de 
Contas, durante os anos de 2013 e 2014, pelo preço máximo de 10.000.000 
de Euros, com IVA incluído, a realizar com a Arsenal do Alfeite S. A.;

4 — Nos termos do artigo 100.º do CCP, proceder à efetivação da 
notificação da aprovação da minuta do Acordo referente à prestação 
serviços de reparação e manutenção naval do NRP “António Enes”, a 
vigorar após aprovação do Tribunal de Contas, durante os anos de 2013 
e 2014, pelo preço máximo de 10.000.000 de Euros, com IVA incluído, 
a realizar com a Arsenal do Alfeite S. A.;

5 — Nos termos do artigo 106.º do CCP, proceder à outorga, em 
representação do Estado Português do Acordo referente à prestação 
serviços de reparação e manutenção naval do NRP “António Enes”, a 
vigorar após aprovação do Tribunal de Contas, durante os anos de 2013 
e 2014, pelo preço máximo de 10.000.000 de Euros, com IVA incluído, 
a realizar com a Arsenal do Alfeite S. A.;

6 — Nos termos do artigo 109.º do CCP conjugado com os arti-
gos 295.º, 302.º, 325.º, 329.º e 333.º do mesmo CCP, perante os termos 
definidos no Acordo referente à prestação serviços de reparação e ma-
nutenção naval do NRP “António Enes”, a vigorar após aprovação do 
Tribunal de Contas, durante os anos de 2013 e 2014, pelo preço máximo 
de 10.000.000 de Euros, com IVA incluído, exercer os seguintes poderes 
de conformação contratual:

a) Aplicar as sanções previstas no Acordo;
b) Determinar modificações unilaterais ao Acordo;
c) Resolver o Acordo sendo caso disso.

7 — Atenta a conjugação do artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 155/92, 
de 28 de julho, com a alínea c) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto -Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho, proceder, após a devida liquidação e quita-
ção, à autorização, efetivação e realização dos pagamentos nos termos 
definidos no Acordo referente à prestação serviços de reparação e ma-
nutenção naval do NRP “António Enes”, a vigorar após aprovação do 
Tribunal de Contas, durante os anos de 2013 e 2014, pelo preço máximo 
de 10.000.000 de Euros, com IVA incluído, a realizar com a Arsenal do 
Alfeite S. A., tudo conforme expresso nos termos do disposto no n.º 1 
do artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 155/92, de 28 de julho.

23 de setembro de 2013. — O Almirante Chefe do Estado -Maior da 
Armada, José Carlos Torrado Saldanha Lopes, almirante.

207273706 

 Despacho n.º 12598/2013
O Despacho n.º 2907/2005, de 24 de janeiro, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 29, de 10 de fevereiro, com a redação que lhe 
foi dada pelo Despacho n.º 5507/2005, de 25 de fevereiro, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 52, de 15 de março, criou e definiu as 
competências da missão de acompanhamento e fiscalização da execução 
do contrato celebrado entre o Estado Português e os Estaleiros Navais 
de Viana do Castelo, S. A., no dia 15 de outubro de 2002, ratificado pela 




